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накратко
Сезар Трейд дистрибутира продуктите на Howden Group на българския пазар
Сезар Трейд вече е официален представител и дистрибутор на глобалния
производител на оборудване за пренос на газ и въздух Howden Group у нас,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от българската фирма.
Широка гама парни турбини, газодувки, топлообменници, вентилатори и
компресори са само част от портфолиото на британската компания, което
става достъпно за клиентите в България. В допълнение българската фирма
предлага обслужване и поддръжка на оборудването, както и доставка на резервни части и консумативи.
Решенията на групата Howden, която разполага с повече от 6000 служители и представителства в над 29 държави по света, намират приложение в
сектора на енергетиката, минната, циментовата, химическата и нефтогазовата промишленост, обработката на отпадъчни води и др.
„Приемаме новото си начинание като мисия да достигнем до повече клиенти, които имат нужда от индивидуално отношение и специализирани решения“, коментират от Сезар Трейд.

Дънди Прешъс Металс Крумовград получи наградата "Инвеститор на
годината" 2019
На 27 февруари т. г. в зала 3 на НДК бяха връчени 14-ите награди „Инвеститор на годината“. Мероприятието, организирано от Българската агенция за
инвестиции (БАИ), отличи най-значимите проекти в България за 2019 г. На събитието присъстваха вицепремиерът Марияна Николова, министрите Николина
Ангелкова, Петя Аврамова, зам.-министър Лъчезар Борисов, зам.-министър Жечо
Станков, представители на бизнеса, посланици и търговски аташета, акредитирани у нас представители на редица страни, сред които Австрия, Аржентина, Гърция, Великобритания, Китай, САЩ, Словакия, Нидерландия и други.
Голямата награда за 2019 г. бе присъдена на Дънди Прешъс Металс Крумовград. Статуетката Златен бик и почетна грамота получиха още ВОСС Аутомотив България, VMware България, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
(ККХБК) и СЕ Борднетце-България. Председателят на БАИ Стамен Янев връчи
„Специална награда за цялостен принос в развитието на инвестициите в България“ на Красимир Дачев, председател на Свилоза, Свищов. „Стремежът за инвестиции е болест, наркотик, който е неизкореним. Така че очаквайте при следващи тиражи пак да се проявим като добри инвеститори“, заяви Дачев.

Нова възможност за закупуване на машини с европейски средства по ОПИК
На 13 февруари т. г. бе обявена процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, по която могат да се финансират проекти за придобиване
на машини, оборудване, софтуер и други дълготрайни активи. По нея могат да
кандидатстват микро, малки, средни и големи предприятия, които имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.). Процедурата за
безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 349 800 лв.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30
април т. г.
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Комет Електроникс стана дистрибутор на KAYO Automation и C.I.F
Комет Електроникс ще предлага на българския пазар продуктите на KAYO
Automation и C.I.F, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„KAYO Automation е водеща компания, специализирана в производството на
машини за повърхностен монтаж, миксери за спояваща паста, стенсил принтери, автоматични системи за зареждане/отнемане, конвейери, пещи за спояване и друго SMT оборудване“, информират от Комет Електроникс.
C.I.F е френска компания с над 40-годишна история, която предлага богата
гама оборудване и услуги за електронната индустрия. Портфолиото на доставчика включва над 3000 продукта.

Microchip представи нови IoT решения за бързо прототипиране
Microchip представи нов набор от цялостни решения за разработка на IoT
приложения, който осигурява бързо, лесно и сигурно свързване с всеки облак
чрез Wi-Fi, Bluetooth и 5G. От най-малките PIC и AVR микроконтролери за сензори и изпълнителни механизми до най-мощните 32-битови микроконтролери
и микропроцесори за т. нар. edge computing, компанията вече дава възможност
на разработчиците да се свързват към всеки тип базово ядро и всеки облак,
използвайки Wi-Fi, Bluetooth или теснолентови 5G технологии. Към обширното
портфолио от IoT решения на Microchip са добавени шест нови продукта. Всички
те са предназначени да намалят разходите и сложността на развойния процес
чрез оптимизиране на интерфейса, функциите за свързаност и сигурност и
отстраняването на грешки.
„Microchip надгражда своето вече цялостно портфолио от инструменти и
решения, за да осигури бърза и лесна разработка на сигурни IoT приложения в
целия спектър от интегрирани приложения и архитектури. Най-новите ни
партньорства със Sequans в областта на 5G и с Microsoft Azure подчертават
нашия ангажимент към създаването на иновативни решения“, отбеляза Грег
Робинсън, маркетинг вицепрезидент в Microchip.

Конференция представи водещите тенденции в автомобилната логистика
На 12 и 13 март т. г. в румънския град Сибиу се състоя международната
конференция с изложбена част Automotive Logistics Summit 2020. Инженеринг
ревю беше официален медиен партньор на петото издание на форума, организиран от списание Intermodal & Logistics.
Събитието представи интелигентни технологии и решения за веригата на
доставките в сектора, като постави фокус върху роботиката и автоматизацията, Internet of Things, новостите в интралогистиката и управлението на
складовата дейност и т. н.
„Комбинацията от водещите тенденции в развитието на автомобилния
отрасъл – електромобилност, дигитализация и автономно шофиране, ще доведат до коренна трансформация на индустрията в следващите 10-15 години“,
коментираха организаторите. Сред акцентите в двудневния форум бяха първият за Югоизточна Европа логистичен хакатон, специализирана работилница,
посветена на Индустрия 4.0, както и бизнес срещи за технологично коопериране. Участниците в събитието имаха възможност да посетят и различни
производствени и логистични бази в гр. Сибиу.
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FLENDER представи подобрена версия на съединителите N-Arpex
Производителят на задвижваща механична техника FLENDER лансира на
пазара нова версия на съединителите N-Arpex, която покрива диаметри до 988
mm и въртящ момент до 2 000 000 Nm, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
фирма Ауто Профи-Н, изключителен представител на компанията за България.
Сред предимствата на новата серия торзионноустойчиви ламелни съединителни, изцяло изработени от стомана, са компактен дизайн, подобрен капацитет на отворите и оптимизирано съотношение между цена и производителност. Приложенията им включват употреба в потенциално взривоопасни среди, при ниски температури до -50°С, както и в общото машиностроене.
„С новите съединители N-Arpex FLENDER представи модулна система с увеличен брой налични типове и намаляване на нужните компоненти. Тази стандартизация улесни складирането за клиентите. В допълнение, ламелните пакети за N-Arpex не подлежат на износване и затова не изискват поддръжка“,
допълват от Ауто Профи-Н.

Назначиха главен комисар на EMO Milano 2021
Луиджи Галдабини е главният комисар на международното изложение за
металообработващи машини EMO Milano 2021, което ще се проведе между 4
и 9 октомври 2021 г. Галдабини ще ръководи организацията на форума, като
ще участва и в промотирането на събитието чрез серия от пресконференции
в някои от градовете столици на световната индустрия. Той е главен изпълнителен директор на компанията Galdabini, специализирана в производството на
формоващи машини и машини за механични изпитвания. Бил е президент на
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, все още е член на Борда на Асоциацията, както
и на италианската делегация на Европейската асоциация на машиностроителните индустрии (CECIMO), която ръководи в периода между 2015 и 2017 г.
Машини за формоване и рязане на метал, производствени системи, базови
технологии, решения за свързани и дигитализирани фабрики, адитивно производство ще са сред акцентите на EMO Milano 2021. Предходното издание на
изложението през 2015 г. привлече 1600 изложители на площ от 120 000 кв.
м и 155 000 посетители от 120 държави.

Публикуваха за обществено обсъждане Закона за индустриалните паркове
Новият Закон за индустриалните паркове (ЗИП) бе публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата. Правната рамка цели уреждането на статута на индустриалните паркове, условията и реда за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие.
Тя предвижда създаването на Регистър на индустриалните паркове, поддържан от министъра на икономиката. Също така е разписана процедурата по
учредяване и изграждане на парковете. Основна цел на закона е да осигури
условия за стимулиране на инвеститорите, създаване на благоприятна институционална среда за иновации в производствени дейности, стимулиране на
инвестициите във високотехнологични производства.
ЗИП въвежда класификация на индустриалните зони: тип А е общ, в който
няма специализация на производствени дейности; тип Б е специализиран, в
който се извършва един вид производствени и свързани с тях дейности, или
сходни производствени дейности; тип С пък е специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с тях дейности.
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Търговският стокообмен между България и Германия достигна 8,51 млрд. евро
Търговският стокообмен между България и Германия за изминалата 2019 г.
достигна 8,51 млрд. евро, съобщиха от Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК). Данните на Германската федерална статистическа служба показват, че страната ни е изнесла стоки на стойност 4,59 млрд.
евро за Германия, което е 7% повече спрямо 2018 г. Вносът от друга страна
възлиза на 3,92 млрд. евро - 1,2% спрямо 2018 г.
Според информация, предоставена от Българската народна банка (БНБ), за
2019 г. преките чуждестранни инвестиции от Германия към България възлизат на 91,4 млн. евро. „За четвърти път след началото на прехода България
има положително търговско салдо с Германия“, коментира д-р Митко Василев,
главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, и
допълва, че не са много държавите по света, които имат положителен търговски баланс с Германия.

Продажбите на електронни компоненти в Европа с 1,2% ръст през януари
Продажбите на електронни компоненти в Европа достигат 3,247 млрд.
щатски долара през януари 2020 г., което представлява ръст от 1,2% в сравнение с декември 2019 г. (3,208 млрд. долара), показват данните на European
Association for Semiconductor Industry Association (ESIA). Европа е единственият
регион в света, който отчита месечен растеж през януари. В световен мащаб
продажбите на електронни компоненти през януари 2020 г. са в размер на
35,387 млрд. долара, което представлява спад от 2,2% спрямо предходния месец
и спад от 0,3% спрямо януари 2019 г.
Стабилният ръст на европейския пазар през януари бе подкрепен от нарастващото търсене на сензори (+5,4%), дискретни компоненти (+3,6%), оптоелектронни компоненти (+2,8%) и логически схеми (+0,8%). Пазарът на памети
също отбелязва силен ръст през януари с 6% увеличение спрямо декември.

Раздадоха наградите Balkan Business Awards 2020
На 5 март т. г. в столичния хотел Маринела бяха връчени ежегодните награди Balkan Business Awards 2020, съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). По време на официалната
церемония бяха връчени 17 награди на компании, допринесли за устойчивото
развитие на Балканския полуостров. Гости на събитието бяха председателят
на БТПП Цветан Симеонов, президентът на Балкански бизнес алианс Янис Папалелудис, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ)
Стамен Янев, представители на местната власт и медиите.
Голямата награда на Balkan Business Awards 2019 - Grand Prix 2020 получи
НИКОБ Секюрити, Северна Македония. В сектор енергетика наградата за Найдобър енергиен проект 2020 получи ICGB за Газовия интерконектор ГърцияБългария. Община Ловеч пък бе отличена за Общинска администрация с принос
за бизнеса 2020.
В категорията Най-добро качество в хранителната индустрия 2020 наградата бе връчена на Рафинерия АЛ МАКС, Северна Македония, а тази за Устойчиво развитие 2020 получи Минстрой Холдинг. Отличието Голяма община с
принос в развитието на бизнеса 2020 пък бе връчено на община Казанлък, а
Малка община с принос в развитието на бизнеса 2020 отиде при община Родопи.
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Иновации
Иновации за интелигентни
водоразпределителни мрежи
от i2O и KELLER
Много страни по света страдат от засушавания, които
продължават по няколко години. Човек би си помислил, че в
такива ситуации хората биха използвали разумно водните
ресурси, ако не поради друга причина, то само от чувството
си за самосъхранение. Факт е обаче, че близо 60% водата от
снабдителната мрежа в големи градове като Кайро, Найроби и Мексико Сити през 2010 г. е загубена заради течове по
тръбопроводите. Ситуацията в Европа не е много по-добра.
Испания и Италия претърпяват загуби на вода от над 25%
през 2010 г., докато данните за загубите на вода за Германия са малко под 10%. Повечето от загубите се дължат на
остарели водоразпределителни мрежи. Част от тръбопроводната мрежа на Германия например датира от времето
на Кайзер Вилхелм, докато Лондон пренебрегва модернизирането мрежата си толкова дълго, че нови течове възникват
почти толкова бързо, колкото отнема отстраняването на
съществуващите.
Сред причините за загубата на вода са неоткрити спукани тръби, пукнатини във водопроводите, както и течове от
кранчетата на чешмите. Постоянното капене в многобройни домакинства е трудно за идентифициране и загубите
обикновено стават очевидни само след сравняване на данните за подадената вода и показанията на водомерите за
потреблението. Местните власти често нямат друг избор,
освен да платят разликите в разходите или да ги прехвърлят
на потребителите. Дори в малка водоразпределителна мрежа намаляването на загубите само с няколко процента може
да доведе до спестявания от десетки хиляди евро. Загубите

на вода в големите градове могат бързо да достигнат 6 или
7-цифрени стойности. Следователно си заслужава да се инвестира в интелигентна измервателна технология, без която на практика е невъзможно загубите на вода да се открият на ранен етап.
i2O предлага такава измервателна технология, комбинираща сензорни глави от KELLER AG fur Druckmesstechnik за
създаване на интелигентни мрежови решения. Трансмитерите за налягане осигуряват точни измервания за съответните точки в тръбопроводната мрежа. Системата за управление на мрежата изпраща обработените данни на предварително определени интервали до различни възли, които
след това ги препращат в контролен център. Там данните
се анализират, аномалиите се идентифицират и се търсят
причините. Контролните параметри могат да се регулират
дистанционно, ако е необходимо. Технически екипи трябва
да бъдат изпращани, само ако дефектните компоненти
трябва да се ремонтират.
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KELLER доставя сензорни глави за инсталиране в регистратори на данни на i2O от 2008 г. През 2012 г. двете компании стартират широкообхватно сътрудничество при разработването на нова гама регистратори на налягане i2O.
Успехът на продукта се дължи не само на постигнатия
технологичен напредък, но и на тясното партньорство
между две изключително компетентни предприятия.
Новите регистратори трябва да са с много компактен
дизайн и да бъдат високоточни и лесни за инсталиране и демонтаж. Следователно е необходим и трансмитер, който да
отговаря на същите изисквания, поради което i2O се свързва
с KELLER още в самото начало. Трансмитерът за налягане
20D успява да отговори на основните изисквания дигитализацията на измерваните стойности се управлява от микрочип, интегриран директно в сензора за налягане. Регистраторът може да отчете стойностите на налягането директно от предавателя чрез I2C-Bus интерфейс. Няма нужда
от допълнителна електронна схема, което спестява много
място.
Връзката под налягане е оборудвана с допълнително съединение за бързо освобождаване, специално за приложението
i2O, а корпусът също е направен по-компактен. Необходимо
е и специализирано калибриране от KELLER, за да се постигне високата точност, изисквана от i2O. Така става възможно общият диапазон на грешки да се намали от 0,5% до 0,2%
за цялата скала в сравнение със стандартния продукт.
Тази солидна основа дава възможност на i2O да предложи
точни, надеждни и достъпни регистратори, които своевременно предоставят съответните данни за интелигентните водни мрежи. Използващите тези интелигентни решения могат бързо и целенасочено да отстранят щетите,
като същевременно съхраняват ценния ресурс и спестяват
значителна сума финансови средства.

keller-druck.com
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Intec и Z - водещите изложения отново
отварят врати през март 2021
Тече регистрацията на изложители
за паралелно провеждащите се на всеки
две години търговски панаири Intec и Z.

От 2 до 5 март 2021 г. изложбеният център в Лайпциг отново ще се превърне в
гореща точка за производствените технологии за металообработка и европейския сектор на поддоставчиците, предоставяйки идеалната платформа за улесняване на диалога в индустрията и осигурявайки вдъхновение за бъдещето.
Intec е едно от водещите изложения
за металообработка в Европа, което се
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използва като ефективна възможност за
развиване на бизнес както от лидерите
на глобалния пазар, така и от малки и
средни предприятия, предлагащи машини, системи за автоматизирано производство и роботи, контролно-измервателна апаратура и др. Повечето от изложителите на Z са средни по големина
доставчици на части, компоненти, модули, технологии и индустриални услуги. През 2019 г. изданията на Intec и Z
събраха общо 1324 изложители от 31
страни, които представиха своите продукти и широка гама от услуги, както и
24 400 посетители от 41 държави.
"Ключовите области за двете изложения са определени. Във времената на
технологични промени ще използваме
специални презентации и събития от
конферентната програма, за да акцентираме на теми, които вече играят
главна роля в отделите за научноизследователска и развойна дейност в индустрията и които неизменно ще преобразят производството в бъдеще", обясня-

ва Керстен Бунке, директор проекти за
Intec и Z.
Някои от предвидените за 2021 г. специални презентации са на тема "Адитивно + хибридно - производството в
преход" и "Сензорните технологии - по
пътя към интелигентно производство
и смарт продукти", изготвени и организирани от Лайпцигския панаир съвместно с експерти от програмен комитет.
В областта на сензорните технологии
ще бъде продължено изпитаното сътрудничество с инициативата за автомобилни доставчици Sachsen AMZ. Изложителите могат да направят своятa
регистрация за Intec и Z вече и онлайн.

Германо-Българска
индустриално-търговска камара
тел. 0894646714
kremena.valcheva@ahk.bg
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Прилагаме най-модерните
технологии за откриване
на течове
Станислав Станев, зам.-изпълнителен директор
на Софийска вода, пред сп. Инженеринг ревю
Каква информация ще предоставя системата за наблюдение и управление на водата
в София и как ще спомогне тя
за оптимизирането на дейността Ви?
Благодарение на новата система,
разработена от GSS (Global System
Solutions), която успешно внедри в
работата ни друг софтуер – ПЕГАС,
специалистите на Софийска вода ще
могат да наблюдават подадените
водни количества във всички водомерни зони за последните 24 ч. До
този момент получавахме тези данни на седмична база. Системата ще
сигнализира автоматично и при рязка промяна на количествата подадена вода. При тенденция за повишаване на разходените количества вода
през нощта например, това вероятно означава скрит теч.
Дигиталната система разполага
с мобилен интерфейс, който ще улесни екипите на терен. Чрез него те
ще могат да проследят резултатите от работата си на място, но и
да получат актуална информация за
поведението на водопреносната
мрежа в техните райони. Ще разполагаме и с данни за степента на
ефективност на оперативната ни
дейност – по-видими ще са измененията в подаваните водни количества при планирани спирания, промяна в схемата на водоснабдяване или
захранване от алтернативно трасе.
С всичко това целим по-бърза реакция и по-голяма проследимост на действията ни и предприетите мерки,
както и по-добра приоритизация на
усилията за намаляване на загубите.
Кои са приоритетните проекти от обявената инвестиционна програма за 2020 г.?
Традиционно основна част от ин-
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вестициите ни през 2020 г. са предназначени за рехабилитация и разширяване на мрежата в София, тъй
като подземните съоръжения изискват сериозно финансиране. Планираме рехабилитация на над 40 км от
мрежата, реконструкция на 2 км канализация и изграждане на още 2 км
канализационна мрежа.
Сред основните проекти, които
ще започнем тази година, са изграждането на нов довеждащ водопровод
от Бистрица до Кокаляне, разширяване на канализационната мрежа в
кв. „Модерно предградие“ и с. Суходол. Вече започнахме и ремонт на
част от водопровода по бул. „Сливница“. Паралелно и по план върви
строежът на петия метан танк в
пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово.
Дигитализацията навлиза все
повече и във водния сектор.
Какви ще са ползите от тази
тенденция за крайния потребител?
В контекста на бизнеса дигитализацията помага за по-бързите, полесни и по-качествени контрол и
управление на активите и услугите.
Що се отнася до ефекта върху крайния потребител, смятам, че най-големият плюс е времето, което технологиите спестяват. Умните водомери с дистанционно отчитане, които предлагаме, пестят време както на нашите служители, така и на
клиентите ни, тъй като не е необходимо да чакат проверителя по
график. Тази технология гарантира
и достоверност на информацията –
всеки клиент сам може да следи
ежедневното си потребление на
вода в реално време. По същата причина предлагаме и електронна фактура. Вместо купчини от пликове в

пощенската кутия, клиентите ни
получават фактурата си по имейл,
веднага щом е генерирана в системата.
България регистрира високи
загуби на вода. Какви технологии за откриване на течове във водопроводната мрежа
прилагате?
Като част от групата Веолия,
Софийска вода прилага всички мерки от международната практика.
Редовно обменяме опит с колегите
от Централна и Източна Европа. Използваме и най-модерната технология в сферата. Най-често за откриване на течове използваме акустична апаратура, чрез която „слушаме“
мрежата под земята. В рамките на
настоящия ни бизнес план започна и
поетапното инсталиране на шумозаписващи логери. Те постоянно следят шумовете по мрежата и незабавно сигнализират при възникване
на теч, още преди той да е станал
видим и да получим сигнал от клиентите ни. Към момента разполагаме
с над 100 такива, като тенденцията е тяхната бройка да се увеличи.
Планираме инсталирането на устройствата в участъци от мрежата
с висока степен на амортизация и
висока честота на възникване на
аварии.
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Съвременни
радиомодули
С

Стефан Куцаров

ред характерните особености на последните десетилетия е лавинообразното нарастване на ползването на радиовръзки чрез преносими устройства. Съчетаването в
тях на все повече възможности с намаляване на енергоконсумацията,
размерите и теглото изисква подходящи електронни елементи за реализацията им. Независимо от прогреса в създаването на интегрални
схеми (ИС) в редица случаи те не успяват да удовлетворят изискванията на производителите на комуникационни устройства. Решението е
използването на радиомодули (Radio
Module, RF Module) вместо ИС, а изборът на една от тези възможности или на двете едновременно зависи от параметри на разработваното устройство. Принципното
предимство на модулната концепция за намаляване на времето за разработка на устройства е особено
важно за радиомодулите поради голямата динамика в развитието на
телекомуникациите. Същевременно,
благодарение на все по-малките им
размери те с успех се ползват в преносими битови устройства и се
правят стъпки в създаването на
модели за имплантиране.
Статията е посветена на основните видове радиомодули, предста-
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вени (с малки изключения) от началото на 2016 г., като с най-голям дял
са тези, пуснати на пазара след
01.01.2018 г.

Мощни високочестотни
усилватели и ключове
Мощните усилватели (Power
Amplifier) PA логично се ползват в
изходните стъпала на предавателите за осигуряване на необходимата
енергия на излъчваните електромагнитни вълни. Относителният им
дял спрямо другите радиомодули е
сравнително малък, тъй като преносимите устройства нямат голям
обхват на покритие и мощният
усилвател може да е част от модула на предавател или приемо-предавател. Изходната им мощност вместо във W обикновено се дава в dBm
при връзка между двете величини
P[mW]=100.1PdBm.
Използваните РА обикновено са
широколентови (Wideband Power
Amplifier, Broadband Power Amplifier),
първият пример за какъвто е НМСС582 на Analog Devices. Неговата
честотна лента 10 MHz – 20 GHz
определя наименованието Ultra Wide
Band Amplifier и възможностите за
приложение в широк спектър от устройства. Изходната мощност е 26
dBm, като входът и изходът осигуряват галванично разделяне и са със
съпротивление 50 Ω. Модулът се
захранва с напрежение между 14 и 16

V, от което консумира 0,69 А, има 4
извода, работен температурен обхват -40÷+75°С и размери
44,5x41,2x13,4 mm. Препоръчваните
приложения са в телекомуникационни мрежи вкл. оптични, измервателни прибори, малки терминали (VSAT)
и радари. Друг типичен пример е
MAMG-100227-010 на компанията
МАСОМ с честотна лента 225 MHz
– 2,6 GHz. Значително по-голямата му
изходна мощност 41 dBm изисква
захранващо напрежение 28–36 V, от
което се консумира ток 1,6 А. Независимо от това размерите на модула са 17х14х3,1 mm.
Модулът AFSC5G26D37 на NXP
Semiconductor e за осъществяване на
връзки в 5G мрежи, но може да се
ползва и в 4G, тъй като удовлетворява изискванията на стандарта
Long Term Evolution (LTE). Сред препоръчваните му приложения са във
външно поставени клетки с неголяма мощност и в дистанционни радиосистеми (Remote Radio Head, Remote
Radio Unit). Модулът е с честотен
обхват 2496-2690 MHz и средна
мощност 37 dB, осигурявана с VCC=28
V при консумиран ток 80 mA. Входът
и изходът са галванично разделени и
имат съпротивление 50 Ω. Работният температурен обхват е 40÷+105°С, а размерите 10x6x1,35
mm.
Полезно е да се има предвид, че
често в документацията на мощни-
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Таблица 1. Приемници и предаватели
№

Модел (тип) [година]

1
CDP-TX-07MP (предавател) [2019]
2
CDP-RX-07M (приемник) [2019]
3 CDP-TX-05M-R (предавател заедно с №4) [2018]
4 CDP-RX-05M-R (приемник заедно с №3) [2018]
5
ZED-F9P (приемник) [2019]

Производител

Circuit Design
Circuit Design
Circuit Design
Circuit Design
ublox

Честотен обхват, MHz (Pout/Pin,dBm)
[FS,ppm] {v,bps}

Брой канали
(VCC,V) [ICC,mA]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [тегло,g]

434; (10/-) [<±2.5] {100-4800}
4 (2.2-5.5) [20]
TA=-20 +65 (21.4x12x4.5) [2]
434; (-/-115) [<±2.5] {100-4800}
4 (2.2-5.5) [20]
TA=-20 +65 (21.4x12x4.5) [2]
434 и 868 (10/- и 1.2/-) [±5.76 и <±2.88] {100-4800} 4 (2.5-5.5) [20 и 16.5] TA=-20 +65 (22x12x6) [3]
434 и 868 (-/-120 и -/-116) [±5.76 и <±2.88] {100-4800}
4 (3-14) [28]
TA=-20 +65 (36x26x8) [13]
1207-1605 (-/-167)
184 (2.7-3.6) [68]
TA=-20 +65 (22x17x2.4)

Приемо-предаватели

Фиг. 1.
Структура
на приемопредавател

те усилватели производителите
дават препоръки за избор на външни
елементи.
Модулите на мощни ключове
(Switch Module) са предназначени за
замяна на съществуващите механични превключватели в свързването на
устройства с мощни ВЧ сигнали, а
типичен пример е НМС-С09 на Analog
Devices. Чрез постоянно напрежение
на управляващия му вход се осъществява или прекъсва връзката между свързани към два негови извода
устройства. Честотната лента на
ключа е 0-20 GHz, като при най-високата честота затихването на преминаващия сигнал е 6 dB. Работният му температурен обхват е от
-55 до +85°С, а размерите 25,4 x 21,6
x 5,97 mm.
Съществуват и комбинирани модули на усилвател с ключ, пример за
какъвто е AFRX5G272 на NXP
Semiconductor. Чрез управлявания с
външно напрежение ключ сигналът на
ВЧ входа на модула може да се подава на вградения усилвател със собствен изход или непосредствено на
друг изход. Модулът работи с честоти между 2,3 и 2,7 GHz, преминаващият през ключа сигнал затихва с 1,2
dB, а двата изхода са със съпротивление 50 Ω.

Предаватели и приемници
Модулите на предаватели
(Transmitter Module) TX и приемници
(Receiver Module) RX се ползват при
еднопосочни връзки, в които едното
устройство е с TX, а в другото има
RХ. Почти винаги обменяните данни
са цифрови. С изключение на специфични случаи параметрите на RX и
ТХ са еднакви, за да може двойките
да бъдат ползвани и в приемо-преда-
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ватели. Приложенията на модулите
са в охранителни системи, такива
за дистанционно управление в индустрията, за проследяване (Tracking
System), в телеметрията и др.
Задължителните общи параметри на RX и TX са честотният обхват,
стабилността на честотата FS,
скоростта на обмен на данните v,
броят на каналите, захранващото
напрежение VCC, консумираният от
него ток ICC или консумираната мощност РСС, работният температурен
обхват (на околната температура)
ТА, размерите и теглото. Към тях в
RX се прибавя мощността на излъчвания сигнал (RF Output Power) Pout
и в ТХ – минималната мощност на
приемания сигнал (RF Input Power) Pin,
наричана и чувствителност (Sensitivity). Понякога в документацията
към Pout е прибавен гарантираният
обхват на покритие (например 600
m за модула на ред 2 от табл. 1).
Освен това част от RX и TX са в
отделни каталози (редове 1 и 2), а в
други са в общ (редове 3 и 4).
Относителният дял на модулите
на RX и ТХ е сравнително малък, което се вижда от сравняването на
табл. 1 и табл. 2. Честотата на
каналите в ТХ и RX на редове 1 и 2
от табл. 1 е фабрично зададена, докато тази на редове 3 и 4 може да
се избира чрез свързване на предназначените за това изводи. Последните модули имат разновидности за
434 MHz и 868 MHz и разлика на част
от техните параметри в двата
обхвата. Модул на RX за определяне
позицията на движещи се превозни
средства е даденият на ред 5. Той
ползва системите GPS, GLONASS,
Galileo и BeiDou и се управлява с интерфейсите DDC, SPI, UART и USB.

Най-масово използваните безжични връзки са двупосочните, което
определя приемо-предавателите
(Transceiver) TRX като най-разпространените радиомодули. Разнообразието на ползваните ИС за тяхната
реализация, на начините за управление и приложенията определят значителни разлики в структурата на
моделите. Управлението обикновено
се прави с микроконтролер, който
може да е вграден или външно
свързван. Всичко това е причина голяма част от радиомодулите на приемо-предаватели да нямат универсални приложения както вече разгледаните RX и ТХ и трябва разработката на нов модел да е ориентирана
към определена област на използване. За конструкторите на устройства това означава първата стъпка
да е избор на подходящата група
модули, а от нея да се вземе осигуряващият желаните параметри. Известно затруднение при ползването на
този подход е липсата на препоръчвани приложения в каталозите на
част от радиомодулите.
Същността на структурата на
TRX е дадена на фиг. 1. Сигналите за
предаване постъпват на вход RXin, а
приетите се получават на изход
TXout. Двата вида сигнали са аналогови и се превръщат в цифрови от
вградените в µС аналогово-цифров и
цифрово-аналогов преобразувател.
Изводите GPIO могат да бъдат определяни от µC като вход или изход
и се ползват за задаване начина на
функциониране на модула или за регистриране на неговото състояние.
Изводи Interface са за въвеждане или
получаване на данни от блокове на
µC, а на вход CLK постъпват необходимите за работата му тактови
импулси. Действието на TXR се управлява от mC чрез интерфейсната
шина IBus и за обмена на данни в
последователен код е Data. Чрез ключовете T/R при предаване сигналите
от РА и филтъра F достигат антената А, а приеманите от нея се усилват от PRE.
При избора на радиомодул с вграден микроконтролер трябва да се
има предвид, че с подобна структу-
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Таблица 2. Приемо-предаватели
№ Модел (година) Производител

Особености

Честотен обхват (Pinmin/Pout,dBm)
[модулации] {v}

Брой канали (VCC,V)
[ICC,mA]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [тегло,g]

TA=-20 +60 (50x30x9) [25]
TA=-30 +65 (35.3x17.8x3.5)
[3.2]

1

STD-302Z (2018)

Circuit Design Външна антена външен C

433.075-434.775MHz (-119/+10) [FSK] {9600bps}

68 (3-5.5) [44TX/28RX]

2

N-2.4Y (2018)

Circuit Design Вград. или външна антена

2403-2479MHz (-/+1.46) {250kbps}

(2.2) [14TX/3RX]

3 Digi XBee 3 (2019)
4

TCM 310 (2019)

5

HF-LPD100

6

RFM95W

18A
7 ATSAM(2R03108M
)

Digi
International
EnOcean
High-Flying
Electronics
Hope
Microelectronics
Microchip

Вградена или външна
2.4GHz (-103/8 19) {250kbps}
16 (2.1-3.6) [40TX/17RX]
TA=-40 +85 (19x13x2)
антена вграден C
Външна антена
868.3MHz (-96/3) [ASK] {125kbps}
(2.6-3.5) [24TX/33RX]
TA=-25 +85 (22x19x3)
Вградена или външна
2412-2484/5170-5835MHz (-72.5 -87.7/15-19 за 2.4GHz; 26 (2.1-3.46) [330TX/-] T =-20 +85 (32.8x23.1x3.5)
A
антена
-73.5/13 за 5GHz) [OFDM, CCK] {11Mbps; 54Mbps}
Външна антена външен
868/915MHz;(-111 -148/20) [FSK, GFSK, MSK,
(1.8-3.7) [20-120TX/10.8TA=-20 +70 (16x16x1.8)
C
GMSK, OOK, LoRa] {1.2-300kbps}
12.1RX]
Външна чип-антена
863-870MHz;(-105/8.7) [BPSK, O-QPSK] {20(1.8-3.6) [27TX/10.8RX] TA=-40 +85 (12.7x11x2.71)
Вградени C, SRAM, Flash
1000kbps}
Вградени чип-антена и C 2406-2475MHz (-108/8 и 18) [FSK] {1.2-250kbps} 15 (3.3-5.5) [140TX/40RX] TA=-40 +85 (38.1x24.9x3.18)

8 DNT24MCA (2015)
Murata
N
C
A
T
0
0
L
K
T
0
0
2
G
4
ON
9
(2018)
Semiconductor Вградени чип-антена и mP
PAN9026 (2017)

Panasonic

11 WLE600VX (2017)

Qualcomm
Atheros

12 WFM200S (2019)

Silicon Labs

13

SPSGRF-868
(2015)

STMicroelectronics

14

WizFi360 (2019)

WIZnet

15

AMB3626 (2019)

Wuerth
Elektronik

16 BLUE bean (2019)

8devices

TA=-40 +85 (22.9x15x2.64)

80-5700MHz (-98/16) [DSSS/CCK,
13 за 2.4GHz 19 за
Вградени чип-антена и C 2412-2472MHz;O5F1D
M] {1.2-150Mbps]
5GHz;(3.3) [400TX/70RX] TA=-30 +85 (17.5x150x2.6)
Две външни антени,
2412-2472/5180-5825MHz (-80 -94/19-22); [BPSK,
(3.3) [1060]
TA=-20 +70 (51x30x3.2)
вграден C
DBPSK, QPSK; 16- 64- 256-QAM] {6-54Mbps}
Вградена или външна
1
4
(
1
.
6
2
3
.
6
/
3
3
.
6
)
2412-2484MHz (-88 -96.3/5-15.1) {11-72.2Mbps}
TA=-40 +105 (6.5x6.5x1.3)
антена, външен P
[145TX/42.3RX]
Вградена антена, външен 863-870MHz (-118/11,6) [2-FSK, ASK, GFSK, MSK,
(1.8-3.6) [22TX/10RX]
TA=-40 +85 (13.5x11.5x2)
C
GMSK, OOK] {1-500kbps}
Вградена или външна
2400-2483.5MHz (-71 -95/12-19) [OFDM]
14 (3-3.6) [230TX/110RX] TA=-40 +85 (24x16x3.2)
антена, външен C
Външна антена, вграден
169.4-169.475MHz (-120/15) [ASK] {9600bps}
1 (2-3.6) [62TX/28RX] TA=-40 +85 (27x17x3.8) [3]
C
Вградена или външна
2402-2480/5000MHz (-59 -92/8-18) {7.2(3.3) [22.5TX/487RX]
TA=-40 +85 (16.8x12x2.6)
антена, вграден C
433.3Mbps}

ра и в основата си същото функциониране са безжичните микроконтролери (Wireless Microcontroller), реализирани като ИС от типа SoC. Разликата е, че в радиомодулите TRX е
основният блок, а микроконтролерът е с помощни функции, докато
при безжичните микроконтролери е
обратното. Независимо от това не
са редки случаите, когато съществува принципна възможност устройство да бъде реализирано по двата
начина.
В табл. 2 са дадени примери за
нови модели радиомодули. Този на ред
1 е предвиден за индустриални системи с дистанционно управление,
телеметрия и класически обмен на
данни. Носещата честота може да
се програмира в рамките на обхвата със стъпка 25 kHz. Модулът работи в полудуплексен режим и има варианти за обхвати 419, 429, 447,
458 и 868 MHz. За дистанционно
управление на повдигащи механизми
и на врати на охраняеми сгради е
захранваният с батерия модул от
ред 2. Той има обхват на покритие
100 m, работи в симплексен режим и
позволява двупосочна връзка между
два модула. На ред 3 са основните
параметри на серия от 22 модула,
предвидени за сградна автоматизация, за използване в интелигентни
енергийни и осветителни системи,
в медицината и др. Вграденият 10битов АЦП позволява, както в други
модули, работа с източници на ана-
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(2-3.6) [18.2TX/7.7RX]

Източник: ON Semiconductor

10

2405-2480MHz (-99/8;8.5) [PWM]

Фиг. 2. Типичен корпус на приемо-предавател

логови сигнали, а за разширяване на
възможностите на модула той
съдържа RAM.
Основно за мрежови портали е
модулът на ред 4, който благодарение на технологията Smart Ask може
чрез външен mC да обменя данни с 15
сензора. Модулът на ред 5 ползва IEEE
802.11 b/g/n в обхвата 2,4 GHz и IEEE
802.11a в 5 GHz. Управлението му е
чрез интерфейсите SPI и UART и с
постоянни напрежения на входно-изходните изводи (GPIO). Предназначението на модула от ред 6 е за охранителни системи, сградна автоматизация, индустриални системи за управление, събиране на данни от измервателни уреди и др. Той е част от
серия от 8 модула с честотни обхвати 315 MHz и 433 MHz (освен дадените в табл. 2) и работи с протоколите IEEE 802.15.4g и WMBus. Съдържа
два входа за аналогови сигнали, всеки
с вградени усилвател и АЦП, и се управлява с SPI. Специфичен е модулът
на ред 7, предназначен е основно за

индустриални системи и сградна автоматизация (Connected Home). Поради малката му постояннотокова консумация е подходящ за работа с батерийно захранвани безжични сензори. Към единствената му ИС е прибавен трансформатор (Balun) за
свързване на симетричния й изход към
несиметричния на модула, подходящ
филтър и необходимият кварцов резонатор за процесора й. Поради тази
структура параметрите на модула
съвпадат с тези на ИС, която е от
типа система в корпус (System-inPackage, SiP) с два полупроводникови
кристала – на процесора и приемопредавателя. Модулът може да обменя данни чрез интерфейсите I2 C, SPI,
USART и USB 2.0.
Даденият на ред 8 модул е предвиден основно за работа в Peer-toPeer мрежи. Неговата Pout може да
се превключва на двете стойности
в колона 5 на табл. 2, а управлението на работата е чрез SPI. Модулът
има втори сериен вход за диагностика, 12-битови АЦП и ЦАП.
От типа модули със SiP ИС е даденият на ред 9, предвиден за сградна
и индустриална автоматизация, за
IoT и мрежи 6LoWPAN, ZigBee,
WirelessHART и Threat. Разположението на неговите елементи е показано на фиг. 2, като долу вдясно е диелектричната чип-антена. Вместо µC
модулът съдържа 32-битов µP заедно с Flash за програмното управление и RAM за обменяните данни с
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Таблица 3. Модеми
Модел (година)

Производител

Честотен обхват,MHz (Pout/Pin,dBm) [Модулации] {v}

Брой канали (VCC,V)
[ICC,mA]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [тегло,g]

1
2
3

SLR-434M
XB3-C-A2-UT-001 (2019)
Pinnacle100 (2019)

Circuit Design
Digi International
Laird Connectivity

433.075-434.775 (-115 или -133/<10) [FSK,LoRa] {15-4800bps}
800; 850; 900; 1800 (-105/23) [DSSS] {27.2-375kbps}
2402-2480 (-91 -100/8 -40) {500-2000kbps}

137 (3.5-5) [29TX/17RX]
15 (3.3-4) [235TX/-]
9 (2-5.5) [250TX/-]

TA=-30 +70 (40x29x6.2) [13]
TA=-40 +85 (33x24.4)
TA=-40 +85 (49x30.5x4.58) [4.4]

Източник: Circuit Design

№

Фиг. 3. Пример за приложение на радиомодеми

възможност за директен достъп
(DMA). Разполага с по два интерфейса I2C, SPI и UART, има 18 GPIO и ползва IEEE802.15.4-2006. Специфични са
вградените сензори за температура и напрежение.
За два честотни обхвата е модулът на ред 10, предвиден за
IEEE802.11a/b/g/n и Bluetooth BR/
EDR/LE. Има вградено WLAN радио,
управлява се с интерфейсите SDIO и
UART и има 16 извода GPIO. Модулът
от ред 11 е предназначен за безжични компютърни мрежи и е с една ИС.
Има два обхвата с различни Pinmin и
Pout, като и двете зависят от скоростта на обмен на данни. Ползва IEEE
802.11a/b/g/n, а двете външни антени работят според технологията
2x2 MIMO.
За работа с външен mP, ползващ
RTOS, е серията модули на ред 12,
два от които са с вградена антена
и два – с външна. Последните имат
два антенни входа. Серията е ориентирана към автоматизация на индустриални и офис сгради, търговски
обекти, битови и медицински прибори. Работи с IEEE 802.11 b/g/n, управлението се осъществява с интерфейсите SDIO и SPI.
Многобройни са приложенията на
модула от ред 13 за сградна и индустриална автоматизация, охрани-
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телни и пожароизвестителни системи, безжични сензорни мрежи и за
реализация на автоматични измервателни уреди. Работи с SPI и има четири GPIO. Модулът на ред 14 е с
една от типичните вградени антени, като съществува и разновидност
с външна антена, за свързване на
която в корпуса има цокъл, а размерите й са по-малки от дадените в
табл. 2. Модулът от ред 15 се препоръчва за дистанционно управление
и свързване на сензори, като при
пряка видимост има обхват на покритие 3000 m. Последният модул в
табл. 2 отново е с една ИС и има
аналогични разновидности с дадения
на ред 13. Работи с IEEE 802.11a/b/
g/n/ac и се управлява с Bluetooth, USB
1.1 и WLAN USB 2.0. Разполага с драйвери за операционните системи
Linux, Windows 10 и Android.

Модеми
Съвременните радиомодеми (Radio
Modem) ползват добре познатото
преобразуване на аналогови сигнали
в цифрови за обработка и/или съхранение от компютър. Освен безжична
връзка някои модели, например даденият на ред 3 в табл. 3, могат да
установяват и проводникова връзка
чрез свързване на коаксиален кабел
към един от изводите им за антена.

Друга особеност е осигуряването на
двупосочна връзка, за да може в определени случаи компютърът да променя параметрите или начина на
функциониране на източника на сигнали или на устройството, в което
е поставен. Например за поддържане на температурата в помещение
трябва компютърът да може да регулира мощността на радиаторите
или оборотите на вентилаторите,
а в автоматизирани системи да задейства релета. Именно двупосочната връзка заедно с начина на формиране на цифровите сигнали и използването на интерфейси са причините
често да не се прави разлика между
модеми и приемо-предаватели.
Скоростта на обмен на данните
от модемите обикновено е до няколко десетки kbps, но има и модели до
няколко Mbps. Към тези скорости се
прибавя и осъществяването на
връзките за кратки интервали от
време, което означава малък обем на
обменяните данни. Например модемът на ред 2 в табл. 3 се препоръчва за месечен обем до 5 МВ. Няма
никакви ограничения на осигурявания
от модемите обхват на покритие –
той е от комуникации на близко разстояние (NFC), през мрежи с ретранслатори (Relay Station) до облачни
технологии. Към показаните на фиг.
3 приложения се прибавят контролът на мостове и тунели, на нивото на водата в реки и язовири и на
състоянието на свлачища. Част от
най-новите модели имат и специфични приложения, обусловени от структурата им.
В табл. 3 са събрани основните
параметри на няколко радиомодема.
Даденият на ред 1 е с UART, има 8 I/
O извода и обхват на покритие 600
m. Модемът на ред 2 е предвиден за
клетки, работещи с теснолентова
IoT (NB-IoT) и LTE-M за 4G мрежи.
Обменът на данни се осъществява
чрез SPI, UART и USB, а изводите I/O
работят с USB, I2C и Bluetooth. Модемът съдържа още 10-битов АЦП,
RAM и Flash. В модема на ред 3 към
NB-IoT и LTE-M са прибавени Bluetooth
v.5 и NFC, а областите на приложение са IoT, свързване на медицински
уреди, следене на параметрите на
околната среда и т. н. Той работи с
I2C, SPI, UART и USB 2.0 FS и има 18
I/O извода.
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Таблица 4. Специализирани модули
№ Модел (година) Производител

Особености

Честотен обхват (Pinmin/Pfut,dBm)
[Модулации] {v}

Брой канали (VCC,V) [ICC,mA]

Раб.темп.обхват,oС
(размери,mm) [тегло,g]

863-865MHz (-92/7 и 10) [FM]

15 4.2-6TX/3-5RX) [50TX/45RX]

TA=0 +50 (36x26x8) [13]

Circuit Design

Вградени антени; за звук

2

WA-TX-03S/ WARX-03S (2017)
USB300 (2019)

EnOcean

Вград. антена; за USB

3

RM186 (2019)

Laird
Connectivity

Външна антена за LoRa;
вград. антена за BLE

4

LBEE5ZZ1PJ
(2018)

5

MBN52832 (2016)

1

6 JN5169(2-000161-)M03-2
7 RS1F4-1B0000-S(B200106-2) 108

MGM13P (2017)

9

CC3120MOD
(2017)

10 NINA-W102 (2018)
11

AMB2524 (2017)

За IEEE802.15 и Bluetooth
5.0
Вгр.. или външна антена;
Murata
2402-2480MHz (-93/4)
1 (1.7-3.6) [7TX/4RX]
TA=-40 +85 (7.4x7x0.9)
за BLE
Вгр. или външна антена;
NXP
2400-2485MHz (-96/10)
1 (2-3.6) [27.2TX/17.8RX]
TA=-40 +85 (21x16x3.5)
за ZigBee 3.0, ZigBee Pro,
IEEE802.15.4
Вград. антена USB2.0,
2412-2484MHz (-96/18); [DSSS, GFSK,
Redpine Signals Ethernet; памети SD/SDIO
1 (1.75-3.63) {400TX/-}
TA=-40 +85 (7.8x4.63x0.9)
OFDM] {11-54Mbps}
MMC3.0
ена; за BLE,
Silicon Labs IEВEгEр8а0д2..1а5н.4т
1 [1.8-3.8] [8.5TX/11RX]
TA=-40 +85 (17.8x12.9x2.3)
, Thread,ZigBee 2400-2483.5 (-94.6/19) [DSSS, OQPSK]
Texas
Външна антена; за
TA=-40 +85
2.4GHz (-73Ӟ-94.7/13.5-17) [DSSS, OFDM]
1 (2.3-3.6) [248TX/53RX]
Instruments
IEEE802.11b/g/n
(20.5x17.5x2.45)
Вград. антена; за
2.4GHz (-96/15 за IEEE -88/5 за
13 за IEEE; 79 за Blutooth; 40 за
ublox
TA=-40 +85 (14x10)
IEEE802.11b/g/n, Bluetooth Bluetooth и BLE) {1-54Mbps за IEEE, 1- BLE (3-3.6) [190TX/100RX за IEEE
4.2, BLE
3Mbps за Bluetooth 1Mbps за BLE}
130TX/100RX за Bluetooth и BLE]
Wuerth
2400-2483.5MHz (-102/-6) {0.5bpsTA=-30 +85 (27.5x16x3.8)
Вград. или външна антена
1 (2.7-3.6) [25TX/21RX]
Elektronik
115.2kbps}
[<2]
Murata

Специализирани
радиомодули
Те не притежават универсалния
характер на модулите от предния
раздел, тъй като са предназначени
само за определен тип двупосочни
връзки. Микроконтролерът винаги е
вграден и с малки изключения
съдържат памети, обикновено RAM
и Flash.
Модули за обмен на данни от
интерфейси. Това е най-голямата
група с предназначение безжичен
обмен между устройства на данни,
формирани в съответствие с един
или няколко интерфейса. От дадените в табл. 4 модули за работа с USB
е този на ред 2 с фирмени наименования USB Gateway и 300 (OFM) и
оформление като "флашка". Предвиден е за кратки съобщения на компютри и битови прибори (вкл. малки сървъри) чрез Интернет и DSL.
За един интерфейс е модулът на ред
5 с препоръчвани приложения в
сградна автоматизация, медицински прибори, за осъществяване на
връзки на неголеми разстояния
(Proximity Services). Управлението е
с SPI и UART, а в документацията
му се дават схеми за приложение.
Модулът от ред 6 е основно за
автоматизация в жилищни сгради,
устройства със захранване от околната среда, събиране на данни от
сензори и ключове. Управлението е
с I2C, SPI и UART. Има вградени сензори за температура и захранващо
напрежение. За ползване на няколко
интерфейса и на устройства с аналогови изходни сигнали е модулът
от ред 7. Сред многобройните му
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868.3MHz (-96/6.7) [ASK]; {125kbps}
1
TA=-20 +50 (70x23x9)
865-870MHz за LoRa 2402-2480MHz за
TA=-40 +85
BLE (-134/13.5 за LoRa -91/3 за BLE) 1 (2.1-3.5) [12.7TX/11.9RX за LoRa]
(25.4x25.4x3.1) [3]
{0.25-50kbps за LoRa 1Mbps за BLE}
2412-2472MHz и 5180-5825MHz (-89/19 за 1 (1.8-3.3) [330TX/60RX за 2.4GHz T =-20 +70 (7.4x7.2x1.25)
A
2.4GHz и -71/11 за 5GHz {1-54Mbps}
и 420TX/80RX за 5GHz]

приложения са IoT (вкл. в индустрията), мултимедийни и битови прибори, сградна автоматизация, охранителни камери, измервателни и медицински прибори, събиране на данни от капацитивни сензори с докосване и др. Работи с IEEE802.11b/g/
n и Bluetooth, а сред интерфейсите
за управление са I2C, I2 S, SPI и USART.
С основно приложение в осветителни системи е модулът на ред 9, но
се ползва и в други системи за сградна автоматизация и охрана, IoT, измервателни прибори и др. Снабден
е с интерфейси I2C, SPI, UART и специализирания Smart Card Interface.
Модулът на ред 10 е мрежов процесор (Network Processor) за облачни
връзки чрез Интернет и много други приложения. Управлението е с I2C,
SPI и UART.
За разлика от разгледаните дотук
модули даденият на ред 4 е предназначен за обмен на данни от четири
цифрови входно-изходни извода SDIO
с ползване на обхватите 2,4 и 5 GHz.
Модулът на ред 10 с наименование
Stand-alone multiradio е предназначен
за обмен на данни от интерфейси
CAN, I2C, Quad SPI, RMII, SPI и UART и
от изводите GPIO и SDIO, а за радиосигналите се ползват дадените в
колона 4 на табл. 4. Сред препоръчваните приложения са IoT, Bluetooth
и BLE мрежи, индустриални и медицински прибори.
Модули за звукови сигнали (Audio
Module). Предназначени са за обмен
на говор и евентуално музика и по
принцип са двупосочни. Типични приложения са за конферентни връзки, за
екскурзоводи при разглеждане на за-

бележителности и др. под. На ред 1
в табл. 4 е двойката предавател-приемник с обхват на покритие 50 m,
честотна лента на звука 50Hz-15kHz
и еднакви размери и тегло на двата
модула. Броят на каналите позволява едновременно общуване на 15
души. Съществуват и модули за обмен на данни между интерфейси с
допълнителна възможност за звукови сигнали (Wireless Audio), например
в безжични слушалки (Wireless Audio
Headset). Такива са дадените на редове 7 и 9 в табл. 4.
Модули с различни приложения.
Модулацията LoRa на Semtech позволи създаването на LoRa Wireless RF
Technology, която реално се превърна
в такава за IoT. За ползването й има
голям набор от интегрални схеми и
модули. Пример за последните е даденият на ред 3 в табл. 4, в който
към LoRa за радиовръзки (LoRa Radio
Link) е прибавена BLE. Това определя
множество приложения, сред които
са обществени и частни мрежи, осветление, сградна и индустриална
автоматизация, връзки на далечно
разстояние за захранвани от батерии сензори. Обхватът на покритие
на LoRa е 15 km, а на BLE – 100 m.
Управлението е с I2C, SPI и UART.
Модулът на ред 11 е за свързване на
прибори с дистанционно управление
и на сензори, като обменяните данни са с обем до 128В и възможност
за адресирането им. Предават се и
т.нар. телеграми (RF telegram) с обем
16 В, като те автоматично се повтарят при липса на потвърждение
за приемането им. Управлението на
модула е с UART.
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Industry 4.0
технологии
за чисти стаи
Т

ехнологиите за чисти помещения, които са част от много производства във фармацевтичния, космическия, хранително-вкусовия сектор,
електрониката, микроелектрониката и други сектори на съвременната
промишленост, се развиват в паралел с водещите тенденции в глобалната индустрия в процеса й на преход към Industry 4.0. Стремежът към
дигитализация, повишаване степента на автоматизация и интегриране
на функции за интелигентна работа
и свързаност определя развитието на
системите и решенията за чисти
стаи. Същевременно към тях се запазват високите изисквания за санитарен контрол и стриктните ограничения за броя на частиците във въздуха в контролираната среда.

Внедряване на решения за
Industry 4.0
Еволюцията на конвенционалното

28

и фрагментарно производствено
оборудване в свързани и интелигентни кибер-физични системи създава
нова парадигма на автоматизацията, базирана на почти неизчерпаемия
информационен ресурс, който тези
системи са способни да генерират.

Фокусът е върху повишена гъвкавост, проследимост, адаптируемост и ефективност на производствените платформи в дигитализираните фабрики от фармацевтичната индустрия, електрониката и други отрасли, в които се използват
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чисти стаи. Хоризонталната и вертикалната системна интеграция в
такива приложения включва внедряването на технологии като Internet
of Things, добавена реалност, изкуствен интелект, симулация, анализ
на данни, облачни изчисления, киберсигурност и комбинирането им с
високотехнологични средства за
автоматизация, мониторинг и управление на производството.
Според експертите в областта
един холистичен подход към внедряване на решения за Industry 4.0 в производствата, и в частност – в чистите стаи, би включвал няколко
отделни етапа, чиято цялостна реализация цели да осигури оптимална
интеграция между оборудването,
системите за управление и технологичните процеси. Дигитализирането
на чистите помещения, следвайки помащабния модел на цифровизация на
цели предприятия и производства,
започва с компютризация, при която
се внедряват различни информацион-
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ни технологии. На втория етап се
установява свързаност и оперативна съвместимост между отделните
системи. Следват мерки за осигуряване на видимост и прозрачност на
производството в чистото помещение с цел възможност за проследяване на различните събития и причините за тяхното възникване. Като
следваща фаза специалистите посочват обезпечаването на прогнозен
капацитет, а на финалния етап се
постига приспособимост и възможност за автономна реакция на самоуправляващите се системи.
Концепцията за Industry 4.0 в чисти стаи обхваща предимно средствата за автоматизация, но се
простира и до системите за контрол, мониторинг и управление на
параметрите на средата. Сред иновативните приложения в сегмента
са превантивните тестове за цялост на филтрите за въздушни частици. Всяко нарушаване на целостта им може да доведе до повишава-

не концентрацията на частици във
въздуха над допустимите за съответния клас чисто помещение нива,
което да се окаже критично в редица приложения във фармацевтичната, химическата индустрия, полупроводниковото и електронното производство и др. За целта цялата филтърна система се сканира регулярно
посредством измервателен сензор,
който отчита и най-малките промени в концентрацията на частици.
Важна част от процеса са стационарните датчици, които обикновено
се прокарват ръчно от служител по
цялата площ на филтъра с постоянна скорост и на относително еднакво разстояние от него. Този процес
обаче крие рискове от допускане на
множество неточности. Ето защо
във все повече чисти стаи, базирани
на Industry 4.0, се въвеждат роботизирани тестове на филтърните системи. При тях процесът е изцяло
автоматизиран, повторяем и подлежи на компютърен контрол. Резултатите от измерването са по-бързи,
точни и надеждни в сравнение с
ръчния процес.

Контрол, мониторинг и
управление параметрите
на средата
Чистите стаи подлежат на
стриктна класификация според допустимия брой частици във въздуха и
тяхното приложение. В зависимост
от съответния клас в чистото помещение функционират различни системи за контрол, мониторинг и
управление на параметрите на средата – температура, влажност, чистота на въздуха и т. н. Благодарение на безпроблемното им функциониране се постига желаното качество на продукцията, като същевременно се цели спазването на стрик-
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тни норми за безопасност на персонала. За да се гарантира съответствие с необходимите производствени стандарти, в модерните
чисти стаи се инсталират автоматични врати, блокировки, системи
за контрол на достъпа, процедури за
взаимодействие между вратите и
автоматизираните управляеми
транспортни средства (AGV), средствата за комуникация и т. н. Всички тези системи могат да са взаимосвързани, осигурявайки единен поток от данни за технологичните
процеси и навременна информация за
всякакви отклонения от допустимите норми във връзка с производството и сигурността на операторите.
Една цялостна платформа за управление на средата, базирана на
принципите на Industry 4.0, е способна да свързва и координира отделните системи посредством технологии като IIoT, Ethernet и други индустриални комуникационни протоколи.
Възможна е и лесна интеграция с
решения за сградна автоматизация,
както и със SCADA системи. На база
такава интеграция могат централизирано да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и анализирани данни за оборудването и процесите в
чистото помещение, осигурявайки
единен информационен поток.
Този цялостен подход предполага
отворен код и универсална оперативна съвместимост между отделните
системи и компоненти, функциониращи като интелигентни модули в
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многослойна и лесно мащабируема
платформа за управление. Отвореният характер на платформата позволява към базовите модули да бъдат
добавяни различни функционални единици според приложението. Модулният дизайн прави възможно и оптимизирането на разходите за инсталация, експлоатация и поддръжка.
Взаимодействието между отделните модули обикновено се осигурява от съответния човеко-машинен
интерфейс, който позволява прецизна настройка на отделните интегрирани системи, задаване на различни параметри, режими и сценарии на
работа, както и управление на платформата локално и отдалечено посредством преносим операторски
панел или друго мобилно устройство.
Данните, събрани от отделните
полеви устройства – сензори, датчици, проби и измервателни прибори,
могат в реално време да се изпращат към уеб-базиран или облачен
сървър. Достъпът до него обикновено се осъществява чрез софтуерен
клиент и потребителски акаунт, а в
резултат е възможен непрекъснат
мониторинг на контролираните параметри и производствените условия в чистото помещение. Данните,
съхранявани на сървъра, могат да
бъдат споделени с BMS система за
сграден мениджмънт чрез Modbus
интерфейс или облачен портал. Сигурността на информацията се гарантира посредством протоколи за
криптиране.

Всяка съвременна чиста стая се
отличава със специфични потребности по отношение контрола на параметрите на средата в зависимост от класа и приложението си.
Тези специфики се отразяват в архитектурата на системите за управление. Различните функции се изпълняват от различни модули, които
могат както да работят автономно, така и във връзка с останалите
функционални единици и с основния
сървър. Сред тях могат да са операторски панел със сензорен екран,
четец за контрол на достъпа, умен
контролер за врати, блокировка и
други терминални устройства, проектирани специално за приложения в
чисти помещения. Движенията в
чистата стая могат да бъдат наблюдавани с помощта на интелигентна видеокамера с комплексни алгоритми за обработка на изображения
и видеозаписи.
Събирането на данни от сензорите в чистите стаи, базирани на
Industry 4.0 методологии, се извършва посредством интелигентен
входно-изходен (I/O) интерфейс, който може да конвертира цифровите
входове и изходи на системата да
изпращат данни през TCP или Wi-Fi.
I/O контролерът може да издава и
аудиосигнали с цел локално известяване за различни събития.

Роботизирани системи за
чисти стаи
За приложения в чисти стаи се
произвеждат специален клас съвместими роботи, които обикновено разполагат с възможности за автономна навигация. Те представляват посъвременна и високотехнологична
алтернатива не само на конвейерните системи и автономните превозни средства в транспортирането на
материали и компоненти в чисти
помещения, но все по-често и на човека, замествайки го в редица прецизни и отговорни дейности.
Внедряването на Industry 4.0 технологии в чисти стаи прави възможно тяхното почти безкрайно персонализиране не само в обхвата на
наличните класове, но и според конкретен процес или продукт, който
към момента се произвежда в тях.
За да е възможна подобна гъвкавост,
са необходими прецизни системи за
управление, както и условия за обезпечаване повторяемостта на операциите и тяхното преконфигуриране
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с малки вариации в работните параметри. За тази цел все повече производства с такъв профил внедряват роботи в чистите си стаи.
Пример е автомобилната индустрия,
където в такива помещения се произвеждат дифузори, миниатюрни и
високоточни електромеханични компоненти, системи за пренос на флуиди в клапанната техника, както и
ламинирани елементи за вграждане
при инжекционното формоване на
полимерни изделия. В някои от тези
приложения се използват колаборативни роботи, които асистират на
операторите в изпълнението на различни задачи, а в други дейностите
са изцяло автоматизирани и се извършват от различни типове роботи.
Един конвенционален робот би
могъл да се окаже източник на сравнително по-малко замърсяване в чистата стая в сравнение с неекипиран
човек. Въпреки всичко обикновените
роботи, подобно на други механизирани системи, могат да станат
причина за отделянето на микроскопични частици от транспортните
ленти, малки количества компресиран газ от пневматичните системи
или прахови частици при движението на крайните изпълнителни устройства (манипулаторите).
Специализираните роботизирани
системи за чисти помещения са изработени от различен клас материали и са с особен дизайн, недопускащ
подобни явления. Широко приложение
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такива роботи намират например в
производството на полупроводникова техника, където миниатюризацията на компонентите създава сериозни предизвикателства пред ръчния
монтаж.
Роботите за чисти стаи се сертифицират според конкретния клас
или стандарт, на чиито изисквания
отговарят в зависимост от допустимите норми за броя на частиците във въздуха. Така се дефинират
отделни продуктови сегменти,
съответстващи на различни отрасли и производства според максималния брой частици, които роботът е
възможно да генерира при движението си. На пазара се предлагат версии за електронната и полупроводниковата промишленост, за сектора на биотехнологиите, за фармацевтичната и медицинската индустрия,
хранително-вкусовия, химическия и
автомобилния отрасъл и т. н.

Инсталация и въвеждане
в експлоатация
Сертификатът за работа в даден
клас чисто помещение не е единственият фактор, с който производствените компании е необходимо да се
съобразят, когато инвестират в
роботизирани системи за чисти
стаи. Инсталацията и позиционирането на робота също могат да повлияят ефективността му в контролираната среда. В производството на полупроводникови подложки
например роботизираното рамо е

препоръчително да бъде монтирано
отдолу, за да се избегне попадането
на каквото и да било замърсяване от
робота върху чувствителния полупроводников елемент. Когато самият производствен процес налага роботът да бъде монтиран отгоре, е
необходимо да бъде закупен такъв с
много по-висок стандарт за чистота.
Важно изискване е функционалният обхват, както и класът на робота да бъдат съобразени с конкретното приложение. Не е необходимо
за производства с по-ниски санитарни изисквания да се инвестира в
скъпи системи с твърде висок клас
на чистота. Полупроводниковата
техника по традиция се произвежда
в чисти помещения от най-висок
клас, но производството на течнокристални дисплеи и твърди дискове
например обикновено не налага закупуването на прекалено скъпи роботи
с толкова стриктни спецификации
по отношение на хигиенния дизайн.
Важен момент преди успешното
въвеждане в експлоатация на роботите за чисти стаи е тяхната
първоначална доставка и позициониране в чистото помещение. Специален протокол определя необходимите процедури по опаковане и последващо разопаковане на робота. Отделните опаковъчни слоеве постепенно се премахват в съответните
междинни помещения, преди да се
въведе самият робот в окончателното му местоположение. На всеки
етап се преминава и през щателно
почистване с помощта на смукателна система. Така се избягва всякакво
внасяне на външно замърсяване в
чистата стая.

Носими технологии
Обширните възможности на Четвъртата индустриална революция
позволява интегрирането на интелигентни технологии не само в оборудването и системите за автоматизация и управление, но дори и в предпазното облекло на персонала. Стандартният костюм за чисти стаи
може да бъде заменен с интелигентен аналог с интегрирани сензори,
които следят биомеханиката на оператора в реално време и осъществяват мониторинг на различни променливи като типове движения, посока,
скорост, жизнени показатели (сърдечен пулс, честота на вдишване и
издишване, ниво на изпотяване и т.
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н.). Сравняването на получените от
мониторинга биометрични данни
чрез специален софтуер с базови
шаблони би могло да регистрира
различни отклонения, индикиращи
евентуална неувереност на оператора при извършването на дадена операция и потенциален риск за сигурността. Такъв костюм би могъл да
долови и предстоящо влошаване в
здравословното състояние на служителите, дори преди те сами да го
усетят.
Отклоненията от допустимите
биомеханични показатели пък могат
да са сигнал за риск от нараняване
поради неподходяща посока, скорост
на движение или друга промяна в установения протокол. Освен това
подобни сценарии биха могли да се
считат и за потенциален източник
на замърсяване.
Макар умното облекло за чисти
стаи все още да не е сред най-масовите решения в сегмента, въвеждането на такива технологии в помасова експлоатация със сигурност
предстои поради многото функционални опции, които предлагат.
Свързването на интегрираните в
облеклото сензори и друга електро-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ника с платформите за цялостно
управление на чисти стаи и отчитането на показателите им в реално
време би могло значително да разшири възможностите за повишаване на ефективността, сигурността,
гъвкавостта и персонализацията на
различните приложения.

AI-базирани инструменти
Алгоритми на базата на изкуствен интелект (AI) и машинно самообучение все по-масово биват интегрирани в софтуерните продукти,
роботиката и други съвременни
технологии, които намират приложение в чистите помещения. С помощта на AI-опосредствани технологии могат да бъдат създадени мултифункционални виртуални асистенти на персонала, както и напълно
автономни системи за управление на
производството с повишена ефективност.
Оборудването на изкуствения интелект с допълнителни „сетива“ –
системи за машинно зрение, камери,
сензори за температура, относителна влажност, диференциално налягане, броячи за частици и други подобни технологии, може да способства
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за оптимален контрол и мониторинг
на средата.
С течение на работата си в чистото помещение една такава система може непрекъснато да се усъвършенства, събирайки огромни масиви
данни от всички възможни източници във и извън чистата стая. Изкуственият интелект би могъл да анализира различни сценарии с повишаване нивата на частици във въздуха
и да разгадава възможните причини
за тях, като се обучава бързо и лесно да идентифицира и локализира
проблеми от различен тип в реална
среда.
В базата данни на системата
могат да бъдат зададени данни за
различните класове чисти стаи и
съответните изисквания към тях,
както и за разликите между отделните стандарти. Така една и съща
AI-базирана платформа може да се
използва в различни чисти помещения в едно производствено предприятие, както и при преконфигуриране
на една чиста стая за друго производствено приложение с различни
работни условия и изисквания към
параметрите на контролираната
среда.
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Кабелни решения
за индустриални
роботи
Д

осега индустриалните роботи
изпълняваха сложни и повтарящи се
процеси в заводите, но дигитализацията и технологичният напредък
разширяват тяхното приложение в
редица сектори. Производствените
предприятия навлизат в ерата на
интеграция и свързаност, които целят намаляване на разходите при увеличена безопасност. Роботите на
бъдещето ще работят с увеличени
отговорности рамо до рамо с хората в почти всички сектори на индустрията. Те ще бъдат основата при
внедряване на Industry 4.0, комбинирайки технологии, които ще позволят използването на големи масиви
от данни (Big Data) и аналитични инструменти, вземането на решения
и автономното им функциониране.
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Но не само роботите еволюират
- компоненти като кабели и конектори също трябва да бъдат съобразени
със съвременната напреднала технология на роботизация. Без надежден
източник на захранване и управление
дори най-усъвършенстваните роботи няма да могат да се справят със
задачите си. Тази еволюция води до
увеличено търсене на смарт кабели
и конектори, които да бъдат основа
за синхронизирано действие на роботите, целящо производството на
висококачествени продукти.
Кабелите за роботи трябва да
отговарят на най-високите изисквания по отношение на механични, химични и термични свойства. Те трябва да издържат на бързо ускорение и
забавяне, натоварване на опън, натиск и усукване, както и на милиони
цикли на огъване. Освен това е необ-

ходимо те да са устойчиви на високи температури, пръски от заваряване, масла и различни други химикали.

Тенденции при кабелите
Няколко тенденции оформят
съвременните технологии в роботиката и подпомагат разширяването
на приложението й отвъд утвърдената експлоатация в автомобилостроенето. Като цяло роботите
стават все по-малки, по-леки, посръчни, по-лесни за използване и поевтини. С това се увеличава и тяхната подвижност. Роботи с шест
оси например често се инсталират
върху платформи, за да се придвижват от една задача към друга. Кабелите трябва да отговорят на тези
нови изисквания за подвижност,
като компаниите предлагат „plug-
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and-play“ решения, които свързват
роботите към т. нар. „седма ос“,
която служи за преместване на роботите в различни положения. В
такива случаи за улеснен монтаж се
доставят като цялостни решения
кабеловодещи вериги с предварително инсталирани кабели.
В допълнение, имайки предвид
тенденцията за олекотяване на роботите, кабелите също трябва да
станат по-леки, а и по-компактни.
Въпреки че кабелите стават потънки, а пластмасовата обшивка –
по-лека, капацитетът на захранване остава същият, без да се губи
ефективност. За постигане на тази
икономия на тегло често се използват специализирани пластмаси, алуминий с медно покритие и различни
алуминиеви сплави, въпреки че медта все още се счита за оптималния
избор, когато приоритетно се
търсят издръжливост и компактни
напречни сечения. Друга стратегия,
която е насочена както към олекотяване, така и към пестене на пространство, е да се комбинират няколко функции в един компонент.
Някои решения например съчетават
линии за пренос на данни и енергия в
един кабел, което е полезно при минимизиране на заеманото от кабелите пространство и свързаната с
тях маса в приложения с динамични
ускорения. Обикновено в такива случаи се използват два кабела – един
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за захранване и друг за пренос на
данни относно позицията и скоростта на двигателя. При хибридните
кабелни решения енергията и данните се пренасят по обща линия, позволявайки максимална икономия на
тегло и пространство. В други случаи хибридните кабели комбинират
дори повече функции – пренос на
сигнали за управление, захранване и
масло или сгъстен въздух.
Друг аспект на стремежа към
пестенe на пространство в приложенията на роботи е изборът между вътрешно или външно окабеляване. Ако се разгледа динамична и пространствено ограничена производствена среда, например голяма работна клетка, в която 15 или повече
заваряващи роботи функционират
заедно за сглобяване на автомобилно шаси, външно окабеляване би отнело твърде много място и би направило операциите много по-тромави.
Производителите на кабели често
работят в тясно сътрудничество с
доставчиците на роботи, за да осигурят кабели, които преминават във
вътрешността на роботите, спестявайки пространство и свеждайки
до минимум опасности като заплетени линии и кабели, които се разхлабват при големи работни скорости.
Тъй като скорости на движение и
спиране от такава величина са обичайни за приложенията на роботи,

кабелите трябва да се проектират
така, че да съответстват на изискванията за тези скорости и движения. Те трябва да бъдат колкото
е възможно по-леки и гъвкави, за да
се сведе до минимум масата, която
трябва да се премества, като
същевременно трябва да издържат
и на милионите цикли на огъване и
усукване, без да се повредят.
Кабелите за торсионни натоварвания са специално проектирани да
издържат на увеличени натоварвания на усукване и се отличават с поразлична конструкция в сравнение с
непрекъснато огъващите се кабели,
чиито проводници са плътно навити. Кабелите за роботи се характеризират със значително по-свободно усукване на проводника, за да се
компенсират по-натоварващите
торсионни сили. При торсионни приложения трябва да се имат предвид
следните параметри: максимална
скорост и ускорение; минимален
радиус на огъване на кабелите и проводниците; общо тегло на всички
подвижни компоненти (включително
кабеловодещите вериги и съответните кабели); както и желаният експлоатационен живот на цялата
система.

Полагане
на кабелите
В последните години окабеляването е на фокус, тъй като надеждността на машините се увеличава значително, въпреки че роботите стават все по-сложни. За съжаление,
методите, използвани за прикрепяне и направляване на кабелите, не
следват този модел. Въпреки че полагането на кабелите и шлаухите
често се смята за допълнение при
проектиране, то е наистина жизнено важна част на всеки добре функциониращ робот. През годините
методите за окабеляване се променят драстично. Експертите са единодушни, че една от най-често допусканите грешки е подценяване на
въпросите, свързани с полагането
на кабелите. По време на конференция, организирана от Асоциацията
на индустрията за роботи (RIA),
група водещи системни интегратори посочват проблемите с окабеляването като причина номер едно за
престой на роботизираните клет-
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ки. Те варират от оплетени и огънати кабели до цялостни повреди,
които предизвикват прекъсвания на
производството, загуба на приходи
и уронване на репутацията. Ето
защо начините, по които се полагат
и направляват кабелите на роботите, са толкова важни.
Има различни възможности за насочване и защита на кабелите на
роботите. Сред добре познатите
решения са гъвкавите тръби, затворените шлаух пакети и кабеловодещите вериги за роботи. Гофрираните или гъвкави тръби са една от
възможностите за защита на кабелите за роботи и се предлагат в
широк спектър от размери и видове. Те имат изключителна устойчивост на скъсване в точките на
свързване и дълъг експлоатационен
живот дори при цикли на обратно
огъване. Въпреки това гофрираните
тръби имат и своите ограничения.
Те осигуряват минимална устойчивост на усукване и могат да бъдат
фиксирани само в две точки при
определена дължина. Освен това
тръбите могат да се удължат при
движението на робота, което подлага кабелите на прекомерно натоварване. Понякога възникват съприкосновения с инструментите, тъй
като няма управление на траекторията на движение.
Затворените шлаух пакети се
инсталират директно към робота
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и се предлагат в множество конфигурации. Те представляват гофрирани тръби, монтирани в подсилен с
пластмаса корпус за допълнителна
защита на кабелите. Дизайнът на
системата с пружинен механизъм
свежда до минимум точките, в които има риск от закачане и притискане. Поради изцяло затворения корпус поддръжката на кабелите е
трудна, а тъй като тези решения
не са модулни, ако някой компонент
се повреди, трябва да се смени целият пакет. Проблеми могат да
възникнат също и ако се промени
програмирането или движенията на
робота. Това се дължи на факта, че
затворените шлаух пакети не предотвратяват риска от надвишаване на максималния радиус на огъване на кабелите.
Кабеловодещите вериги за роботи могат да се използват универсално за роботи с 6 оси. Системата се монтира директно към робота и е налична на пазара в множество конфигурации. Подобно на затворените шлаух пакети, и тук има
пружинен механизъм, което минимизира потенциалните точки на закачане и притискане. Кабеловодещите
вериги за роботи обаче предлагат
и допълнителни предимства, които
не са характерни за другите системи. Те могат да разполагат с
възможност за освобождаване на
напрежението с цел да се удължи ек-

сплоатационният живот на кабелите. В допълнение, добавянето или
отстраняването на кабели става
бързо и лесно, без да е нужно да се
демонтира цялата система. Определеният радиус на огъване на кабеловодещите вериги за роботи защитава кабелите от надвишаване на
техния собствен максимален радиус на огъване. Сред ограниченията
на системата са минимална устойчивост на силно концентрирани киселини и основи, както и липса на
издръжливост при извършване на
кръгови движения с тежки товари.
Кабеловодещите вериги са особено
подходящи за заваръчни роботи в
тесни пространства, приложения с
множество инструменти, задачи,
включващи манипулиране и операции
по заглаждане на повърхности (почистване на чеплъци). За допълнителна гъвкавост кабеловодещите
вериги за роботи се предлагат с
изцяло затворена конструкция, дизайн с изтегляне за лесен достъп до
кабелите или като олекотени системи с ниска стойност за приложения, които не изискват кабелите да
са изцяло капсуловани.

Правилно специфициране и
инсталиране
Поради ограничения във времето
често стандартни индустриални
кабели се избират като „достатъчно добри“, без да се отчита средата
на приложение. Бързите и повтарящи се движения, които са обичайни
за много от приложенията на роботи, например изискват кабели с висока гъвкавост. Ако вместо тях се
изберат стандартни кабели, това
вероятно ще доведе до преждевременно износване – особено при кабели, които предоставят захранване и
пренос на данни до инструмента в
края на ръката на робота.
От ключово значение е да се определят изискванията за радиус на огъване, т. е. каква ще бъде обичайната
степен на огъване на кабела. Важен
фактор е минималният радиус на
огъване, който обикновено е по-малък
при фиксирани инсталации и по-голям
при гъвкави приложения. В допълнение, трябва да се има предвид какъв
тип обшивка се изисква, за да бъде
кабелът устойчив на фактори на
работната среда като метални
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стружки или заваръчни пръски. При
подходящо планиране и специфициране правилният кабелен канал и кабеловодещи вериги помагат да се защитят кабелите и да се поддържа
работата на роботизираните клетки.
Когато става дума за индустриални кабели, грешното инсталиране
е често срещан проблем. Кабелите
често се полагат неправилно, като
проблемите варират от прекомерно обтягане до превишаване на капацитета на кабеловодещите вериги.
Когато няма възможност за свободно движение на кабелите, може да
възникне абразивно износване, което
да доведе до преждевременна повреда.
Както беше споменато, линейните движения със силно огъване са
свързани с различни натоварвания и
изисквания към кабелите в сравнение
с торсионното усукване по специфична ос на робота. Специализираните
кабели са проектирани така, че да
издържат на тези торсионни движения и да осигурят поддържане на успоредното разположение на кабелните снопове. Използването на грешен
тип кабел в силно динамична среда е
вероятно да доведе до неочаквани и
нежелани периоди на престой. Докато гъвкавите кабели са подложени на
постоянно огъване, когато са положени в кабеловодеща верига, торсионните приложения усукват кабелите надлъжно при движението на
ръката на робота. Необходимо е да
се специфицират кабели, които могат да се справят с огъване, усукване или и с двата типа движения в
зависимост от изискванията на приложението. Специализираните кабели за роботи се класифицират според способността им да извършват
до 10 или 20 милиона цикъла на усукване или огъване. Ето защо преди да
се вземе окончателно решение, трябва щателно да се проучат спецификациите на кабелите или да се проведе консултация с доставчика им.
Предварителното планиране и обмисляне на избора на кабелите може
значително да допринесе за избягване на периоди на престои, свързани с
тях – твърде често срещано явление
в динамичните приложения на роботите. Консултацията с опитен системен интегратор или производи-
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тел на кабели е отлично начало на
процеса.

Конектори
Хилядите свързвания, осъществявани както чрез кабели, така и безжично, трябва да бъдат 100% надеждни, за да се може предимствата на
дългия експлоатационен живот и високата ефективност да доведат до
очакваните при внедряване на роботизирани системи ползи по отношение на разходите. Броят подсистеми с множество различни характеристики, които трябва да бъдат
свързани, е огромен. Примерите
включват сензори с ниска мощност,
както вътрешни, така и външни
спрямо роботизираната платформа,
които подават сигнали от порядъка
на миливолтове, както и сложни роботизирани ръце или изпълнителни
устройства с хаптична способност
да усещат и манипулират с предмети, които изискват данни в реално
време и видеострийм, получавани от
източници на електромагнитни смущения. В допълнение, може да е необходимо свързванията да предоставят и големи токове при импулсни
натоварвания към двигатели, сервомотори и други електромеханични
устройства.
Свързванията за захранване, данни и сигнали често са в непосредствена близост, което изисква използването на съединители с много
гнезда. Тъй като трасетата им често преминават през едно и също
пространство или дори през един и
същи конектор, съществува възможност за електрически смущения между системите.
Работната среда също определя
избора на конектор, тъй като части
от роботизираната платформа могат да се движат по няколко оси,
като всяка генерира собствени нива
на натоварване и вибрации. Други
фактори, които трябва да се имат
предвид, са температурни екстремуми, наличие на вода, прах, корозивна атмосфера, експозиция на химикали и близост до опасни технологични процеси като заваряване.
Вариантите на съединители
включват кръгли, правоъгълни, многоблокови, конектори за данни и редови клеми. При ограничения в пространството и голям брой съедине-

ния добър избор са модулните конектори, които могат да бъдат персонализирани с комбинация от контакти за захранване, данни и сигнали.
Някои производители предлагат уникални съединителни конфигурации,
базирани на избор от широк спектър
свързващи модули, капаци и корпуси.
Този подход намалява общия брой конектори и габаритите на решението, без да е необходимо цялостно
проектиране на персонализиран съединител.
В роботизираните приложения
има случаи, в които определени части от системата се движат спрямо статични такива. Това създава
торсионни натоварвания, приложени
върху конектора и свързаните към
него кабели. Поради това е нужно да
се обмисли възможността за освобождаване на напрежението на конектора, както и изборът на кабели
и методите на полагането им в рамките на системата.
В някои случаи е необходимо части от робота да се въртят, поради
което се използват slip-ring конектори, за да се гарантира висока надеждност на връзката. Това са електромеханични части, които разрешават
инженерния проблем, свързан с осигуряването на надеждно съединяване
към въртящ се обект чрез пренос на
енергия или данни през метална или
графитна четка, която поддържа
контакт с метален пръстен при
въртенето му. Електрическото
съпротивление е по-високо, отколкото при статичните конекторни
решения, но подвижните части могат да се износят или окислят с времето.
Конекторите могат да се разделят също и на такива със и без заключващ механизъм. Заключването
при кръглите конектори обикновено
се постига, като се използва накрайник с резба, а при правоъгълните съединители – чрез заключващи лостове. Конекторите за данни без заключващ механизъм, като USB, са подходящи за предаване на данни с висока
скорост, но се изключват лесно и не
се препоръчват за среди с по-тежки
работни условия. В такива случаи се
използват подсилени модели конектори със заключващ механизъм, осигуряващи защита срещу експозиция
на течности и прах.
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фирмена публикация

Производствени иновации за
ефективно използване на ресурсите
във фирма Системно интегриране

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ О˝˜ З
РЕˆИО˝О
¸˝ РЗВИИЕ

Проект BG16RFOP002-3.004-0108-C01
"Устойчиво развитие и икономически
растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в "Системно интегриране"
ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

"Системно интегриране" ЕООД е производител на широк набор от детайли и
компоненти за хидравлични продукти и
системи. В рамките на проект, финансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, дружеството успя
да внедри в производството си две пилотни иновативни технологии за повишаване ресурсната ефективност с потенциал за практическо приложение в
други предприятия и индустрии.
Първата от тях е Интелигентна
производствена клетка, представляваща високотехнологична система, която
включва 3 бр. стругово-фрезови обработващи центъра DMG Mori NZX1500, 1 бр.
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многофункционален стругово-фрезови
център DMG Mori NTX1000, както и компютъризирана станция за планиране,
подготовка на производство, мониторинг и контрол, с управляващ софтуер,
интерфейс и специализирани приложения.
Новите технологии ще подобрят начина, по който се управляват материалите, машините и производствените
процеси, като ще се създаде нов тип
софтуерно управлявана производствена
единица, реализирана в среда от типа
Индустрия 4.0. Инвестицията ще доведе до по-висока ресурсна ефективност
чрез по-рационално оползотворяване на
суровините за целите на производството и редуциране на генерираните отпадъци. Това на практика ще бъде постигнато чрез:
• автоматизация и прецизно изпълнение на операциите при минимизиране
възможността за операторски грешки;
• висококапацитетно производство с
гарантираната повтаряемост на качеството;
• прилагане (чрез 3D симулация) на оптимизиран продуктов дизайн и най-под-

ходящи производствени технологии с оптимално разходване на суровини;
• намаляване ширината на рязовете
при разкрояване на цели стоманени
пръти;
• отпадане на необходимостта от големи прибавки за захващане и уточняване на детайлите.
Освен намаляването на използваните суровини и генерираните отпадъци,
чрез закупените съвременни технологии
за металообработка ще бъдат редуцирани и вредните емисии посредством замяна на сухия процес на шлайфане с
мокър процес, при който фините метални стружки се улавят от водно-маслена
емулсия.
Втората технология, която е внедрена по проекта, представлява прецизна
сглобяваща и дозираща лепило машина с
интегрирано машинно зрение за определяне профила на детайла, модел ZSpool
Assembly and Gluing V1. Тя заменя изцяло използвания до момента бавен и неточен метод на ръчно нанасяне на лепилото и ръчно сглобяване на плунжери
тип Z, който се характеризира с висок
разход на цианоакрилатно лепило, ниска
степен на повторяемост, както и честа необходимост от допълнително почистване на сглобката. По своята
същност новата машина е високотехнологична система за сглобяване и лепене
на до три ротационни детайла без пренастройка благодарение на интегрираните профилен сензор, прецизна дозираща система за лепило и затегачи с регулируемо усилие. Иновативната сензорна
система за измерване профила на детайла осигурява прецизно нанасяне на лепило независимо от сложността на детайла без излишъци, при което консумацията на лепило се редуцира до технологичния минимум.
Чрез въвеждането в експлоатация на
посочените технологии се постигат
значими резултати в посока оптимизиране и редуциране използването на суровини и материали, както и подобряване
управлението на отпадъците чрез предотвратяване образуването на основни
отпадъчни потоци от дейността. По
този начин се допринася както за ограничаване въздействието на производството върху околната среда и намаляване използването на ресурси, така и за
постигане на допълнителни икономически ползи чрез увеличени производителност и ефективност.
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Изкуствен
интелект
в механичната
обработка с ЦПУ
П

реходът на съвременното индустриално производство към принципите на Четвъртата индустриална революция рефлектира особено
отчетливо върху сектора на металообработката. Металорежещите
машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ) са поле за внедряването
на множество цифрови иновации, насочени към повишаване на тяхната
свързаност, интелигентност, ефективност и производителност. През
последните години експертите в
бранша все по-често поставят изкуствения интелект, невронните мрежи и машинното обучение сред
Industry 4.0 технологиите, които
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притежават най-голям потенциал да
оптимизират механичната обработка с ЦПУ. И макар навлизането им в
този сегмент на пръв поглед да изглежда революционно и визионерско,
процесът по надграждане функционалността на CNC машините с AIбазирани инструменти всъщност е
напълно закономерен и навременен.
Обяснението се корени във факта, че
изкуственият интелект на практика представлява функция на различни алгоритми, които с времето автоматично се оптимизират с помощта на машинно самообучение.
Цифрово-програмното управление
поначало се основава на базова форма на изкуствен интелект, която се
използва за управление на движение-

то на металообработващите машини. Ето защо случващата се в момента дигитална технологична еволюция, базирана на събирането и обработката на големи обеми данни от
индустриалното оборудване, само
тласка производителите на ЦПУ
платформи напред към разширяване
на възможностите им с по-усъвършенствани форми на изкуствен интелект.

Надграждане на
технологичните
възможности
AI-технологиите се оказват ключ
към разработването на нови приложения в сферата на механичната
обработка с ЦПУ – производствени-
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ят метод, който през последните
години така или иначе се е утвърдил
като водещ в металообработващия
сектор. В условията на масово внедряване на свързана и интелигентна
производствена инфраструктура в
умните фабрики по света изкуственият интелект навлиза във все повече аспекти на индустрията. Този
процес отново е логичен и предопределен от глобалното и динамично
нарастване на изискванията за качество, бързина и прецизност към производствените предприятия в сферата на металообработката, които
обслужват високотехнологичния
съвременен отрасъл на машиностроенето. Така надграждането на технологичните възможности на машините с ЦПУ с помощта на AI-базирани технологии се оказва логичен
отговор на повишените потребности на пазара и стремежа към не-
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прекъснато оптимизиране на скоростта и точността на работа на
CNC оборудването и разширяване на
приложенията му.
Ако погледнем назад към зората
на цифровото компютърно управление, ще стигнем до първите приложения на технологията и внедряването на ЦПУ във вертикални фрези и
стругови центрове. През последните десетилетия цифровите управления намират място и сред индустриалните принтери за триизмерен
печат. Днес механичната обработка с ЦПУ е най-масовият производствен метод за изработката на
големи партиди изделия на базата на
компютърно-асистиран дизайн (CAD).
Благодарение на широката си популярност и почти безгранични
възможности технологията се радва на обширно приложение в редица
индустриални отрасли.

Сред промишлените сектори, които са напълно зависими от използването на CNC машини, са високотехнологичното машиностроене,
автомобилостроенето, отбраната,
селското стопанство и т. н.
Възможностите на оборудването с
ЦПУ бързо и прецизно да обработва
както микроскопични, така и едрогабаритни детайли, го превръща в
рентабилна инвестиция за малки,
средни и големи производствени
предприятия.
Всички тези фактори, свързани с
търсенето, определят и динамичното предлагане на пазара на металообработващи машини с ЦПУ. Производителите непрекъснато се стремят да оптимизират функционалните възможности и приложенията на
продуктите си, да подобряват енергийната, ресурсната и икономическата им ефективност, да намаляват
габаритите им и да повишават
степента им на автоматизация.
Същевременно, броят на компаниите, които разработват и предлагат
CNC оборудване в глобален мащаб
непрекъснато расте, като се очаква
този ръст да се запази стабилен и в
бъдеще, заедно с успоредно нарастване в броя на приложенията.
Основни причини за навлизането
на изкуствения интелект сред водещите технологични тенденции на
развитие в сектора днес са популяризирането на концепцията Internet
of Things, усъвършенстването на самите AI платформи, както и на инструментите за обработка на гигантски информационни масиви. Технологичната еволюция притежава
потенциал да даде нов тласък нагоре на традиционно високите стандарти за производителност, прецизност и надеждност на механичната обработка с ЦПУ. Оборудване-
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то в сегмента поначало притежава потенциал да
свърши в пъти повече работа за много по-кратко време в сравнение с конвенционалните металорежещи машини. Компютърното управление пък елиминира рисковете и неточностите, свързани с човешка грешка, като
в резултат многократно се повишава точността на
изработка на механично обработените детайли. С увеличаването на изискванията на оборудването в свързаните и интелигентни производства машините с ЦПУ
са поставени пред предизвикателството да стават
все по-гъвкави, запазвайки безкомпромисно високата си
надеждност.

Предимства от интегрирането на AI
технологии
Сред основните ползи от внедряването на изкуствен
интелект в механичната обработка с ЦПУ е свеждането до минимум на времената на престой. При конвенционалната обработка нежелани производствени прекъсвания могат да настъпят вследствие на множество причини, включително машинни неизправности, износване
на компоненти и възли, нарушаване на калибровката и
т. н. В такива сценарии операторът обикновено губи
доста ценно време, докато открие причината за отказ
и локализира проблема. В зависимост от индустриалния
сектор и мащаба на операциите производствените
предприятия страдат от спадове в производителността с между 5 и 20% поради нежелани престои на оборудването за механична обработка.
Ключово предимство на AI-базираните ЦПУ платформи е, че разполагат с инструменти за самодиагностика,
които могат както впоследствие, така и превантивно
да идентифицират различни настъпили или предстоящи
неизправности. Машинното обучение позволява на програмното управление да научи как функционира машината по време на нормален режим на работа и да разпознава широк кръг от проблеми и извънредни събития.
Софтуерът непрекъснато подобрява способностите си
в течение на времето и достига изключително високо
ниво на прецизност при диагностицирането на аварии,
като така предотвратява стотици часове нежелани престои годишно.
Важна функция на AI-базираните компютърни управления е възможността за значително оптимизиране работата на машината. Наред със събирането и обработката на данни за диагностиката на неизправности, изкуственият интелект анализира получените данни за
статуса и поведението на оборудването при различни
режими и работни параметри, като притежава способността автоматично и в реално време да променя настройките на машината с цел постигане на оптимална производителност, енергийна ефективност и точност. Възможно е реализирането и на други подобрения
в дългосрочен план, например намаляване на износването на инструменталната екипировка, подобряване на
качеството на обработените повърхности и т. н.
Основно приложение на AI технологиите в механичната обработка с ЦПУ е оптимизирането на траекторията на металорежещия инструмент посредством анализ на данните, събрани от различните сензори и измервателни прибори, свързани с платформата. Целта
е постигане на оптимално движение на инструмента с
цел максимална производителност и минимално износване.
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Еволюция на производството
Ключова възможност във връзка с внедряването на
изкуствен интелект в ЦПУ платформите е управлението на качеството на готовите изделия. В прецизните
съвременни приложения на механичната обработка устойчиво високото крайно качество е необходимо и задължително условие за успешната пазарна реализация на
продукцията. За целта се осъществява непрекъснат
мониторинг и контрол на допуските, а необходимите

пренастройки в работните параметри се извършват
автоматично от платформата и в реално време.
Тези възможности притежават потенциал коренно да
променят производствените стандарти в металообработката и да наложат многократно по-високи изисквания към ефективността, управлението на разходите и
материалните загуби, прецизността и бързината на
изработка. Потенциалът на изкуствения интелект в
механичната обработка с ЦПУ се разширява благодарение на вече утвърдената роля на роботизираните системи в сегмента, които се използват за приложения
като роботизирано обслужване на металообработващи
машини и повишаване степента им на автоматизация.
В комбинация роботите и AI технологиите създават
условия за организиране на т. нар. „lights-out“ автономни
режими на работа без нужда от намеса на оператор.
Ползите се коренят в постоянно високото продуктово
качество, възможностите за автономни машинни решения и непрекъсната работа, елиминирания риск от човешка грешка, тенденциите към постоянно оптимизиране на работния процес и т. н.
Друг важен ефект от навлизането на изкуствения
интелект и машинното обучение в модерната механична обработка е потенциалът за разработване на усъвършенствано поколение продукти. Иновации като генеративния дизайн се възползват от пълния потенциал на
AI-базираните компютърни алгоритми. Чрез въвеждането на набор от изходни данни в софтуера, като достъпни видове материали и производствени методи, времеви и бюджетни ограничения, машинните инженери
могат автоматично да получат наготово най-ефективното и рентабилно решение с оптимални параметри
според заложените променливи. Всеки възможен вариант
на продуктов дизайн се подлага на симулация от AI платформата, като производственият процес може да се
моделира чак до готовото изделие и неговата последваща реализация.
В условията на динамично променящ се пазар дигиталните решения и Industry 4.0 технологиите носят необходимите конкурентни предимства на производствените
компании в сферата на механичната обработка. Техен
плюс е, че не се ограничават само до обработващите
процеси и операции, а предлагат възможности за цялостно оптимизиране на производствената верига на ниво
завод, предприятие и дори отрасъл. Изкуственият интелект, заложен в платформите за оперативен мениджмънт и ресурсно планиране, свързва процесите по
металообработка с различни макроикономически, политически и социални фактори, географски локации, нагласи в потребителското поведение, пазарни анализи и
прогнози и др. Така един традиционно откъслечен процес по фрезоване на метален детайл в някой отдалечен
цех в условията на Четвъртата индустриална еволюция
може да се окаже ключов елемент от глобалната производствена екосистема. С помощта на изкуствения интелект, машинното обучение, генеративния дизайн и
облачните технологии механичната обработка с ЦПУ се
превръща във все по-свързано звено от интелигентното производство.

Възможности и предизвикателства
Основният ресурс на изкуствения интелект са данните. Възможностите за тяхното събиране, съхранение и обработка в модерната индустрия непрекъснато
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Иновативни приложения

се увеличават благодарение на все
по-достъпната цена и нарастващата интелигентност и функционалност на сензорните технологии. За
разлика от конвенционалните средства за автоматизация, при които
отговорът на всяко входиране на
данни към системата се очаква и
програмира, машинното обучение
самостоятелно търси модели в информацията посредством различни
изчислителни алгоритми и подбира
подходящите отговори. Сред технологичните разработки в сегмента
се налага и т. нар. дълбоко самообучение (deep learning), което притежава още по-голяма процесорна мощ,
без да се нуждае от човешки насоки
за ориентир в сравнение с машинното обучение. При deep learning
платформите алгоритмите са
структурирани в отделни слоеве,
които изграждат цялостна йерархична система. Откритията на всяко ниво се използват за оптимизиране на способностите за автономни решения на следващото ниво.
Приложението на технологията в
механичната обработка с ЦПУ е
основно насочено към повишаване на
интелигентността, автономността и ефективността на машините.
Благодарение на изкуствения интелект е възможно да се разкрие и
пълният потенциал на метрологията в металообработката. Усъвършенстваната функционалност на
средствата за измерване и инспекция в сегмента надгражда приложе-

54

нията по контрол на качеството с
възможности за автономно управление на обработващите процеси и
операции. Както вече споменахме,
основният ресурс на изкуствения интелект са данните, а метрологията е специализирана именно в преобразуване на резултатите от различни производствени събития в
данни.
AI-базираните платформи за компютърно управление на механичната
обработка притежават невиждани
досега възможности за откриване на
причинно-следствени връзки. Те са
способни да обработват огромен
брой променливи в комплексните и
динамични съвременни производства
и да идентифицират необходимите
корелации във връзка с повишаване
на ефективността, производителността и точността на работа.
Не на последно място, изкуственият интелект позволява истински
бум на развойната дейност в областта на дизайна, обработващите
процеси и материалознанието, базиран на експерименти, които доскоро не биха били възможни. Виртуалното симулиране с помощта на AIбазирани алгоритми на различни
промени в работните параметри и
микроструктурните свойства на
материалите може да доведе до революционни открития по посока оптимизиране на различни фактори,
които ограниченията на физическата реалност досега не са позволявали.

Сред най-иновативните приложения на изкуствения интелект в механичната обработка с ЦПУ са методите за оптимизация на траекторията
на металообработващите инструменти. Водещо предимство на CNC
оборудването пред конвенционалните обработващи машини е именно високата ефективност, повторяемост
и прецизност при позициониране и
движение на инструмента. Проучванията на учени и разработчици в областта показват директна зависимост между производителността на
рязане и траекторията на инструмента по време на механична обработка. Ето защо дефинирането на оптимални работни параметри може
значително да повиши ефективността на една машина с ЦПУ, същевременно редуцирайки разходите. За целта високотехнологичните AI-базирани платформи за компютърно управление разполагат с възможности за
подобна оптимизация с помощта на
изкуствени невронни мрежи и модели
за обработка на информация, вдъхновени от работата на човешкия мозък.
Друго интересно приложение изкуственият интелект и машинното
самообучение намират във все попопулярните онлайн производствени
платформи, чрез които много предприятия поръчват необходимите им
стандартни или персонализирани
механично обработени машинни детайли или възли. В тях AI-базирана
платформа управлява процеса по конфигуриране, приемане и обработка на
клиентските поръчки. Почти безграничните възможности за персонализация на продукта включват задаване на параметри като желана геометрия на детайла, материал за изработка, количество и др. Новата
производствена парадигма на
Industry 4.0 прави възможна и рентабилна изработката на компоненти и
изделия дори в единични партиди с
необходимата бързина и точност.
Платформата с изкуствен интелект е способна в реално време, още
в процеса на самата поръчка, прогнозно да изчисли цената на готовото изделие, за да е наясно клиентът
каква сума ще е необходимо да заплати и дали тя отговаря на бюджетните му изисквания. С всяка следваща поръчка платформата се усъвършенства и самопрецизира благодарение на анализа на най-търсените от
потребители в различни браншове
продукти и дизайни.
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Хибридни
обработващи
центри
Х

ибридизацията е една от водещите актуални стратегии за разработване на по-гъвкави и ефективни производствени процеси в условията на Industry 4.0. Хибридните
металообработващи машини, комбиниращи адитивнo производство и
конвенционална механична обработка, се налагат като иновативно и
ефективно решение за динамично
нарастващите изисквания към металообработващия бранш и машиностроенето. Чрез съчетаването
им се увеличава потенциалът на
двете технологии, като същевременно се компенсират и свеждат до
минимум техните ограничения.
Хибридните обработващи центри позволяват по-ефикасно използване на наличните ресурси, както и
производството в рамките на една
машина и един цикъл на обработка
на доскоро непостижими по
сложнoст детайли. Има някои технологични предизвикателства, произтичащи от взаимодействието
между адитивните процеси и стандартната механична обработка,
които трябва да бъдат преодолени
преди масовото внедряване на хибридните машини в съвременните
производства. Независимо от това
хибридните производствени системи бързо се превръщат в търсено
решение за производство на детайли с висока сложност в различни
сектори. Те позволяват изработката на компоненти, които биха били
нерентабилни или дори невъзможни
за производство само чрез адитивен процес или стандартна механична обработка.

56

Актуален доклад на маркетинговата агенция SmarTech Analysis прогнозира, че продажбите на хибридни машини ще нарастнат до 424 млн. щатски долара до 2025 г. В следващите 5
години пазарът на материали (предимно метали), които се явяват консуматив на хибридните машини, се
очаква да достигне 240 млн. долара.
Комбинирането на адитивното производство и функционалността на
металорежещите машини с ЦПУ в
цялостна хардуерно-софтуерна платформа се очаква да генерира пазар в
размер на над 20 млрд. щатски долара до 2028 г. Според доклада най-популярните технологии, използвани в
съвременните хибридни машини,
включват синтез в прахово легло
(PBF), електродъгово адитивно производство (WAAM), насочено енергийно
отлагане (DED), студено разпръскване и ултразвуково заваряване.

Предпоставки за прехода
към хибридни технологии
Производствените индустрии
изискват ефективни процеси, които
осигуряват намаляване на разходите
и необходимото време за производство, като същевременно отговарят на повишаващите се стандарти за качество. Хибридните обработващи центри правят възможно
преодоляването на основните недостатъци на адитивното производство на метални детайли, свързани
с по-ниската точност и по-висока
грапавост на повърхнините. Комбинацията на адитивен процес и механична обработка с ЦПУ в един обработващ център е икономически печеливша стратегия, тъй като позволява да се създават напълно готови
за употреба продукти, които не изискват довършителни операции на
други работни станции. Комплексни
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компоненти, които доскоро не бяха
възможни за изработка посредством
механична обработка поради висока
сложност на дизайна и ограничения
в достъпността, вече могат да
бъдат произведени в напълно готов
вид чрез такъв тип оборудване.
Предпоставките за популяризирането на хибридните решения в производства с малки обеми и голямо
разнообразие при конструктивните
варианти на детайлите са много. Те
правят възможен и рентабилен ремонтът на различни специфични
механични детайли, компоненти и
машинни възли, чиято неизправност
би коствала извеждането от експлоатация на цяла машина или технологична линия. Хибридните машини
позволяват да се използва адитивен
процес, механична обработка или
комбинация от двете технологии, за
да се възстанови точно и напълно
изходният дизайн на желаното изделие.
Друго предимство на хибридната
обработка е свързано с прецизността и повърхностно качество на готовите детайли. Безпроблемното
съчетаване на адитивни техники с
ЦПУ фрезоване позволява всички
вътрешни и външни повърхности да
бъдат напластени и обработени до
необходимото крайно качество. Посредством хибридна обработка е
възможно изпълнението и на найсложните геометрии при изработката на детайлите. В традиционното
производство често е необходимо
няколко части да се свържат с болтове, да се заварят или споят, за да
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се получи крайният продукт. Хибридният дизайн редуцира комплексната
многодетайлност до едно монолитно изделие. Така производството на
единичен детайл се извършва с намалено време, труд и разходи.
Важна полза от въвеждането на
хибридни технологии в металообработката е възможността в много
производства да се интегрират иновативни методи като мултиматериалният 3D печат. Той позволява в
един работен цикъл и на една машина да се изработват комплексни детайли от различни метали. Традиционно производството на такива изделия е трудно дори и посредством
адитивни технологии.

Специфики на
използваните методи
При адитивното производство на
метални изделия се използват методи за отлагане на материал чрез
лазерно напластяване или дъгово наваряване, за да се произведат детайли директно от CAD модели. Обикновено праховата технология е адаптирана за фини компоненти и малки
детайли, докато технологията с
телоподаване се препоръчва за големи структурни компоненти. Тези
детайли традиционно изискват
допълнителна обработка с ЦПУ, за да
се гарантира желаната точност
чрез елиминиране на стълбичните
ефекти в резултат на отлагането
на отделни слоеве.
Спектърът от възможни решения
при хибридната обработка е много
широк, включително изработването

на допълнителни сложни геометрии
чрез 3D печат и стапяне на разпръснат прах (отлагане на метал с
LMD-лазер), нанасяне на материал за
допълнителни елементи, различен
от основния, както и възстановяване (ремонт) на повредени или износени детайли с висока единична
стойност. В производствената
практика се използват няколко еквивалентни наименования на техниките за насочено отлагане с енергия
чрез лазерен или електронен лъч,
включително: лазерно прахово наваряване, лазерно отлагане, насочено
метално отлагане, обратна обработка на лазерна отливка и др.
Сред различните налични технологии за адитивно метално производство се използват предимно процеси за топене в прахово легло (PBF) и
насочено енергийно отлагане (DED).
Почти всеки заваряем метал може
да бъде обработен с която и да е от
тези две технологии. Докато базираните на PBF процеси са насочени
главно към производството на сложни цели детайли, DED процесите са
по-подходящи за депозирането на
покрития. Ето защо последните могат да се комбинират с по-широк
спектър от конвенционални процеси
на механична обработка. В програмите на по-голямата част от хибридните системи е интегрирано лазерно отлагане на метали (LMD), което
на практика е DED технология. Тя е
по-бърза от селективното лазерно
топене (SLM), което е PBF процес и
не се нуждае от технологична камера, нито поддържащи структури.
Възможността за превключване между лазерните и металорежещи операции по време на производствения
процес позволява довършване чрез
необходимата обработка на области, които не са достъпни, след като
детайлът бъде завършен.
Добре известно е, че адитивното
производство с лазерно синтероване е по-бавно от традиционната
механична обработка на метали с
ЦПУ. Технологичната дилема е да се
избере по-висока производителност
и по-дебел слой на отлагане (но погруб финиш на повърхността поради „стълбичния ефект“) или да се
подобри повърхностният финиш чрез
извършване на по-бавно нанасяне на
по-тънки слоеве. Производителността на един адитивен процес може да
бъде увеличена значително с по-голямо влагане на енергия, което води до
получаване на по-дебели прахообразувани слоеве и много по-бързи натруп-
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вания, но качеството на повърхността се влошава.
Като противоположност може да
се избере по-бавен процес, произвеждащ по-тънки слоеве и създаващ подобро финишно покритие на
повърхността. Но дори и при по-бавния вариант е необходима допълнителна обработка след напластяването на някакъв тип машина с ЦПУ. Ето
защо доскоро адитивните технологии и процесите по механична обработка се разглеждаха само като конкурентни методи, вместо да се
търси потенциал те да се допълват
взаимно. Хибридният метод е
мостът, позволяващ едновременно
напластяване на материал и отнемането му, добавянето на метал към
съществуващи компоненти, изграждането на детайли от нулев обем и
последваща машинна обработка с
една установка.

Приложения и
конфигурации
В зависимост от технологичното
оборудване почти всеки метал, наличен във форма на тел или прах,
може да бъде 3D отпечатан. Тук влизат алуминий, мед, инконел, неръждаема стомана, инструментална стомана, титан. Предимство на хибридните системи е, че те позволяват
нанасянето на различни метали
върху един и същ детайл, например
облицовка с инконел за здравина или
вграждането на медни елементи за
пренос на топлина.
Понастоящем комбинацията между адитивни процеси и механична
обработка е почти стандартна
практика за огромното множество
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метални детайли, произведени чрез
3D печат. Целта е да се получи необходимото качество на повърхността, както и по-тесни допуски при
размерите и функционалните характеристики. Това комбиниране позволява и значително намаляване на
отпадъчния материал при производство на сложни монолитни детайли.
Комбинацията от адитивни процеси и механична обработка в един
хибриден обработващ център разкрива възможности за производството на детайли от материали с ниска обработваемост като термоустойчиви сплави, както и от материали с висока твърдост. Такива широко се използват в различни индустрии, включително в аерокосмическия и отбранителния сектор, автомобилната, медицинската, нефтогазовата индустрия и др. Хибридният
производствен подход притежава
сериозен потенциал за икономически
рентабилно възстановяване на съществуващи компоненти с висока добавена стойност като лопатки на
турбини, интегрални роторни накрайници, накрайници на горелки за
газови турбини, матрици и щанци и
т. н.
Насочена към производството на
детайли с висока сложност, кинематиката на хибридните машини играе
важна роля както за достъпността
до машината по време на процеса,
така и по отношение на точността на системата. Въпреки че 3-осните обработващи машини могат да
се използват и в хибридни конфигурации, DED процесите обикновено
изискват отлагане на материал перпендикулярно върху субстрата. От

друга страна, DED процесите традиционно се използват в производството на детайли със сложна форма. В
резултат повечето от хибридните
машини, които комбинират адитивни процеси и механична обработка,
се основават на 5-осни машинни конфигурации. Многоосните фрезови
центри са основните платформи,
подходящи за „хибридизиране“ чрез
добавяне на модул за адитивно производство. Втори вариант е използването като база на стругово-фрезов център, който позволява извършването както на стругови,
така и на фрезови операции с едно и
също базиране на детайла.
Много производители на металообработващи машини успешно навлизат на пазара на системи за адитивно производство, интегрирайки
както DED, така и PBF технологии в
моделите си. Когато става въпрос
за цялостни и специализирани хибридни платформи обаче, производството и използването на машини, базирани на DED технология, е много помасово в сравнение с тези, които
интегрират PBF процеси. Сред основните причини за това са много повисоката степен на наслояване, която DED предлага, както и възможността за добавяне на материал върху
съществуващи детайли. Благодарение на възможностите за наслояване на материал докато петосната
машина непрекъснато се движи, могат да бъдат изграждани сложни
геометрии без никакви допълнителни опорни конструкции.
Въпреки че мнозинството производители избират хибридни центри,
базирани на DED методи, на пазара
са популярни и алтернативи на базата на PBF, които извършват както
SLM, така и високоскоростно фрезоване. Всеки слой се фрезова веднага
след като е изграден, така че да се
постигне висока точност и прецизност дори върху кухини или вътрешни геометрии, които не са достъпни
след завършване на детайла. Тези
хибридни машини могат да са специално проектирани за дадени приложения, например за производството на
канали за охлаждане на шприцформи.

Технологични съображения
За да е налице стабилен хибриден
обработващ процес, едновременно с
образуването на стопилка на
повърхността на субстрата добавъчният материал трябва да бъде насочен и впръскан с помощта на специфична дюза. Съществуват различ-
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ни видове дюзи за прахоотлагащи
DED процеси. Конструкцията на дюзата е ключов фактор, който има
пряко влияние върху разпределението
на прашинките на изхода й и следователно определя нейната ефективност и приложение.
Внасянето на прахови частици в
работното пространство на хибридния обработващ център с цел
извършване на адитивни операции
налага да се вземат някои предпазни
мерки, за да се запази изправността
на подвижните елементи. Някои производители залагат на същите мерки като при обработващите центри, предназначени за работа с графит, по време на която се генерира
фин графитен прах. Машините
включват напълно затворен корпус
на работната зона, който ефективно задържа праховите частици
вътре. Впоследствие те се извличат
с помощта на смукателна система.
Използват се и кинематични защитни технологии, които предпазват
движещите се елементи от металния прах. Друг вид предпазна мярка,
която в много случаи е необходимо
да се приложи, е защитата от искри
поради статични разряди.

Предимства на
хибридните центри
По време на производствения процес на хибриден обработващ център
не е необходимо да бъдат занулявани настройките и установката да
бъде преконфигурирана. Първоначалната настройка при базирането на
детайла се използва както за адитивните процеси, така и за операциите по механична обработка. Така
грешките, свързани с препозициони-
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ране на детайлите, са сведени до
минимум, което води до по-висока
крайна точност. В допълнение, времето на престой, използвано за зануляване и преконфигуриране, също се
свежда до минимум.
Друго предимство на хибридната
обработка е, че движението на материалите в цеха се редуцира. Хибридните машини позволяват производството на цялостни и готови изделия на една и съща машина, без да е
необходимо преместването на детайлите на други работни станции
за довършителни операции. Така междинните складове могат напълно да
се елиминират като функция и пространство. Друг положителен ефект
от това е, че се намалява натоварването върху оборудването за пренос
на материали. В допълнение се редуцират рисковете от сблъсъци и аварии, което води до увеличаване на
безопасноста за служителите.
Сред най-отчетливите ползи от
внедряване на хибридни обработващи центри в производството е
възможността за обогатяване на
производствената програма с детайли и геометрии с по-висока сложност. Хибридният обработващ
център може безпроблемно да превключва между адитивните процеси
и операциите по механична обработка по време на производството на
един детайл. Поради това е възможно да се обработват зони, които
вече няма да са достъпни, след като
детайлът бъде завършен. Това води
до по-голяма свобода и гъвкавост при
проектирането на оптималната геометрия на детайла.
С хибридна обработка са възможни и по-ниски съотношения между

теглото на закупената суровина и
това на готовия детайл. Възможността за генериране на компоненти
с максимално близка до крайната
форма чрез 3D принтиране води до
намаляване на материалните загуби
в процеса, както и на разходите,
свързани с рециклиране и третиране на отпадъците. Съотношения от
порядъка на 1,5:1 е напълно реалистично да бъдат постигнати с хибридни центри за обработка. Така
екологичният отпечатък на производствата, внедрили хибридна обработка, намалява. Комбинирането на
адитивните процеси с операции по
механична обработка дава възможност да се оползотвори потенциалът на двата метода и да се постигне висока материална ефективност до 97%.
Като допълнителен позитивен
ефект от въвеждането на хибридни
технологии броят на необходимите
машини за производство на определен детайл намалява. Така се използва и по-малко площ за разполагане на
оборудването в цеха.
Хибридните обработващи центри предлагат и значително улеснение
за операторите. Интегрирането на
двата типа процеси в една машина
под управлението на единен интерфейс означава, че операторът трябва да е квалифициран да борави само
с една работна станция, което опростява обучението, както и ежедневната му работа.
При хибридизацията общата инвестиция е по-ниска. Хибридният обработващ център може да е по-скъп от
конвенционалните 3D принтери за
метал или машини за механична обработка с ЦПУ поотделно. Интегрирането на двата типа методи в
една система включва споделяне на
общи елементи (например обща работна камера, направляваща система, цялостен корпус, ЦПУ, потребителски интерфейс и т. н). В резултат, общата инвестиция, необходима за придобиването на хибридна
платформа, се оказва много по-ниска
от закупуването на две отделни
машини.
Не на последно място, значително намаляват разходите за производство на единица готово изделие.
Адитивното производство позволява полагане на високоефективни покрития върху по-обикновени или поевтини материали, като по този
начин се постига завършен детайл с
подобрени свойства, но при намалени разходи.
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Филтриране
на хидравлични
течности - част 1
И

зползването на филтри за
ефективно отстраняване на частиците в хидравличните системи е необходимо, за да се осигури безпроблемното оперативно функциониране
на отделните елементи и на системата в цялост. Филтрите също
така гарантират минимално износване на хидравличните компоненти,
дълъг експлоатационен живот и големи интервали за обслужване. Следователно, филтрирането на хидравличните течности изпълнява ключова роля за обезпечаването на надеждна, икономична и безопасна работа
на системите, високо ново на сервизна пригодност и ниски разходи за
поддръжка.

Принципи на
филтрацията
Устройствата за поддържане на
необходимия клас чистота на изпол-
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званите работни флуиди са сред
задължителните елементи на системите за управление на хидравлични машини съгласно стандарта БДС
EN ISO 4413 „Хидравлични задвижвания. Общи правила и изисквания за
безопасност на системи и техните
съставни части“. Филтрите на машините е необходимо да бъдат оборудвани с устройство, което индикира кога филтърът изисква поддръжка. Индикаторът трябва да е
ясно видим за обслужващия персонал.
Ако това изискване не може да бъде
изпълнено, интервалите за поддръжка на филтъра трябва да бъдат
по-кратки и изрично регламентирани в инструкциите за работа на
машината. Снабдяването на филтъра с превключващ елемент (сензор
за налягане) в съчетание с анализ на
сигнала и подходящ индикатор за
статус дава възможност за прилагане на правилни мерки за поддръжка.

Филтрите, чиито филтърни елементи не са способни да издържат
на диференциалното налягане в съответната част от системата, без да
търпят повреди, е препоръчително
да бъдат снабдени с байпасен клапан.
Замърсяването в байпасния поток
под налягане след филтъра не трябва да създава опасност за персонала
или оборудването.
По отношение на елементите,
свързани с безопасността на хидравличната система за управление на
машината, филтрите (като устройства, които осигуряват „състоянието на работния флуид“) принадлежат
към „основните и доказани принципи
за безопасност“ според стандарта
БДС EN ISO 13849-2 „Безопасност на
машините. Части от системите за
управление, свързани с безопасността. Част 2: Валидиране“.
Замърсителите в работната
течност на хидравличната система
могат да бъдат с различен произход.

април 2020

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Най-общо се срещат 3 вида замърсяване: твърдо, течно
и замърсяване с газове. Примери за твърди замърсители
са: ръжда, стружки, влакна, абразивни частици, частици
от уплътнения, гумени частици, частици боя, прах, пясък
и т. н. Твърдото замърсяване включва също продукти на
окисляване, които са причинени от стареене на работната течност.
Типично замърсяване с течност е наличието на вода
в хидравличното масло, както и смесването му с други
работни течности или смазки. Замърсяването с газове
включва преди всичко наличието на въздух в работната
течност. Съществуват множество възможни причини
за възникване на замърсяване в системата.

Първоначално и системно замърсяване
Различни компоненти на системата, като клапани,
цилиндри, помпи, резервоари или тръбопроводи, могат
да съдържат замърсяване под някаква форма. Някои остатъци от производствения процес е възможно да се
появят в системата като замърсяване по време на монтажа, например заваръчни капчици, метални стърготини, текстилни влакна, частици боя, пясък или прах. Ето
защо е препоръчително хидравличната инсталация да
бъде промита преди пускането й в експлоатация с цел
отстраняване на тези остатъци. Необходимо е също
така първоначално филтриране на новата хидравлична
течност преди пълненето на системата. Като следствие от съхранението на работната течност в резервоари или бидони първоначалното замърсяване на новите хидравлични течности може да бъде по-високо от
предписанията на производителите на компоненти, гарантиращи безопасната работа на хидравликата.
По време на работа самата система произвежда замърсители поради износване на компоненти, корозия, стареене и смесване на работното масло с други флуиди.
Колкото повече замърсявания има в системата, толкова по-интензивно е износването на компонентите.
Замърсители могат да навлязат в системата и отвън,
например при проветряване на резервоара, чрез буталния прът на цилиндъра, чрез повредени уплътнения или
поради смяна на работните устройства при портативни системи. Замърсявания е възможно да влязат в хидравличната верига отвън и при процедури по ремонт
или поддръжка.

Класове на чистота и видове филтри
Нивото на замърсяване в работните течности се
определя посредством стандартно регламентирани класове на чистота. Класификацията се извършва в съответствие със стандарта БДС ISO 4406 „Хидравлично
задвижване. Флуиди. Метод за кодиране на нивото на
замърсяване с твърди частици“.
За да се определи нивото на чистота съгласно ISO
4406, частиците в 100 ml течност се преброяват, сортират се според размера и количеството и се разделят на класове частици. След това определеният клас
на чистота се обозначава с комбинация от три числа
(например 20/18/15). Трите стойности представляват
съответно броя на частиците >4 µm, >6 µm и >14 µm.
Много производители на хидравлични компоненти
обявяват класа на чистота на хидравличните флуиди,
необходим за безопасната им работа, в придружаващата техническа документация. Класът на чистота, изискван с оглед безпроблемното функциониране на цялата
хидравлична система, зависи от компонента, който е
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най-чувствителен към замърсяване.
Неспазването на определения клас
на чистота може да доведе до преждевременни повреди на компонентите. Съкратеният експлоатационен
живот на компонентите води до
увеличаване на разходите за поддръжка. Следователно, спецификаци-
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ите по отношение на чистотата
на работния флуид трябва да се
спазват стриктно и да се осигури
достатъчно ефективно филтриране
на системата.
Хидравличните филтри могат да
бъдат разграничени според тяхната
функция и местоположение в хидрав-

личната система. Има различни видове филтри в зависимост от разполагането им при инсталиране. Защитните филтри обикновено се
монтират преди компоненти, които са чувствителни към замърсяване (например помпи и сервоклапани).
Те предпазват компонентите от
груби частици. Работните филтри
(наричани още системни) се използват за почистване на работната
течност от частици и осигуряване
на необходимия клас на чистота.
Смукателните филтри са типични
защитни филтри. Те се инсталират
между резервоара и хидравличната
помпа, така че да предпазват помпата от грубо замърсяване. Могат
да бъдат монтирани непосредствено преди входящия отвор на резервоара или под резервоара. Поради
риска от кавитация в помпата често се използват сравнително груби
филтриращи материали със степен
на филтрация >25 µm. Поради тази
причина само смукателните филтри не са достатъчни за осигуряване
на защитата на компонентите, необходима за надеждната работа на
системата.
Статията продължава в следващ брой
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Матрици
и инструменти за
машини за леене
под налягане
Ш

прицването под налягане е
високопрецизен производствен процес, при който разтопена пластмаса се инжектира в специално проектирана матрица, в която стопилката се охлажда и втвърдява във формата на готов детайл или продукт.
Шприцформата се състои от две
части: ядро и кухина. Кухината се
образува при затварянето на двете
монолитни половини на матрицата.
В зависимост от производствените
нужди могат да се проектират и използват матрици с повече кухини, с
чиято помощ се изработват множество еднакви детайли в рамките на
един и същи работен цикъл.
Проектирането на матрицата и
нейните различни компоненти представлява високотехнологичен и сложен процес, който изисква голяма
прецизност и сериозна научна обосновка, за да се гарантира производството на качествени изделия с
точни размери. Важно е да бъде избран подходящият клас стомана,
така че частите, които работят
съвместно, да не се износват преждевременно. Твърдостта на стоманата е ключов фактор за постигане
на правилен баланс между износване
и здравина. Охлаждащите канали в
шприцформата трябва да са добре
ситуирани, за да осигурят максимално ефективно изстудяване на летите детайли и шприцформите и да
минимизират рисковете за тяхното
деформиране. Проектантите на инструментална екипировка за леене
на пластмаси под налягане имат
важната задача правилно да изчис-
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лят и необходимите спецификации на
леяковите канали, по който разтопеният материал навлиза в кухините,
за да се осигури правилно запълване
и минимални времена на работния
цикъл. От съществена важност е
още да се определят най-добрите
методи за гарантиране на дълготрайност на инструменталната
екипировка през целия жизнен цикъл
на оборудването.

Материали и
разновидности
Тъй като матриците за леене под
налягане традиционно са скъпи за
производство, те обикновено се използват само за масови партиди, при
които се изработват хиляди детайли. Те могат да бъдат произведени
чрез механична обработка с ЦПУ или
посредством електроерозийна обработка. Класическите шприцформи са
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изработени от конвенционална закалена стомана, предварително закалена стомана, алуминий или берилиевомедна сплав. Изборът на материал е
важен от икономическо естество.
Като цяло разходите за конструиране и производство на стоманени
матрици са по-високи, но по-дългият
им срок на експлоатация ги компенсира при по-голям брой детайли, изработени преди износване. Шприцформите от предварително закалени стомани са с по-ниска износоустойчивост и се използват при помалки изисквания за обема на продукцията или по-големи компоненти за
шприцване. При тях типичната
твърдост на стоманата е 38-45 по
скалата на Рокуел (HRC).
Матриците от закалени стомани,
които се обработват термично
след механична обработка, са далеч
по-добро решение от гледна точка
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на износоустойчивост и експлоатационен живот. Типичната твърдост
варира между 50 и 60 по Рокуел. Алуминиевите матрици могат да струват значително по-малко, а когато
са проектирани с модерно компютърно оборудване, могат да се окажат
значително по-икономични при
шприцване на десетки или дори стотици хиляди детайли. Берилиево-медната сплав пък се използва в участъци от матрицата, които изискват
бързо отнемане на топлина или области, в които се генерира най-много топлина.
Множество приложения изискват
използването на т. нар. фамилна
матрица, при която няколко различни детайла от едно и също изделие
се шприцват в един калъп. Пример е
продукт с преден детайл, заден детайл и капак, направени от еднакъв
материал. По-изгодно се оказва и
трите да са в една и съща матрица,
не само за да се намалят разходите,
но и да се редуцира времето за изработка.
Шприцформа с една кухина често
се нарича единична матрица. Матриците с две или повече кухини за един
и същи детайл са познати като мултифункционални шприцформи. Някои
комплексни матрици (като тези за
капачките за бутилки) могат да
имат по 128 и повече кухини.

Характеристики на
матриците
Има няколко базови конструктивни елемента, които присъстват в
традиционните матрици за леене на
пластмаси под налягане. Сред тях са
охлаждащите канали, които не са
неизменна част от всяка шприцформа, но имат ключова функция. Тъй
като матрицата се използва отново и отново в последователните
работни цикли, тя се нагрява и без
способ за охлаждане би достигнала
температурата на разтопената
пластмаса. Важно е формата да се
поддържа достатъчно гореща, за да
може пластмасата да потече към
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всички части на кухината, преди да
се охлади, но и достатъчно охладена, така че пластмасата да се
втвърди за разумен период от време, за да се поддържа кратко времето на производствения цикъл.
Изхвърлящите механизми представляват малки щифтове, които
изтласкват детайла вън от матрицата. Шприцформите са проектирани така, че всеки път, когато се
отворят, шприцваният детайл да
остане от една и съща страна на
формата, а изтласкващите щифтове да го извадят. Обикновено щифтовете са позиционирани от
вътрешната страна на детайлите.
При процеса на леене под налягане
обикновено винтът на шнека изтласква през дюза разтопената пластмаса навътре в матрицата, където
материалът минава през главния
леяк към леяковата система, която
насочва пластмасата към входните
отвори на всяка от кухините. Главният леяк и леяковата система представляват кръгли канали. В конструкцията на една традиционна шрпицформа е обособена и разделителна
линия, която опасва детайла в зоната, където двете половини на матрицата се затварят.
Повечето матрици са прости,
тъй като се състоят само от две
части, които се събират и разделят.
Те са много по-евтини и обичайно
издържат по-дълго от по-сложните
версии. Но понякога шприцваният
детайл включва форми, които изискват подрязвания, обособяване на
странични отвори или други елементи, които не могат да се получат
при леене с обикновена матрица.
При някои по-комплексни конструкции се използват специални плъзгачи
и повдигачи – части от матрицата,
навлизащи в детайла отстрани. Те
увеличават сложността на крайния
продукт, но с това често се увеличава и цената за изработката му.
Ето защо конструкторите на инструментална екипировка винаги са в
търсене на технологично най-простото и икономически най-изгодното решение за производство на даден детайл с определени характеристики.
При износени матрици, които се
експлоатират от дълго време, върху
готовите детайли често се наблюдават дефекти, наречени „люспи“. Те
се намират в зоните, където металът се е износил, обикновено при
разделителната линия или изтласкващите щифтове. В това празно

пространство се образуват тънки
разливи от пластмаса, които служат за индикация, че е време за подмяна на шприцформата.
Много матрици са проектирани
така, че при шприцването в готовия детайл се образуват т. нар. ребра, които увеличават здравината му,
без да добавят много обем. Готовото изделие обикновено има равномерна дебелина на стената, което
също е функция на добре проектираната и изправна матрица.
Гнездата за скрепителни винтове са друг важен конструктивен елемент на шприцформите. Те трябва
да се поместват в стените на детайла, като се предотврати прекаленото им удебеляване. Когато са
налице дебели участъци, те са склонни да се деформират (свиват) при
изстиване. Това може да доведе до
нежелано явление, наречено всмукване, което влияе негативно върху
точността на готовото изделие.

Конструктивни
специфики
Една стандартна матрица от две
плочи се състои от ядро и кухина. Те
могат да бъдат вложки в т. нар.
фамилна шприцформа за няколко различни детайла. Матрицата има два
основни компонента – шприцваща
плоча и изхвърляща плоча, популярни
на места в практиката и като
„мъжка“ и „женска“ плоча. Пластмасовата стопилка навлиза през главния
отвор и леяков канал на матрицата
в кухината за формоване. Втулката
на главния леяк трябва да прилепва
плътно към дюзата на инжекторната цев на формовъчната машина и
да позволи на разтопената пластмаса да протече свободно от цевта в
матрицата. Главният леяк насочва
разтопената пластмаса към основната кухина чрез канали, които са
издълбани в лицата на двете плочи.
Разтопената пластмаса преминава
през леяковата система и навлиза
през един или повече вторични отвори към отделните кухини на
шприцформите, където се образуват желаните детайли.
Количеството стопилка, необходимо за запълване на главния леяк,
леяковата система и кухината на
матрицата, представлява калибрирана доза за един цикъл на шприцване. Затвореният въздух в матрицата може да излезе през специални
вентилационни отвори, които обикновено се фрезоват в разделителната линия на матрицата или около
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инструменти, материали
чен цвят или характеристики. В
първата стъпка първият материал
се формова в основната форма, която съдържа свободни пространства
за втория. Впоследствие другият
материал се шприцва в тези пространства.

Охлаждане и поддръжка
изхвърлящите щифтове и плъзгачи.
Ако уловеният въздух не излезе, той
се компресира от натиска на постъпващия материал и се измества
към ъглите на кухината, където пречи на запълването и може да причини допълнителни дефекти. Въздухът
може дори да се сгъсти до такава
степен, че да се запали и да изгори
околния пластмасов материал.
За да се даде възможност за безпроблемно отстраняване на шприцвания детайл от матрицата, формите
не трябва да се застъпват една в
друга в посоката, в която тя се отваря, освен ако специфични части от
матрицата не са проектирани да се
отварят между такива застъпвания.
Страните на детайла, които са
успоредни на посоката на изваждане
(оста на сърцевината), обикновено са
наклонени под лек ъгъл, наречен ъгъл
на изваждане, с цел улесняване изхвърлянето на изделието от шприцформата. Недостатъчно големият
ъгъл може да причини деформация или
повреда. Ъгълът на изваждане, необходим за безпроблемно отделяне от
матрицата, зависи преди всичко от
дълбочината на кухината. Свиването
също трябва да се вземе предвид при
определяне на необходимия ъгъл на
изваждане. Ако дебелината на стените на детайла е прекалено малка,
то при охлаждането (поради тенденцията детайлът да се свива върху
сърцевините, които го образуват
като се прилепва към тях) може да
се стигне до изкривяване, усукване
или спукване, когато кухината се
отвори.
Някои матрици позволяват в тях
да се вмъкнат предварително формовани детайли, за да се излее нов
пластмасов слой отгоре. Това често
се нарича надформоване или вторично шприцване. Някои матрици са
проектирани за две или повече
шприцвания в рамките на един цикъл
и се използват на специализирани
машини за леене под налягане с два
или повече инжекционни модула. Този
метод всъщност представлява два
последователни процеса на леене под
налягане, често на материал с разли-
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Стандартният метод за охлаждане на шприцформите е чрез преминаване на охлаждаща течност (обикновено вода) през поредица отвори,
пробити през плочите на матрицата и свързани чрез маркучи за образуване на непрекъснат контур. Охлаждащата течност абсорбира топлината от матрицата, която тя е
поела от горещата пластмаса. Важна функция на охлаждащата система е да поддържа подходяща температура на шприцформата, за да
може пластмасата да се втвърди с
оптимална скорост с цел максимална ефективност на работния цикъл.
За да се улесни поддръжката и
вентилацията на матриците, кухините и сърцевините се разделят на
сегменти, наречени вложки, подкомплекти или блокове. Чрез смяна на
взаимозаменяеми вложки една матрица може да изработи няколко вариации на един и същ детайл.
Производителите на пластмасови
изделия често инвестират много
средства в правилното съхранение и
поддръжка на персонализираните си
матрици поради високата им стойност. Важно правило е да се осигурят
оптимални нива на температура и
влажност, за да се гарантира възможно най-дълъг живот на всяка шприцформа. Сложните поръчкови матрици,
проектирани специално за дадено
приложение, обикновено са скъпи и от
критично значение за производството. Ето защо е препоръчително съхранението им в контролирана среда със
специфични параметри, за да се предотврати деформацията и влошаването на експлоатационните им характеристики.

Проектиране и изработка
Матриците се произвеждат чрез
два основни метода: стандартна
механична обработка и електроерозийна обработка (EDM). С напредъка
на технологиите в машиностроенето обработката с ЦПУ се е превърнала в основен метод за производство
както на стандартни, така и на посложни матрици за детайли с по-висока точност. Тя се доказва като побърз и ефективен способ в сравнение

с конвенционалната механична обработка.
Електроерозийната обработка
също е сред широко използваните
технологии при производството на
матрици. Освен че прави възможно
създаването на сложни форми, процесът позволява матриците предварително да се закалят, така че да не
се изисква друга термична обработка. Промените в закалена матрица
чрез обичайно пробиване и фрезоване обикновено налагат отгряване, за
да се омекоти материалът, последвано от вторична термична обработка, за да се закали отново. При
EDM предварително оформен електрод, обикновено изработен от мед
или графит, се полага върху повърхността на шприцформата за дълъг период от време. Напрежението между инструмента и матрицата предизвиква искрова ерозия на повърхността на метала по обратната форма на електрода.
Броят на кухините играе жизненоважна роля за разходите при шприцване. Същото е в сила и за сложността на конструкцията на детайла.
Сложността може да бъде отразена
в множество фактори, включително
необходимост от повърхностна обработка, изисквания за точност,
вътрешни или външни резби, фини
детайли и др. Усложняващи елементи или функционални характеристики на изделието, чиято изработка се
нуждае от допълнително оборудване,
увеличават разходите за производство и на самата матрица.
Повърхностното покритие на ядрото и кухината на шприцформите
допълнително влияе върху разходите.
Основната цел на конструкторите на матрици и инструментална
екипировка за леене под налягане е
създаването на продукт, който е
максимално опростен и ефикасен,
дълготраен, лесен за експлоатация и
поддръжка и отговарящ на всички
спецификации на клиента на възможно най-ниска цена. За да се постигне
това, решенията за дизайна на инструмента трябва да се вземат в
най-ранните етапи на проектиране,
както и максимално рано да се планират възможностите за обработка, търсените допуски на размерите,
конструкцията, избраните материали и свързаните с тях разходи. Дизайнът на детайлите и конструкцията на матриците са взаимосвързани и поради това е добре да се планират едновременно, когато това е
възможно.
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Технологични
новости
и тенденции
в CAM софтуера
О

т началото на индустриалната революция досега производствените процеси претърпяват редица
промени. Една от основните е
свързана с появата на компютърноасистираното производство (CAM).
Сред главните ползи, които предлага CAM технологията, е това, че
дава възможност за автоматизация
чрез управление в реално време и роботизация на производствените
процеси, което позволява да се спестят време, труд и разходи. В допълнение, благодарение на компютърното управление на всеки процес се
постига високо ниво на прецизност
и постоянство. Друго предимство е
използването му за улесняване на
персонализацията и извършването
на бързи изменения в дизайна, за да
се отговори на специфичните нужди
на клиентите.
През последните години се наблюдава стабилен ръст на пазара на
CAM софтуер. До голяма степен
този растеж се дължи на иновациите в областта, увеличаващото се
търсене на CAM решения в различни
промишлености като аерокосмическата, отбранителната и автомобилостроенето, нарастващата индустриализация, повишената експлоатация на CAM софтуер в опаковъчните машини и засиленото внедряване на облачни технологии. Според
пазарно проучване на Allied Market
Research се очаква пазарът на CAM
софтуер да нарасне до 3,572 млрд.
щатски долара до 2025 г. с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR)
от 7% за разглеждания период (20182025 г.). Глобалният пазар на CAM
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софтуер е сегментиран на база тип,
приложение и географско положение.
Въз основа на типа пазарът се дели
на 2D и 3D решения. Сегментът за
3D проектиране се очаква да регистрира най-бърз растеж за прогнозния
период благодарение на нарастващото търсене на технологии за 3D
печат с използване на CAM софтуер.
В зависимост от приложението пазарът е разделен на аерокосмическа
и отбранителна индустрия, корабостроене, автомобило- и машиностроене и др. Най-голям ръст на пазара до 2025 г. се очаква в сегмента
на машиностроителната промишленост. За прогнозния период обаче
най-висок CAGR се очаква в аерокосмическата и отбранителната индустрия. Прогнозният CAGR за пазарния сегмент на автомобилостроенето и производството на влакове
възлиза на 7,1%. През 2017 г. Азиатско-тихоокеанският регион доминира на пазара на CAM софтуер, като
се очаква тази тенденция да се за-

пази и до 2025 г. с прогнозен CAGR
от 9,6%.

Бъдещето на CAM
технологията
Понастоящем успехът на производството се измерва в предоставяне на качествена услуга или продукт
на възможно най-ниска цена. Предприятията се стремят да постигнат
това чрез оптимизация на технологичните параметри и производствените обеми. Що се отнася до бъдещето на CAM, трябва да се разгледат
по-комплексни фактори. Компонентите и системите ще могат да се самодиагностицират и да прогнозират
неизправностите, осигурявайки позадълбочена информация за статуса
на процесите и предоставяйки погъвкави решения за отстраняване на
възникналите проблеми.
CAM и IoT изискват добра организация в рамките на цялата верига на
стойността – разработка и управление на продукти, производство и
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асемблиране на компоненти и др. Необходимостта от
организация ще окаже въздействие върху обвързването
на новите технологии, допринасящи за реализирането
на концепцията за Industry 4.0.
Благодарение на интегрираното и свързано компютърно-асистирано производство границите между проектантите и операторите на машини започват да изчезват. В редица аспекти проектантите днес са оператори на машини и обратното. Тази тенденция до голяма
степен се обуславя от нарастващата свързаност посредством облак-базирани и симулационни решения.
Сред технологиите, които се очаква да окажат найсилно влияние върху бъдещото развитие на CAM, са IoT,
големите масиви от данни (Big data), добавената реалност, адитивното производство, блокчейн, облак-базираните решения и 5G, новите аналитични инструменти и
изкуственият интелект. IoT-базираните системи позволяват събирането на данни от производствените дейности по прозрачен, цялостен и интерактивен начин, давайки възможност за следене в реално време на активите и
оборудването, качеството на извършваните процеси и
заводските ресурси. Чрез оползотворяване на големите
масиви от данни, получени от IoT и други източници, организациите могат да оптимизират производствените
процеси, да намалят престоите и да реагират навременно на промените в пазара. Компютърно-асистираното
производство вече ще бъде обвързано не само с проектантските функции, но и с данни за производителността, търсенето и потребителския опит, в резултат на
което бързите продуктови изменения ще бъдат прототипирани, анализирани и внедрявани много по-лесно.
Обработката на облаци от точки (PCP), 3D лазерните скенери и IoT елементите на интелигентния производствен процес предоставят цялостен поглед върху
продукта през целия цикъл. С помощта на детайлните
данни от облаците от точки продуктите се визуализират, което, съвместно със софтуера за компютърноасистиран дизайн (CAD) и производство, позволява прецизно проектиране, разработка, симулация, мониторинг,
оптимизация и обслужване.

позволят на проектантите да разберат още по-добре
процеса на механична обработка. Очаква се в близко
бъдеще инструментите дори да имат способността да
индикират за степента на износване и натоварванията
на материала, което ще даде възможност за допълнителна оптимизация.
Една от тенденциите в развитието на CAM софтуера е и стремежът към по-добро интегриране на адитивното производство заедно с механичната обработка, като същевременно данните за двата процеса се
поддържат разделени и разбираеми. В повечето случаи
изборът между адитивно производство и механична
обработка зависи изцяло от вида на продукта. Благодарение на очакваните нововъведения в CAM софтуерните продукти комбинирането на адитивни и конвенционални процеси, т. нар. хибридно производство, ще се
улесни в значителна степен.
Продължава да се разработва и софтуер за употреба
чрез облак-базирани решения, позволяващи лесен достъп
до проектните чертежи. Това дава възможност не само
няколко инженери да работят едновременно по един проект, но и споделяне на документите с цел поддържане на
добрата информираност на всички членове на екипа във
всеки един момент.
Методите за входиране и изтегляне на данни за компютърно-асистираното производство също могат да се
променят изцяло чрез интегрирането на виртуална реалност. Тя ще позволи интерактивни взаимодействия с
чертежите и триизмерно преглеждане на моделите
преди създаването им. Това ще повиши прецизността
на проекта и откриването на грешки преди производството на продукта.

Тенденции
Софтуерът обикновено е компонентът от инженеринга и производството, при който напредъкът е най-бърз,
но цените и достъпността на 5-осните машини доведе
до революция в индустрията. Поради това експертите
смятат, че бъдещият CAM софтуер ще може още по-добре
да интегрира тези процеси в работните потоци. Наблюдава се фокус върху подобряването на приложимостта на
5-осните машини и софтуерните инструменти за тях,
което ще допринесе за бърза оптимизация на начина на
експлоатация на тези машини. Това ще редуцира задачите на проектантите и операторите на машини, с което
ще могат да се постигнат по-ниски оперативни разходи
и по-добро качество на крайните продукти.
Подобрения се очакват и в последващата обработка,
тъй като постпроцесорите ще стават все по-интуитивни. В бъдеще CAM софтуерът ще се отличава с още
по-лесно разбираем графичен интерфейс и повишена
свързаност.
Механичната обработка в същността си все още е
физически процес, но експертите отбелязват, че днес
необходимостта от човешка намеса е много по-малка в
сравнение с миналото. Скоро CAM и CAD системите ще
имат конфигурируеми и графични библиотеки, които ще
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Измерване на
кръглост
С

постоянно нарастващия стремеж към все по-висока производителност и енергийна ефективност толерансите и хлабините за изработваните детайли намаляват. Вече не
е достатъчно частите просто да се
асемблират, за да се определи пригодността им. Необходимо е да се
извършват измервания по време на
целия производствен процес, като
резултатите от тях следва да са в
основата на оптимизацията на дейностите, така че да се изработват
качествени детайли с висока разходна ефективност.
Докато задвижващите валове в
корабостроенето и турбините за
електроцентрали могат да имат
лагери с диаметър от 1 или повече
метра, за повечето детайли стойностите варират между 5 и 200 mm.
Най-малките сачмени лагери имат
търкалящи елементи с диаметър под
0,5 mm.
Типичното отклонение от кръглостта на автомобилни лагерни шийки е около 5 µm. В средния обхват на
точност по отношение на кръглостта са компоненти като впръсквателни дюзи за гориво и лагери за
общи цели, при които са характерни
толеранси между 0,25 и 0,5 µm. Като
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пример за свръхвисока прецизност
може да се посочи сондата на НАСА
Gravity Probe B, която има механични
жироскопи със сфери, за които се
твърди, че са „най-перфектно“ сферичните произвеждани някога. Те са
с диаметър около 100 mm, а максималното отклонение от кръглостта
е 7 nm.
Основните причини за измерване
на кръглост са две – отделяне на
несъответстващите на изискванията на клиента детайли и контролиране на производственото оборудва-

не с незабавна обратна връзка. Отклонението от кръглостта може да
окаже влияние върху задържането и
разхода на масло, изтичането на
гориво, прекомерните вибрации,
триенето и други ключови функции
на крайната сглобка.
Повечето детайли, измервани за
кръглост, се изработват на шлифовъчни машини. Независимо дали се
прилага центрово или безцентрово
шлифоване, са налице редица променливи, изискващи непрекъснат мониторинг. Идеален пример за постоян-
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но изменящ се процес на механична
обработка е безцентровото шлифоване. Резултатите от измерването
на кръглост ще насочат директно
към променливите на металообработващата машина, които се нуждаят от непрекъснато регулиране.

Същност
Много детайли съдържат елементи, които са „кръгли“ в напречно сечение, най-простите от които са
валове и отвори. Такива геометрии
са широко разпространени. В случай
че и двата компонента са „кръгли“ и
сглобката не е твърде плътна или
хлабава, валът ще функционира безпроблемно, особено ако се смазва.
Това обаче не е достатъчно, за да се
твърди, че комбинацията от вал и
лагер ще работи задоволително дори
при тежки натоварвания и в
продължение на много години, както
и че употребата на смазочното вещество е ефективна. Определянето
на тези фактори зависи от същността на понятието за кръглост. Един
лагер или вал може да изглеждат
привидно кръгли и дори да са с константен диаметър при измерване с
микрометър, но при по-обстойно
обследване на формата на детайлите могат да се забележат различни
отклонения. При наличие на изпъкналости например е ясно, че те ще
поемат най-голямото натоварване
от вала в плъзгащ лагер. Дебелината на смазочния филм трябва да се
поддържа в определени граници, за да
функционира, както е предвидено.
При наличие на издатини обаче дебелината на масления филм между тях
ще бъде значително по-голяма. Аналогично, отворът на един лагер може
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да не е наистина кръгъл и да е с леко
елипсовидна форма, като резултатите ще са същите. При всички случаи
комбинацията вал/лагер няма да функционира толкова ефективно, колкото е предвидено от проектанта.
Много често се смята, че е достатъчно да се измери диаметърът
на детайла в няколко точки, като
разликата в отчетените резултати
се приема за отклонението от кръглостта. Този подход обаче не е правилен. Ако се разгледа например тристранен детайл със заоблени върхове и
диаметър от точно 25 mm, той няма
да може да пасне на отвор със същия
диаметър поради отклонението от
кръглостта. В конкретния случай наймалкият кръгъл отвор, който ще пасне на този детайл е с диаметър от
28,9 mm. Аналогично, тристранен
отвор със заоблени върхове и диаметър от 25 mm няма да пасне на
действително кръгъл вал със същия
диаметър. Най-големият вал, който
ще може да се постави в този отвор, би бил с диаметър 21,1 mm. По
този начин ефективният размер на
тези два елемента е 28,9 mm за вала
и 21,1 mm за отвора, въпреки че и
двата са с измерен диаметър от 25
мм. Подобни разлики между измерения
и ефективния размер са характерни
за всички детайли с нечетен брой заоблени върхове. Това означава, че формата (т. е. кръглостта) на детайла
може да окаже влияние върху размера
му при измерване по конвенционалния
начин.

Измерване с V-образен
блок
Както стана ясно, използването
на диаметъра има значителни недостатъци за определянето на отклонението от кръглостта, което винаги се оценява независимо от размера. Най-простият метод за измерване на кръглост включва поставянето на детайла във V-образен блок
и ротирането му в контакт с индикаторен часовник или подобен уред.
Детайлът се завърта бавно на ръка,
като през цялото време на измерване трябва да се следи дали детайлът
лежи и на двете рамена на V-образния блок. Ако частта е действително кръгла с пренебрежими неравности, стрелката на индикаторния часовник няма да помръдне. Ако обаче
детайлът е с отклонения от кръглостта, неравностите ще доведат до
движението му нагоре и надолу при
контакта с рамената на V-образния
блок. В допълнение, неравностите ще

изместят и измервателното краче
на индикаторния часовник при преминаването си под него.
Движението на стрелката ще
бъде най-съществено, когато издатини или вдлъбнатини влязат в контакт едновременно с измервателното краче и рамената на V-образния
блок, и ще бъде най-незначително,
когато под измервателното краче
има вдлъбнатина, а рамената на блока са в контакт с издатини, и обратно. Изместването на стрелката на
индикаторния часовник ще зависи не
само от височината на неравностите, но и от тяхното ъглово отстояние и ъгъла на V-образния блок.
Описаният метод за измерване на
кръглост може да бъде приложен по
няколко начина. При големи детайли
индикаторният часовник може да
бъде монтиран в рамка, която се
движи около частта. Подобна установка може да се използва и при проверка на кръглостта на големи отвори. При измерване на дълги валове
може да се наложи използването на
два V-образни блока, като индикаторният часовник се позиционира между тях. В този случай обаче отчитанията могат да се повлияят от фактори като огъване и липса на праволинейност на вала.
Както и да се прилага методът,
той винаги се характеризира с ограничението, че резултатите могат
да варират в зависимост от ъгъла
на блока и отстоянията между неравностите. Също така, се създава
погрешна представа, когато неравностите са на еднакво отстояние,
тъй като всяка от тях оказва влияние върху индикаторния часовник
три пъти при въртенето на детайла – един път, когато неравността
премине под измервателното краче
и един път, когато влезе в контакт
с всяко от рамената на V-образния
блок. Независимо от това, методът
е прост и резултатите, въпреки че
не са достатъчно информативни, се
приемат за достатъчно доказателство, че детайлът е задоволително
кръгъл за предназначението си, при
положение че кръглостта не е от
твърде критично значение. Разбира
се, механичният индикаторен часовник може да бъде заменен с електронен, но цялата установка е обект на
същите ограничения.

Координатни
измервателни машини
Друг метод, който се смята за
приемлив, е използването на коорди-

април 2020

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

измервателна техника
натна измервателна машина. Стандартните уреди от
този вид разполагат с 3 точни ортогонални оси и са
оборудвани с измервателни глави тип „тригер“ (touchtrigger probе). Те влизат в контакт с измервания компонент и записват позицията му. Тези измервателни системи са изключително универсални и често се използват за определяне и анализиране на множество размерни и геометрични взаимовръзки на детайлите. Въпреки
че тези устройства работят добре при обикновено геометрично охарактеризиране на даден детайл, ограниченията им при определяне на параметри като кръглост и
цилиндричност често се пренебрегват. Повечето производители на координатни измервателни машини препоръчват измерване в минимум 7 точки за оценяване на
кръглостта. Това ще гарантира, че центърът е изчислен
с много по-голяма точност, но все пак подобрението на
точността на оценката на кръглостта ще е незначително.
Един от основните проблеми при този метод е липсата на представителен брой точки на измерване. Типично, анализът на кръглостта включва над 2000 точки
на измерване, а използването на толкова точки на координатна измервателна машина с конвенционална глава
би отнело много време. Разбира се, координатните машини със сканираща измервателна глава могат да изпълнят подобна задача много по-бързо.
Другият съществен недостатък на използването на
координатна измервателна машина е, че всяка измервателна точка се характеризира с неопределеност на
позицията в пространството. Поради тази причина,
дори при наличието на много измервателни точки, неопределеността на резултата за кръглост, определен с
координатна измервателна машина, е относително висока в сравнение с метода с ротационна базова ос. С
координатните измервателни машини обаче може да се
определи абсолютният диаметър, докато при ротационния метод се измерва само отклонението от кръглостта.
Резултатите за кръглост, получени чрез методите с
V-образен блок и координатна измервателна машина, не
трябва да се приемат за високоточни. Затова приложението на тези две техники е ограничено до детайли,
при които толерансът за отклонение от кръглостта е
10 или повече микрона.

формата, позволявайки измерването и на други параметри като плоскост, праволинейност и цилиндричност.

Видове измервателни уреди
Уредите за измерване на кръглост са два основни вида
– с въртящ се детайл или с въртящ се измервателен
преобразувател. При първия тип детайлът се върти
около неподвижен измервателен преобразувател, а при
втория детайлът е неподвижен и измервателният преобразувател се върти около него. Всеки от видовете
има своите предимства и е подходящ за определени
типове измервания. Изборът на инструмент трябва да
се основава до голяма степен на предвидените измервания и размера и формата на детайлите, които ще се
мерят.
Оборудването за измерване на кръглост, цилиндричност и форма мери тези параметри с амплитуди често
под 1 микрометър и със субмикронна точност. Мястото на инсталиране на уреда е ключов фактор за постигането на висока прецизност, тъй като той е чувствителен на околни влияния като температурни вариации и
вибрации.
Производителите полагат големи усилия за проектирането на измервателни уреди, които да са възможно
най-толерантни към условията на работната среда. В
някои случаи може да се постигне отличен имунитет
към някои фактори на околната среда, но не към всички.
Добра практика е, независимо от дизайна на измервателния уред, той да бъде инсталиран на място, свеждащо до минимум въздействието на факторите на работната среда като източници на грешка в измерванията.

Метод с ротационна базова ос
Най-точният метод за определяне на кръглостта на
един детайл включва измерване на изменението на радиуса спрямо точна ротационна базова ос чрез сканираща
измервателна глава, която остава в контакт с повърхността на компонента и събира данни от множество
точки. Впоследствие през измервателните точки се
прокарва окръжност и кръглостта се изчислява спрямо
центъра на детайла.
Предлагат се множество специализирани инструменти за измерване на кръглост. Най-често срещаната конфигурация е система, включваща въртяща маса, върху
която се поставя детайлът. Измервателно устройство
се инсталира на радиална ръка, която може да бъде регулирана така, че да се постигне контакт с повърхността на детайла. Самата ръка е монтирана на колона,
позволяваща настройване на височината на измервателната равнина.
Линейните оси на тези инструменти често са моторизирани и се характеризират с висока точност на
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
WF50BTIFGDHGX - TFT-LCD
ìîäóë çà HDMI îò WINSTAR

WF50BTIFGDHGX å 5.0" TFTLCD ìîäóë çà HDMI ñèãíàë ñ ïðîåêöèîíåí êàïàöèòèâåí ñåíçîðåí ïàíåë (PCAP); èçãîòâåí å ñ
ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò
WVGA
800x480
òî÷êè.
WF50BTIFGDHGX ñå ñúïðîâîæäà ñ óïðàâëÿâàùà ïëàòêà ñ
HDMI èíòåðôåéñ íà ñèãíàëà è
ñúåäèíèòåë/è âúðõó ïëàòêàòà ñ
40 ïåðà; ïðîåêòèðàí å äà íàïðàâè óïîòðåáàòà íà RaspberryPi ïî-ëåñíà. Äèñïëåÿò èìà USB èíòåðôåéñ.
Êàïàöèòèâíàòà ñåíçîðíà ïëî÷à ïîêðèâà TFTïàíåëà. Ïðîåêòèðàí å ñïåöèàëåí ñúåäèíèòåë (P/NWWHDMI-00#) è USBêàáåë (P/NOTP1XXXXXXXXXXXX0155) êàòî äîïúëíåíèå, çà äà ìîãàò ïîòðåáèòåëèòå äà
ñâúðçâàò ìîäóëà WF50BTIFGDHGX äèðåêòíî ñ RaspberryPi.
l Ðàçìåð: 5 èí÷à (12.7cm)
l Ìàòðèöà íà òî÷êèòå:800 x 3(RGB) x 480
l Ðàçìåðè íà ìîäóëà: 120.7 x 75.8 x 23.2 mm
l Àêòèâíà îáëàñò: 108.0 x 64.8 mm
l Ðàçñòîÿíèå ìåæäó òî÷êèòå: 0.045 x 0.135 mm
l Òèï íà äèñïëåÿ: TFT, íåóòðàëíî áÿë, ïðåäàâàù
l Îðèåíòàöèÿ íà èçãëåäà: 12 ÷àñà
l Îðèåíòàöèÿíà èíâåðñèÿ íà ñèâîòî: 6 ÷àñà
l Ñúîòíîøåíèå: 16:9
l Òèï íà ïîäñâåòêàòà: LED, Íåóòðàëíî áÿë
l Èíòåãðàëíà ñõåìà íà êîíòðîëåðà: TFP401
l Èíòåðôåéñ: Ñúäúðæà 2 HDMI ñúåäèíèòåëè (ñàìî DVI ñèãíàë)
l Ñåíçîðåí ïàíåë: Ïðîåêöèîíåí êàïàöèòèâåí ñåíçîðåí ïàíåë
l Ïîâúðõíîñò: Áëÿñêàâà
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ

îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð

Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.:(02)9155800; ôàêñ:(02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - áóë. Ñâîáîäà 69 ñåê.5 îôèñ 3; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909
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