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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÿË·˙ ˜‡ÒÚ ÓÚ ProStream Group

Миладин Бояджиев

В началото на август т.г. бе регистрирана фирма ProStream Group, наследник
на наложилата се в областта на търговията с промишлена тръбопроводна
арматура и помпи фирма Шибър, съобщи за сп. Инженеринг ревю управителят на
ProStream Group инж. Миладин Бояджиев (б.ред. повече информация в рубрика
"Интервю"). Структурата на ProStream Group обхваща поделенията Шибър,
ProStream Technologies, специализирана в технологии за пречистване на промишлени отпадни води; ProStream Engineering, предлагаща комплексни инженерни
решения; и ProStream Service, която ще се занимава в извършването на сервизно
обслужване. "На първо време управлението на ProStream Group остава централизирано, като се запазва и досегашният състав на мениджърския екип. Израз на
волята и усилията ни да се развиваме е и успешно внедрената преди три години
система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001 във фирма Шибър. Бяхме сред първите компании в бранша със
сертификат по ISO 9001", подчертава г-н Бояджиев. "Още в началото на 2005
г. бяха предприети първи стъпки по уточняване на параметрите на ERP система, която вече е в процес на внедряване във фирмата. Системата ще обхване
абсолютно всички направления от дейността на ProStream Group", допълва той.

≈À»¿ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 10 „Ó‰ËÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡
В края на юли фирма ЕЛИА тържествено отбеляза десетата годишнина от
основаването си, съобщи инж. Георги Зарев, председател на Надзорния съвет на
ЕЛИА. "За десет години присъствие на българския електроенергиен пазар ЕЛИА
модернизира и изгради над 200 обекта от национално значение - от областта на
енергетиката и тежката индустрия до инфраструктурата", с гордост подчерта
г-н Зарев. "ЕЛИА е от малкото типични инженерингови фирми в страната, предлагащи напълно затворен цикъл - от проучване, проектиране, конструиране, производство и доставка на електросъоръжения до пуска, въвеждането им в експлоатация и изграждането на цели обекти "под ключ". Гамата произвеждани от ЕЛИА
съоръжения включва нови КРУ, система "Ретрофит" за модернизация на остарели
КРУ, табла НН, включително и типово изпитани, тип SIVACON, КТП, системи за
мониторинг на електроразпределителни мрежи, комплектни обекти и др. Независимият орган за контрол към ЕЛИА е акредитиран за издаване на сертификати,
удостоверяващи годността на електросъораженията, както и съответствието
им с действащите стандарти", разказва Георги Зарев. "Формулата на успеха за
ЕЛИА е преди всичко в съчетанието на съвременен стил на управление и отлично
подготвен технически персонал с модерна производствена база - ЗЕС ЕЛИА в град
Добрич. Считам, че бъдещето на фирмата е свързано с прилагането на европейските стандарти и норми на работа, с възможността да се отговори на потребностите на клиента с формулата "Високо качество - оптимални цени", коментира
председателят на Надзорния съвет на ЕЛИА.

≈ÎÚÓÌËÍ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ —ËÏÂÌÒ

Красимир Обретенов

10

Наскоро направлението Индустрия (Automation and Drives) на Сименс откри
собствен сервизен център в страната, заяви за списанието инж. Калин Иванов,
директор на Сименс, направление Индустрия. Центърът ще осъществява сервизна поддръжка на системите за цифрово-програмно управление SINUMERIK на
Siemens. "За извършване на дейността на сервизния център е оторизирана фирма
ЕЛТРОНИК, с офиси в градовете Севлиево и Русе. Инженер Красимир Обретенов,
управител на Елтроник, ще отговаря за работата на сервизния център", допълва г-н Иванов. "Откриването на сервиза е част от стратегията за развитие
на подразделението MC (б. ред. Motion Control) на Siemens и е продиктувано от
нарастващия интерес към ЦПУ-тата с марка SINUMERIK сред българските специалисти", коментира необходимостта от създаването на центъра Калин Иванов.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒÂÒÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ Dehn+Soehne
През настоящата година водещият немски производител Dehn+Soehne отбелязва десетгодишното си присъствие на българския пазар, съобщи за сп. Инженеринг ревю проф. Стефан Илиев, научен консултант на фирмата в България.
"Годишнината съвпада с половинвековния юбилей в производството на защитни апарати срещу атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения от
фирмата. Създадена през 1910 г., немската компания произвежда още пълна гама
продукти за изграждане на мълниезащита, апаратура, инструменти и съоръжения за работна защита", подчертава проф. Илиев. "Основа на бизнес философията на Dehn+Soehne е постоянно високото качество на произвежданите продукти, което компанията постига с качествен контрол още на етапа на производствените линии. Продуктите на Dehn+Soehne са научно обосновани, лабораторно изпитани, конструктивно реализирани с потвърдени в практиката качества.
Съответстват на международните стандарти IEC и EN и намират добър прием
по целия свят, както и сред критично взискателните български потребители",
допълва професор Илиев.

—ÂÌÁÓÏ‡ÚËÍ ˜ÂÒÚ‚‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
През септември т.г. се навършват десет години от основаването на фирма
Сензорматик, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Венцислав Карамфилов, управител на Сензорматик.
"Специализирани сме в производството на сензори, трансдюсери и трансмитери за налягане. Занимаваме се още с разработката и производството на
диференциални трансмитери, нивомери за хранителни, агресивни и взривоопасни среди и автоматизация на производствени процеси", коментира г-н Карамфилов. "Основи на изповядваната от нас бизнес философия са екипност в работата, търсене на оригинални, нестандартни решения при разработването на изделията и лоялност към партньорите. Подготвяме се и за следващото предизвикателство пред Сензорматик - излизането на европейските пазари", допълва
той.

—˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ·Â ÙËÏ‡ SYNer Net
От лятото на тази година на пазара в страната оперира нова фирма SYNer Net, имаща статут на главен дистрибутор за България на YUASA BATTERY
Europe, информира инж. Михаил Янков, управител на SYNer Net. Новата фирма
е създадена като съвместна инициатива на YUASA BATTERY Europe и СТРАТЕКС
във функцията й на дистрибутор и сервизен партньор на Masterguard, Siemens
и Chloride, с които YUASA BATTERY има корпоративно сътрудничество. YUASA
BATTERY има водещи позиции в областта на VRLA оловни капсуловани акумулаторни батерии, Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion акумулатори, зарядни устройства, тестери, средства за мониторинг на батерии, уверяват от SYNer Net. "Сред задачите ни е да развием дистрибуторска мрежа на YUASA BATTERY в страната,
като освен пълната продуктова гама батерии ще предоставяме техническа и
търговска информация, поддръжка и сервиз на дилърите чрез създадения за целта
YUASA Center в столицата. Акцент в търговската ни политика ще бъде поставен върху широката гама VRLA батерии на YUASA за различни типове приложения и предлагането на редица спомагателни продукти и услуги за изграждане на комплексни решения за автономно захранване", коментира г-н Янков.
"Избрали сме да предлагаме продуктите на YUASA в страната заради високото им качество и надеждност, доказани с над 90-годишен производствен опит
и водещо присъствие на YUASA на световния и европейския пазар", допълва
той.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ·Â ÙËÏ‡ Ã‡ÚËÌÓ‚

ÎËÏ‡

Отскоро на българския пазар на отоплителна, вентилационна и климатична
техника работи нова фирма - Мартинов Клима, която е приемник на натрупалата
сериозен производствен и бизнес опит фирма Дамянов - Мартинов Клима, позната
на специалистите с десетгодишната си работа на българския ОВК пазар, съобщи за
списанието инж. Валентин Мартинов, управител на Мартинов Клима. Предметът
на дейност на новата фирма е проектиране, доставка, монтаж и производство на
климатични и отоплителни инсталации. Централният офис, производствената и
складова бази се намират в Бургас, информира г-н Мартинов. Според постъпила в
редакцията информация, наследник на фирма Дамянов - Мартинов Клима е и фирма
Дамянов Клима, регистрирана през лятото на настоящата година.

“ÂÒÚÂÎ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ ISO 9001:2000
Наскоро към фирмите в страната с внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2000 се присъедини и Тестел
Инженеринг. Сертификатът е издаден от френската сертифицираща организация AFAQ и се отнася за търговия с апаратура ниско и средно напрежение и
морско навигационно оборудване, както и инженерингови дейности - проектиране, изграждане и поддръжка на електрически инсталации и системи за ниско и
средно напрежение. "С придобиването на сертификата фирма Тестел Инженеринг затвърди извоюваните пазарни позиции и доказа, че е надежден партньор
в сферата си на дейност. Основна цел на търговската политика, провеждана от
фирмата, продължава да бъде непрекъснато разнообразяване и подобряване качеството и функционалността на предлаганите продукти и услуги. Предлагането на качествена и надеждна продукция, отговаряща на очакванията на клиентите и пазара, е бизнес мото на Тестел Инженеринг", коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Михаил Найденов, управител на Тестел Инженеринг.

‘ËÌÍÓÏ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000
На тържество, организирано в офиса на представителството на сертифициращата организация Lloyd в морската ни столица, официално бе обявено успешното внедряване на система за управление на качеството в съответствие
с изискванията на ISO 9001:2000 във фирма Финком. Сертификатът бе връчен
на управителя на Финком д.и.н. Петър Димов от ръководителя на представителството д-р Иван Ангелов. Полученият от Germanischer Lloyd Certification сертификат се отнася за търговия с осветителна техника, светлоизточници,
електрически осветителни тела за експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера и електроматериали, увериха от Финком. "Получаването на сертификата е стъпка към повишаване на ефективността на управление на Финком,
разширяване на възможностите ни за партньорство с фирми, работещи вече в
условията на система за управление на качеството. Убедени сме, че внедряването на системата за управление на качеството ще укрепи спечеленото доверие и вече завоюваните от Финком пазарни позиции", коментира пазарната
необходимост от придобиване на сертификата г-н Димов.

–Û‚ÂÍÒ ÒÂ ÒÂÚËÙËˆË‡ ÔÓ ISO 9001:2000
В началото на август т.г. фирма РУВЕКС официално се присъедини към фирмите в страната с внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Сертификатът, отнасящ
се за доставка, проектиране, инженеринг, монтаж и сервиз на компоненти и
системи за отоплителни, климатични и водопроводни инсталации, бе получен
от сертифициращата организация SGS United Kingdom. "С въвеждането на системата за управление на качеството, РУВЕКС цели непрекъснато повишаване
на удовлетвореността на клиентите ни от стоките и услугите, които предлагаме на българския пазар. Убедени сме, че сертифицирането в съответствие
с европейските норми е гаранция за успешното бъдещо развитие и стабилността на фирмата", заяви за сп. Инженеринг ревю изпълнителният директор на
Рувекс Ивайло Викторов.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂÎÂÚÂÍ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Metalka Majur
От лятото на тази година фирма ТелеТек има статут на официален дистрибутор на сръбския производител с дългогодишни традиции на продукти за електрически инсталации и системи Metalka Majur, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж.
Александър Стоянов, продуктов мениджър на ТелеТек. "Разглеждаме тази стъпка
като логичен етап от развитието на нашето продуктово портфолио и фирмата
като цяло. От продуктовия портфейл на сръбския производител предлагаме найновата серия електроинсталационни материали "Status". Продуктовата линия се
отличава с естетичен дизайн, качествени материали, удобство при инсталиране, разнообразие на механизмите, модулност и атрактивна цена", допълва той.
Серията включва пълен набор от ключове, бутони, контактни излази, информационни розетки, двойни до петорни хоризонтални рамки. Подходяща е за битови и
офисни помещения, хотели, административни сгради и др.

≈—œ–»“ ƒ¿Õ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на август т.г. специализираната във внос на оборудване и инженерингова дейност в областта на водно- и топлоелектрически централи,
както и търговия с електротехнически материали, фирма ЕСПРИТ ДАН се премести в нов, значително по-просторен офис, съобщи за списанието Димитър
Нейчев, управител на фирмата. Новият офис се намира на столичната улица
"Филип Кутев". "Взехме решението да се преместим с цел да обединим намиращите се на различни места в столицата складово стопанство, магазинна и
офисна част на фирмата. Ръководехме се от естествения стремеж да имаме
собствен офис, който да ни даде сигурност и да ни спести по-нататъшни смени
на адреса и комуникационните връзки на фирмата", коментира основанията за
преместването г-н Нейчев.

ÃËÍÓÌ 20 ÔÂ‰Î‡„‡ SMD ÏÓÌÚ‡Ê
От юли т.г. фирма Микрон 20, специализирана в производството и проектирането на еднослойни, двуслойни и многослойни печатни платки, разшири предмета си на дейност, като въведе SMD монтаж на печатни платки, съобщи за
списанието инж. Александър Карацанов, SMT мениджър на Микрон 20. Закупената от фирма Ивас Тех - България машина, модел PLM 2000, e с капацитет от
около 4000 компонента на час. Фирмата вече извършва автоматизиран монтаж на SMD компоненти с минимален размер 0402, чипове PLCC и QFP до 0,4 mm
pitch. Извършваният автоматизиран монтаж на SMD компоненти е с технически характеристики - точност по х и у 0.001 mm и ъгъл на завъртане 0.09 ° при
100% контрол на качеството", коментира г-н Карацанов. "С тази стъпка фирмата смята да задоволи нарасналите пазарни нужди от монтиране на печатни
платки. Новата дейност е насочена предимно към вътрешния пазар. Имаме
стремеж да удовлетворим максимално интересите на клиентите ни", допълва
Христофор Ковачев, управител на Микрон 20.

≈ÎÂÍÚÓ

ÓÏ ÓÚÍË ÓÙËÒ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
На 15 юли т.г. бе открит софийският офис на специализираната в търговска
и консултантска дейност в индустриалния сектор пловдивска фирма Електро
Ком, заяви за сп. Инженеринг ревю управителят й Джовани Д' Абрамо. Офисът
на Електро Ком в София се намира на столичния булевард "Джеймс Баучер".
"Офисът в столицата ще изпълнява функциите на консултантско-информационен център. Приоритетни цели на новия офис са създаване на успешни бизнес
контакти в сферата на околната среда и енергетиката. Пристъпихме към
откриването на новия офис поради новите ни интереси към секторите енергетика и околна среда. Те придобиват все по-стратегическо значение за страната, за българските общини и за обществото като цяло, вследствие на нарастващата значимост на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни
източници и др. Смятаме, че най-подходящото място за извършване на тези
дейности е столицата. От голям плюс за новата ни дейност е фактът, че имаме
възможността да работим с най-добрите специалисти в областта на енергетиката, както и да следим всяка новост в сектора", подчерта г-н Д' Абрамо.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈’Õ¿“ŒÕ Ò ÌÓ‚Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË Á‡ ‰ËÒÚË·ÛˆËˇ
През последните месеци Ехнатон разшири гамата марки и продукти, които предлага на българския пазар, като сключи споразумение за дистрибуция
с 4 водещи производители, информираха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. Най-новият партньор на Ехнатон е Hager Group, специализирана в производството на електрообзавеждане за сгради. Hager, която тази година празнува 50-годишен юбилей, предлага на международния пазар апаратура за всякакъв тип битови и сградни електрически инсталации. Сред доставчиците
на Ехнатон е и Crouzet (част от групата Schneider Electric), специализирана в
производството на компоненти за автоматизация, контрол и измерване,
сигнализация и детекция. За да увеличи възможностите за избор на видове и
марки релета, които предлага у нас, Ехнатон ще дистрибутира продуктите
на Celduc relais, едната от двете търговски компании на Celduc - безконтактни релета, магнитни сензори, рид-релета. Четвъртият нов партньор на
Ехнатон е Autonics, специализиран в производството на енкодери, фотоелектрични датчици, контролери и други продукти, с приложение в индустриалната автоматизация.

¿Ã

Ò ÔËÁ Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËË
На 22 юни т.г. водещият немски производител на сервозадвижвания АМК бе
удостоен с престижната награда ТОП 100 за иновативност на произвежданите от
компанията технически изделия, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Стефан Деевски, изпълнителен директор на АМК-България. Наградата ТОП 100 представлява
проект за проучване на пазара на средноголемия бизнес в Германия, реализиран в
три направления - ТОП 100 за иновации, ТОП 100 за работодатели и ТОП 100 за
етика в бизнеса. "Оценката на предприятията се прави по методика, разработена
от Икономическия институт във Виена, която включва не само ефекта от реализацията на новите продукти на пазара, но и иновационния потенциал на предприятието", допълва г-н Деевски. В класирането участват средноголеми предприятия и
компании от различни области - обслужващата сфера, инженерингови фирми, телекомуникационни предприятия и др. Към критериите на класацията спадат организация на иновационния процес, стимулиране и маркетинг на иновациите, иновационнен климат и др. "Наградата ТОП 100 ще окаже положително влияние върху имиджа
на АМК. Тя ще затвърди убеждението на клиентите ни, че компанията се развива
в крак със съвременните тенденции и ще провокира допълнителен интерес", коментира отражението на наградата върху бизнеса на АМК в България г-н Деевски.

≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ SAER Elettropompe
От първи август т.г. Електра Помп има статут на представителство и
сервиз на италианския производител на сондажни и наземни помпени агрегати SAER Elettropompe, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Станислав Токмакчиев, управител на Електра Помп. "От гледна точка на търговските интереси на фирмата, приоритетни са промишлеността, аграрния сектор и техническото обслужване в сферата на туризма", коментира г-н Токмакчиев. Друга
фирмена новина от Електра Помп е успешното финализиране в края на миналата година на процеса по внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001.
Обхватът на сертификата се отнася за ремонт и търговия на едро и дребно
с помпи и електродвигатели. Според уверенията на Станислав Токмакчиев,
Електра Помп е сред малкото сертифицирани фирми за ремонт на сондажни
помпени агрегати в страната. "Съвместният ни бизнес с италианската компания SAER Elettropompe и сертификацията по ISO 9001 следва да се разглеждат като естествено продължение на политиката на развитие на дружеството", допълва той.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
1 ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ZETTLER ≈lectronics
От лятото на настоящата година фирма К1 е дистрибутор на компанията
ZETTLER Еlectronics, специализирана в производството и продажбата на релета,
рид релета, LCD модули и др. електротехнически продукти, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Панчо Чолаков, управител на К1 Електроникс. "Целта ни е да
изградим дълготрайни и коректни търговски взаимоотношения с немската компания. Бизнес плановете ни включват налагане на ZETTLER Electronics на българския пазар като предпочитан партньор, предлагащ конкурентни цени, висока
надеждност и гарантирано качество на изделията", коментира търговската
стратегия за присъствие на ZETTLER Electronics на българския пазар г-н Чолаков.

¿‰‡‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ WILO
От началото на август т.г. фирма Адара Инженеринг е дистрибутор за
страната на водещия немски производител на помпи и помпени системи WILO,
информира Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг. Фирмата е
партньор на Schneider Electric и предлага произвежданите от френската компания елементи за промишлена и сградна автоматизация; производител е на електрически табла и е специализирана в разработване и шеф-монтаж на помпени
системи. "Ще съсредоточим усилията си в предлагането на цялата продуктова
гама на WILO. С най-голяма степен на пазарен приоритет за Адара Инженеринг
от гледна точка на предлаганите помпи и помпени системи на WILO са сградното строителство и индустриалния сектор, включително топлоелектрическите централи, ВиК дружествата и атомната енергетика", увери ни г-жа Атанасова. "Разполагаме с необходимия инженерен потенциал и амбицията да бъдем
сред основните дистрибутори на WILO в България", допълва тя.

œË·ÓË Ì‡

ÓÏÂÍÓ Ò UL Ï‡ÍËÓ‚Í‡
Произвежданите трансмитери от водещия българския производител на средства и системи за автоматизация Комеко вече имат UL маркировка за САЩ и
Канада, съобщи за Инженеринг ревю инж. Владимир Сакалийски, управител на
Комеко. „UL маркировката е задължителна в Северна Америка, където продукцията на Комеко се приема добре. UL институцията или Underwriter Laboratories е
създадена през 19-ти век. Оттогава датират строгите изисквания, които всеки продукт, използван от хора, трябва да покрие с цел гарантиране на безопасността им. Сертификацията на трансмитерите е извършена от лаборатория
на UL във Франкфурт, Германия“, допълва г-н Сакалийски.

ÃÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ ‚ ÍÂ‡ÏË˜Ì‡ Í˙˘‡ —Ú‡Î‰Ê‡
Наскоро бе финализиран успешно проект за модернизация на участък пакетиране на автоматизирана технологична линия в Керамична къща Стралджа, информираха от фирмата, изпълнила реконструкцията. Проектът включва внедряване на контролер VIPA 300V на компанията VIPA и операторски панел OP7 на
Siemens. Системата е програмирана от ЛогиСофт по алгоритми и с активното
участие на специалисти от фабриката, а доставката на техниката е от Сименс ЕООД и фирма АТИКС, официален дистрибутор на VIPA за България. Керамична къща Стралджа е сред водещите в бранша на керамичното производство
в България. Фабриката е изцяло оборудвана с машини и технологична екипировка
от MORANDO и CERIC. Разполага с две автоматизирани технологични производствени линии. Сегашната модернизация на линия I е предшествана от реконструкция на линия II, включваща внедряване на два контролера SIMATIC S7-400 с
около 1000 входно/изходни сигнала и два операторски панела OP7 на SIEMENS,
осигуряващи управление на участъците - формоване и пакетиране.

—ÔÓˇ‚‡˘‡ Ô‡ÒÚ‡ ÓÚ Kester
През юли т.г. американската фирма Kester, един от водещите производители
на спояващи материали за печатни платки, пусна на пазара нова безоловна спояваща паста EM909, съобщи за Инженеринг ревю Росен Младенов, инженер във
фирма Амтест, дистрибутор на Kester за България. Основно преимущество на
EM909 в сравнение с досега предлаганите пасти е, че характеристиките й не се
променят в продължение на минимум 90 минути при паузи в процеса на отпечатването, увери ни г-н Младенов. Сред характеристиките на новата паста са оптимални параметри при отпечатване на растери 0.4 и 0.5 mm при скорости на
печат до 150 mm/min; много добра спойваемост върху широк спектър покрития
на печатни платки, както и върху различни метализации на компоненти и др.

ÃÓ·ËÎÌË ÒÓÌ‰Ë ÓÚ ÕÓÚÂÍÒ
От лятото на настоящата година разработваните от фирма Нортекс мобилни сонди за плитко вертикално и хоризонтално сондиране вече се предлагат на
пазара в страната, съобщиха от фирмата. Въпреки че Нортекс е основана през
2001 г., до момента произвежданата от фирмата гама мобилни сонди се е намирала на етап разработка и тестване. "Двугодишните предварителни тестове и
изпитания на сондите в реални условия показаха оптимални технически резултати, което ни дава убедеността, че предлагаме на пазара висококачествени продукти в областта на сондажната техника", заявяват от Нортекс. "Малките
мобилни сонди се отличават с висока производителност, ниски експлоатационни
разходи и висока проходимост. Поради тази причина към тях вече е налице сериозен интерес от страна на потенциалните потребители. Тъй като предлагането
на малки сонди в България за момента е изключително ограничено, смятаме, че
този пазар е много перспективен", коментират от Нортекс.
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·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡
Ì‡ smart Í‡ÚË
Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ
Внос/износ на четци с електронна интегрална схема и входни или изходни единици,
можещи да съдържат запаметяващи единици

Фиг. 1. Внос/износ на входни или изходни единици, можещи да съдържат в
един и същи корпус запаметяващи единици, за периода 1996 - 2005 г.

Фиг. 2. Внос/износ на карти, съдържащи
електронна интегрална схема, за периода
2002 - 2005 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на входни или изходни единици, можещи да
съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици, и карти, съдържащи електронна интегрална схема, предоставена от Националния статистически институт. Данните за 2005 г. обхващат първото полугодие. Публикуваната информация за 2004 г. и 2005 г. е предварителна.
Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на входни или изходни
единици, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващи единици, и карти, съдържащи електронна интегрална схема, са килограм и лева.
На фиг. 2 отсъстват данни за износа на карти, съдържащи електронна интегрална схема, през 2002, тъй като представляват конфиденциална
информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за по-малко
от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).
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—ÚÂÏËÏ ÒÂ ‰‡ ·˙‰ÂÏ ‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡,
‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‚ ·‡Ì¯‡
инж. Миладин Бояджиев, изпълнителен директор
на ProStream Group, наследник на фирма Шибър,
пред сп. Инженеринг ревю
Господин Бояджиев, защо решихте да пристъпите към
преструктуриране на фирмата в настоящия момент?
Защото в навечерието на десетата годишнина от създаването на
Шибър, която ще отбележим подобаващо към края на 2005 г., преструктурирането и преименуването на
фирмата се явява естествено
продължение на нашата вътрешна
еволюция. От друга страна, този
етап от развитието на компанията
е част и от активната ни подготовка за приемането на България за
пълноправен член на Европейския
съюз.
Новата ProStream Group мобилизира всичките си вътрешни ресурси,
знанията и идеите на своя внимателно подбран и постоянно насърчаван и
подпомаган да се развива екип, за разработването на нови конкурентни
ниши. Убедени сме, че за да останем
трайно на гребена на вълната, трябва да продължим традицията, наложена от Шибър - да не търсим краткосрочни успехи, а да гледаме стратегически напред.
С други думи, ProStream Group вижда своята мисия в предлагането на
такива решения за специфични технологични проблеми и понякога неосъзнати потребности на клиентите ни,
които гарантират дългосрочно тяхното печелившо развитие.
Разглеждате създаването на
ProStream Group като следващ
етап от развитието на фирма Шибър. Каква е философията на промяната?
ProStream Group се стреми да бъде
различната, водещата компания в нашия бранш, която налага нова фирмена култура. Доставчик не просто на
стоки и услуги, а на цялостни решения.
Доставчик, за който на фокус е клиентът, а не бързата печалба. През последните години екипът ни се постара
да подбере добре балансирани линии от
висококачествени продукти, които в
съчетание с въвежданите сега нови
услуги са реален фактор за икономическия растеж на нашите клиенти.
Централно място във философията
на осъществяваните от нас промени
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заемат качеството, функционалната
безопасност и спазването на екологичните норми. Предлаганите от
всички поделения на ProStream Group
стоки и услуги са подбрани внимателно, като водят до икономии на енергия и средства, увеличават оперативната гъвкавост в предприятията и
удължават функционалния живот на
съоръженията.
Не се ли опасявате, че като пионери в налагането на нова
фирмена култура на българския
пазар ще се сблъскате с много
"подводни камъни", а няма да
имате готови отговори?
Несъмнено, но както се казва "Когато път няма, път се прокарва". Наясно сме с проблемите, с които можем да се сблъскаме, но пък тъкмо
преодоляването на подобни затруднения е фактор за развитие, за прогреса на всяка организация. В крайна сметка и в личен план човек израства не на
спокойствие, а когато е поставен в
тежка ситуация и мобилизира най-ценните си качества.
Разглеждате конкурентноспособността в смисъл, доста поразличен от наложилия се в
страната, свързан основно с
цената на предлаганите продукти или услуги. Очаквате ли
да разберат посланието ви?
Да, дори регистрираме ясни сигнали, че тези наши разбирания са забелязани не само от клиентите, а и от
конкуренцията. Нещо повече, аз бих
казал, че осъществените от нас структурни промени са по-скоро следствие
от тази политика, въведена още преди години от Шибър, предшественика
на днешната ProStream Group.
Каква ще бъде стратегията
на управление и развитие на
всеки от клоновете на
ProStream Group?
На този първоначален етап след
осъществяването на фактическото
преструктуриране на нашата организация, управлението на поделенията на
ProStream Group ще остане централизирано. Но в перспектива, планираме
всяко от тях да добива все по-голяма
автономност. Стратегията ни за корпоративно управление и развитие е

достатъчно гъвкава, за да позволява
хармонизирането на вътрешните процеси с очаквани промени в икономическата среда, в която работим.
Бизнес хоризонтите на
ProStream Group включват ли
цели и извън българския пазар?
Засега не, защото по наше мнение
българският пазар има сериозен неизчерпан потенциал. Все пак, в допълнение към отговора на първия ви въпрос
ще кажа, че с реалното присъединяване на България към Европейския съюз и
измерението на понятието български пазар ще се промени. В условията
на единния европейски пазар предизвикателствата пред компаниите от
типа на ProStream Group ще бъдат
доста интересни. Нашият екип е готов да ги посрещне.
Има ли още нещо, което трябва да се види "зад завесата" на
ProStream Group?
Смятам, че няма, поне на този
етап. Нещо повече, всичките ни действия показват, че завесите, а и вратите на ProStream Group са широко
отворени за общественото внимание. От друга страна, както е казал
Хераклит в древността - "всичко
тече" (Panta rhei).
А нашата "специалност" е професионалното управление на флуиди,
което е кодирано и в името на новата ни структура. В този смисъл, ако
забележим тенденции, които са важни за бъдещото ни развитие, като
професионалисти ние ще им отделим
нужното внимание и в изпълнение на
политиката си на откритост своевременно ще ви уведомим за своите
нови стъпки.
Интервю: Амелия Стоименова
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Õ‡Û˜Ì‡Ú‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÏÓ˘
Â ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÌË
инж. Пламен Тюркеджиев,
управител на SMC България
Г-н Тюркеджиев, на фона на сериозната конкуренция между
основните играчи на българския
пазар на пневматика, с какво изделията на SMC превъзхождат
тези на останалите производители?
Намирам думата "превъзходство" за
доста силна, тъй като тя изразява оценка, а оценките в нашия занаят се дават
от клиентите. Правилно отбелязвате,
че конкуренцията в бранша е сериозна,
тъй като каталожните данни на стандартните продукти са близки. Съществените разлики започват да се проявяват в етапите на монтажа и при
експлоатацията на изделията. Затова,
аз по-скоро бих говорил за това, което
отличава продуктите ни от останалите. На първо място, бих поставил начина на тяхното създаване. В основния
технически център на SMC в Цукуба,
Япония, работят над 1100 инженери,
които се занимават с разработването
на нови изделия, усъвършенстването на
съществуващите и подобряване на технологията на производство.
Друга важна разлика се състои в японския начин на производство, който е
известен и широко коментиран. Вграждането на качество на всеки един етап
от производството е закон за японските фирми, който се изпълнява без изключение във всички заводи на фирмата по света - в Япония, Китай, Сингапур, Австралия, САЩ, Италия, Великобритания, Германия. Научната и технологична мощ на SMC позволява основните изделия да се произвеждат в изключително голям брой модификации,
което предоставя голяма свобода при
решаване на различни технически задачи.
Какво бихте казали по отношение на провежданата от SMC
търговска политика?
Мото на фирмената ни политика е
"Customer Satisfaction", т.е. постигане на
удовлетвореност у клиента. Зад тази
кратка формулировка се крият куп понятия, чието обяснение не е толкова
елементарно. Бих казал само, че когато
клиентът е доволен, ни припознава
като партньор, а не като обикновен
продавач. А затова се изискват различни и многопосочни усилия. Бих го обяснил със следната шега - една от любимите песни на нашите клиенти и партньори е "I Can't Get No Satisfaction", следователно имаме доста работа за
вършене.
Има ли общи технически насоки
в развитието на пневматичните компоненти?
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Тенденцията при изпълнителните
механизми е в специализацията на изделията. Все по-често водещите фирми предлагат специализирани решения
за точно определен бранш или конкретно приложение. Развитието на машиностроителните технологии позволява надеждната реализация на изделия,
които по-рано не биха могли да бъдат
серийно произвеждани. Друга основна
тенденция е все по-пълното интегриране на управлението с изпълнителните механизми. Fieldbus технологията
е все по-достъпна, а предимствата й
едва ли е необходимо да се коментират. Бих искал да се спра и на една тенденция, на която в България не отделяме голямо внимание - енергийната
ефективност. Сгъстеният въздух е
един от най-скъпите енергоносители.
Затова SMC разработи гама изделия,
насочени специално към пестене разхода на сгъстен въздух.
Създаването на лоби сред бъдещите инженери е сред широко
разпространените PR практики
в целия свят. Сътрудничите ли
си с техническите университети в страната?
Поради различни причини, в последните години у нас проблемите при
подготовката на бъдещите инженери
се задълбочават. Те са главно в две насоки - методика на преподаването и
практическа насоченост на обучението. Ние имаме с какво да помогнем и в
двете области, като към това добавим и възможността за непосредствено онагледяване на учебния процес. По
тези причини разработихме дългосрочна стратегия за сътрудничество с Техническия университет-София и по-конкретно с катедрите Хидравлика и
пневматика, и Автоматизация на дискретното производство, както и с факултета по Машиностроене и уредостроене на Пловдивския филиал на ТУ.
Заедно с колегите от ТУ разработихме стендове за обучение, които вече
функционират. В началото на учебната година в София и в Пловдив ще
бъдат инсталирани и тренажори за изработване на пневматични системи.
Сътрудничеството с ТУ за нас не е
самоцелна акция с трайност един-два
месеца, а дълготраен процес, част от
политиката на SMC.
Кои са приоритетните клиенти за SMC в България от гледна точка на стратегията за
присъствие на фирмата тук?
Хората, с които работим, са много
различни и се сблъскват с различни технически проблеми. И за всеки един от

тях решаването на конкретния проблем е съдбовно и много спешно. Трудно е да оцениш кое е по-важно - примерно започването на нов бизнес за господин XYZ или предаването на поръчка, от
която зависи бъдещето на фирма ZYX.
И ако ние в SMC не сме намерили вярното решение, верният продукт, с верните условия, от гледна точка на фирмената ни стратегия, не сме си свършили
работата.
Какво е мястото, според вас, на
човешкия ресурс сред факторите, определящи бизнес развитието на една фирма?
Огромно и определящо. Изграждането на работоспособен и успешен колектив е изключително трудна и деликатна задача. Вижте само как зад сухото понятие "човешки ресурс" крием
съдбите на различни хора. Те трябва
да имат определени качества, да
бъдат обединени от обща цел, да я
следват, да работят в колектив, да
запазят своята индивидуалност, да са
мотивирани да се самоусъвършенстват и в крайна сметка да се идентифицират с фирмата. Според мен успехът на една фирма се определя не от
най-добрия специалист, а от най-зле
подготвеният. Горд съм, че в SMC
България работят всеотдайни и желаещи да се развиват личности.
На какво, според вас, SMC дължи
сериозните си пазарни позиции
в световен мащаб, днес?
Преди всичко на строго подредената йерархия на ценностите, които изповядваме. За нас на първо място стоят нашите клиенти и партньори, техните потребности и нужди в областта на пневматиката и автоматизацията. И, уверявам ви, всяко усилие за задоволяване на тези потребности си
заслужава. Щастлив съм, че по този
начин се разсъждава на всички нива в
компанията ни.
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Dresser Instruments: ÓÚÍËıÏÂ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÒË Ô‡ÚÌ¸Ó ÚÛÍ
инж. Йорг Мюлер, мениджър маркетинг и продажби в Dresser Europe пред сп. Инженеринг ревю
Господин Мюлер, представете
компанията Dresser Instruments
на читателите на сп. Инженеринг ревю като история, структура, продуктова специализация.
Dresser Instruments е водещ американски производител на измервателни уреди за налягане и температура, които се
предлагат на международните пазари
под търговските марки ASHCROFT и
HEISE. За българските специалисти, вероятно, би било интересно да научат,
че ASHCROFT всъщност е фамилията на
основателя на фирмата. Историята на
компанията започва преди повече от
150 години, когато г-н Ашкрофт проявява далновидността да закупи патента
за производство на манометри с бурдонова тръба и да основе първата фабрика за производството им в САЩ. Търговската марка HEISE пък носи името на
конструктора, разработил първите образцови манометри с точност 0.1%.
Днес в компанията работят над 1400
висококвалифицирани специалисти от
цял свят. Специализирани сме в производството на манометри, разделителни мембрани, термометри, пресостати, термостати, преобразуватели за
налягане и калибрираща техника.
Европейската централа на Dresser
Instruments се намира в град Баесвайлер,
Германия, където са разположени и част
от производствените мощности на
компанията. Освен за европейските пазари Dresser Europe отговаря за бизнеса
на компанията в Северна Африка и част
от държавите в Близкия Изток.
Кои са основните пазарни сегменти, в които Dresser Instruments търси реализация на продукцията си?
Традиционни пазари за Dresser
Instruments са нефтохимията, добивът
и дистрибутирането на нефт и природен газ, енергетиката и промишленото
строителство. Предлагаме специално
разработена в съответствие с добрата производствена практика гама от
изделия, предназначени за използване в
хранително-вкусовата промишленост,
климатизацията и фармацевтичната
индустрия. Не оставаме встрани от динамично развиващи се отрасли като
микроелектрониката, за която сме разработили гама прибори, съответстващи на изискванията за стерилност.
През лятото на настоящата година Dresser Instruments стъпи на
българския пазар. Защо взехте
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това решение в настоящия момент и не се ли
опасявате, че пазарът
тук до голяма степен
вече е разпределен?
Наблюдаваният от години
икономически растеж и предстоящото членство на страната ви в Европейския съюз
привлякоха вниманието ни
върху българския пазар. Въпреки убедеността ни, че съществуват сериозни предпоставки да правим бизнес в
България, сме наясно, че успехът ни би бил немислим без
сериозен представител, който е наясно с пазарните правила и изисквания тук. В лице- инж. Йорг Мюлер, мениджър маркетинг и продажби
в Dresser Europe, и Николина Максимова, търговски
то на г-жа Николина Максимо- партньор на Dresser Instruments за България
ва и фирма Измервателни уреди открихме силен партньор. Имаме амрум да представим компанията пред спебицията заедно да развиваме търговскациалистите от българската индустрия.
та ни стратегия в страната. Всички заИзлезе от печат и каталог с продуктите на Dresser Instruments на български
питвания към Dresser Instruments ще
бъдат изяснявани технически и търговсезик. Разбира се, ще използваме и инстки по "най-краткия път", а именно дирекрументите, които предлага сп. Инженетно в България, доставките на техникаринг ревю, за да информираме за продукта ще се осъществяват през централатови, пазарни и маркетингови новости.
Какво е бизнес мотото на комта на компанията в Германия.
Как бихте оценили потенциала
панията?
на българския пазар?
Dresser Instruments е производител на
Според мен, в България съществуват
уреди "промишлено изпълнение", които,
условия за реализиране на цялата произсмело мога да кажа, съответстват на
най-новите достижения в областта на
водствена гама на Dresser Instruments.
Все пак основното направление от произмервателната техника. Силна страизводствената ни дейност е концентна на уредите ни са и конкурентните
рирано върху манометрите. Вече сме
им цени. Стремим се да изграждаме
задвижили процедурата за одобрен тип
дългосрочно сътрудничество с клиентите ни и работим заедно с тях в посока
на две серии манометри от Държавната агенция по метрология и технически
разработваме на най-сигурното и едновнадзор. Техническата документация за
ременно с това най-изгодно техническо
цялото продуктово портфолио инструрешение. Разчитаме на опита и традименти ASHCROFT и HEISE ще бъде прециите, но влагаме техническо ноу-хау,
средства и усилия в развоя и усвояваневедена на български език.
Срокът на доставка е важен
то на модерни технологии. Партньорът
търговски аргумент. Ще органини в страната, фирма "Измервателни
зирате ли склад в страната?
уреди", ще бъде проводник на нашата
Да. С цел максимално бързото избизнес философия тук.
Кои технологични и пазарни тенпълнение на направените заявки ще организираме склад в София.
денции ще влияят върху пазара
На каква маркетингова изява ще
през следващите години?
заложите в региона и по-специВиждаме потенциал за растеж в разално в България?
ширяване на обхвата на приложение на
сензорите за налягане. Става въпрос какИмаме намерението да разширяваме
присъствието си в региона на Югоизточто за евтини преобразуватели на наляна Европа. В редица държави, сред които
гане в хидравликата и пневматиката,
Унгария, Румъния, Словения и Сърбия, вече
така и за преобразуватели, специално
имаме партньори. Считаме, че Техничесразработени за много ниски налягания и
модели с висока точност.
кият панаир в Пловдив е подходящ фо-
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≈À“≈–¿ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
Семинар за продукти на ADWEL организира ЕЛТЕРА за представители на енергийния сектор

Õ

Яница Илиева

а 24-ти юни т.г. фирма ЕЛТЕРА
организира в столицата специализиран
семинар, представящ съвременни продукти и технологии за анализ и диагностика на състоянието на големи електродвигатели и генератори за индустрията. Тема на семинара бе EL CID
технологията за електромагнитно
откриване на изолационни дефекти в
статорния магнитопровод и цялостни решения за диагностика на двигатели и генератори на канадската компания ADWEL International, техническите изделия на която се предлагат и сервизират в България от фирма ЕЛТЕРА.
Лектор на семинара бе Дейвид Бъртеншоу, директор на представителството на ADWEL във Великобритания. Презентациите бяха проследени с интерес от присъстващите представители на българската енергийна индустрия. Гостуваха специалисти от НЕК,
Клон ВЕЦ Група Родопи, ВЕЦ Група Рила,
АЕЦ Козлодуй, Българско акционерно
дружество Гранитоид и др.

EL CID технологията
за електромагнитно откриване на
изолационни дефекти в статорния
магнитопровод бе сред новостите,
показани на семинара. EL CID (Electrоmagnetic Core Imperfection Detection), e
модерен, бърз и сигурен метод за откриване на изолационни пробиви между статорните ламели в големи електрически двигатели, турбо- и хидрогенератори, увери лекторът. В рамките на презентацията EL CID методът
бе сравнен с традиционно използвания
тест за откриване на дефекти в магнитопровода чрез загряване с мощни
магнитни потоци. За разлика от традиционно използваните методи, EL CID
позволява много точно да се определи
мястото на повредата дори и под
повърхността на статорния пакет,
без да се налага демонтаж. Вграденият в системата калибратор дава
възможност всички тестове да се провеждат с еднаква чувствителност.
Сред предимствата на технологията
е възможността за прецизна диагностика на повърхностни и по-дълбочинни повреди. Ниската степен за насищане (около 4% от нормалния работен
магнитен поток) позволява изпитването да се извършва с многократно помалки разходи, води до по-висока сигурност за персонала и удължава живота
на магнитопровода. Пакетът EL CID се
състои от цифров уред за обработка
на сигнали - Digital EL CID Model 601,
чувствителни елементи на детекто-
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Дейвид Бъртеншоу демонстрира
откриване на изолационни дефекти със
системата EL CID

ра, удължаващ кабел, ръчна количка с
шифратор, калибриращ прибор, еталонен преобразувател, комплект възбудителни намотки. Информацията се
събира и анализира посредством специален софтуер и се съхранява в персонален компютър. Изследването на магнитопровода се извършва ръчно или
чрез роботизирана количка с монтирани датчици. Сред възможностите на
EL CID е да осъществява непрекъснат
запис на състоянието на статора,
което позволява да се проследяват
тенденции в изменение състоянието
на съоръжението. С метода лесно може
тестът да бъде повтарян многократно, за да се провери състоянието на
машината след сервизно обслужване.
В България EL CID вече се използва във
ВЕЦ Група Рила, съобщи лекторът.

Оборудване за оценка
степента на притегнатост
на статорни клинове на ADWEL бе
представено в рамките на семинарната програма. "За разлика от традиционния начин за изпитване хлабината на клинове чрез ръчно почукване и
прослушване на звука, електронният
метод е по-точен и по-бърз", подчерта г-н Бъртеншау. Разработеният от
канадската компания детектор за
хлабината на статорни клинове - WTD
Модел 501, включва ръчна сонда, електронен прибор, калибратор и аксесоари. Позволява бърз и надежден тест,
независимо от вида на машината,
увери лекторът. Данните се събират
и обработват софтуерно. Чрез малка, ръчно управляема сонда, пригодима към различни ширини и дълбочини
на каналите, се тества притегнатостта чрез последователно почукване
10 пъти за секунда по всеки от клиновете. Тестът е с продължителност
3 секунди. Сигналообработваща схема

препраща данните за анализ към компютър. Състоянието на клиновете се
визуализира с графична карта. Конструкцията на тестовата сонда позволява приложението на цифровата
технология за анализ хлабината на
статорните клинове при всички видове въртящи се машини.

Оборудване за мониторинг
на частични разряди
като симптом за възможни повреди в
изолацията, антикорозионния щит и в
полупроводниковото покритие бе
обект на разглеждане по време на семинара. Като основно предимство бе
отбелязана възможността да се удължи експлоатационният живот на статорната намотка, при навременно
констатиране на частичен разряд. За
целта бяха представени прибори и
датчици за измерването му - PD
Analyser, PD Monitor, PDA датчици от
епоксидна смола. Чрез демонстрираните от Adwel технологии за анализ на
частичен разряд се осигурява постоянен мониторинг върху състоянието на
статорната изолация при високоволтови мотори и генератори. Едно от
главните предимства е, че изследванията се провеждат в реално време,
докато машината е в работен режим,
при нормално нагряване и вибрации и
без необходимост от допълнително
високоволтово захранване.
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Bruel&Kjaer Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂ˘‡
ÔÓ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ
Участниците се запознаха с новите
стандарти в областта

E

жегодно организираната от
Bruel&Kjaer европейска работна среща
по калибриране, тази година се проведе от 21 до 23 юни в България. Домакин на събитието бе база Леденика на
АЕЦ Козлодуй. Съорганизатори на срещата бяха представителството на
Bruel&Kjaer за страната - Спектри,
Държавната агенция по метрология и
технически надзор (ДАМТН) и метрологичния отдел на АЕЦ Козлодуй. Тема
на събитието бяха теоретически и
практически аспекти за калибриране
на вибрационни и акустични преобразуватели и измервателни средства. В
работната среща участваха специалисти от поделенията на ДАМТН от
цялата страна и метролози от АЕЦ
Колзодуй. Специално за събитието в
страната бяха пристигнали специалисти от националните метрологични
институти на Румъния и Южноафриканската република. Лектори на работната среща бяха Торбен Личт и Ерлинг
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Фредериксен, ръководители на лаборатории на
Bruel&Kjaer по вибрационни калибрирания в Дания,
Джеспер Ведел, ръководител калибрационно звено
на Bruel&Kjaer и инж. Борис
Михайлов, управител на
Спектри.
В рамките на семинарната програма бяха разгледани принципите за калибриране, международните стандарти,
както и най-новите автоматизирани
калибрационни системи на Bruel&Kjaer.
Значителен бе интересът от страна
на участниците в срещата към възможностите на автоматизираните калибрационни системи, които бяха демонстрирани пред тях. През първия семинарен ден бяха разгледани лекциите "Измервателни микрофони и калибрирането им" и "Вибрационни преобразуватели и методи за калибрирането им". Специално внимание бе отделено на новите международни стандарти, отнася-

щи се за микрофони и вибрационни преобразуватели, както и на новостите в
техниките за калибрирането им. През
втория семинарен ден вниманието на
участниците в работната среща бе ангажирано с калибрационните системи
за шумомери, филтри и дозиметри. Торбен Личт представи калибрационните
системи за първично и вторично калибриране, включително калибриране с реципрочно налягане; калибриране на чувствителност чрез сравнение; честотна характеристика чрез възбудител и
корекция на звуково поле; калибриране
на фазовата характеристика; калибриране при високо налягане - динамична линейност от 94 до 174 dB.
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¡˙Î„‡Ëˇ “ÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ GEL
Семинар запозна специалисти със системи за обратна осмоза и
ултравиолетова стерилизация

¬

рамките на еднодневен семинар,
организиран на 29 юни т.г., България
Терм официално обяви статута си на
представител за страната на италианската фирма GEL HIDROTECHNOLOGY. Тема на събитието бе историята, предмета на дейност, философията на развитие и продуктовото портфолио на специализирания в разработването на технологии за водопречистване италиански производител
GEL HIDROTECHNOLOGY. Събитието,
привлякло интереса на многобройни
специалисти от цялата страна, работещи в областта на пречистването
на водите, се проведе в столичния хотел Принцес. Гости на семинара бяха
представители на Овергаз от цялата страна, мениджъри и консултанти от сферата на газификацията, климатизацията, отоплението, хранително-вкусовата, химическата, фармацевтичната и минната промишлености, сред които фирмите ROCA,
Италкалор, Йорк Интернешънъл, Химкомплект, Агропромпроект, Белара,
Сивон, Фоник, Минпроект и др. Лекторите на семинара - г-н Наталини,
експорт мениджър, и г-н Томази, главен експерт на GEL HIDROTECHNOLOGY, запознаха гостите на събитието с предлаганите от италианската фирма комплексни решения за пречистване на води и поддръжка на отоплителни и климатични инсталации.
Събитието бе открито от управителя на България Терм инж. Николай Беловеждов, който подчерта сериозните пазарни позиции на GEL
HIDROTECHNOLOGY не само в Италия, но и в Цяла Европа. "Въпреки че
бизнес отношенията ни с италианската компания датират от 2004 г.,
вече е налице значителен интерес
към предлаганите от фирмата технически решения. Вярвам, че на
българския пазар GEL ще се наложи
преди всичко с качеството на произвежданите продукти, широката продуктова гама и конкурентни цени",
заяви г-н Беловеждов. "Светът, в
който живеем, налага необходимостта от използването на средства
за максимално пречистване на води-
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те, за да се постигне и гарантира
безопасната им употреба. Високите
екологични норми и изисквания принуждават и българските производители да търсят и внедряват съответни технологии и продукти за
пречистване на водите", коментира
пазарния интерес към продуктите на
GEL той.

Стратегически клиенти
на GEL HIDROTECHNOLOGY в страната са всички фирми, работещи в сферата на газификацията, отоплението, климатизацията; производството на безалкохолни напитки, бира,
минерална вода, фармацевтичната
индустрия, водоснабдяването и канализацията, увериха организаторите
на семинара. Други дейности, потребители на техническите решения на
италианския производител, са инженерингът в областта на биотехнологиите, изграждането и поддръжката
на аквапаркове, басейни и др.; промишленият и строителен инженеринг.
"Продуктите на GEL HIDROTECHNOLOGY представляват важен
компонент от всяка екологична система. Нашата цел е да доведем информацията за разработките на GEL
HIDROTECHNOLOGY до знанието на
българските производители и потребители, тъй като сме убедени, че
единствената отговорна алтернатива пред развитието на българския
пазар е предлагането на техника на
световно ниво", подчерта г-н Беловеждов.

Технологични акценти
Специално внимание в семинарната програма бе отделено на технологичните аспекти при избора и проектирането на омекотителни инсталации. Изборът на система за
омекотяване на водата се базира на
няколко основни критерия - област
на приложение (за промишлени или
битови нужди), твърдост на водата, дневно потребление на вода,
пикова консумация и непрекъснатост на процесите. По думите на
лектора - господин Наталини, промишлените омекотители на GEL

Продукт на GEL HIDROTECHNOLOGY

HIDROTECHNOLOGY отстраняват
напълно или частично твърдостта
на водата, осигурявайки висок дебит. Подчертано бе, че е възможно
окомплектоването на омекотителите за битови нужди със система
за дезинфекция, дозираща помпа и
други допълнителни технически
съоръжения.
Акцент в програмата на семинара
бяха разработените от GEL
HIDROTECHNOLOGY системи за обратна осмоза и ултравиолетова стерилизация. "Монтирането на ултравиолетова стерилизираща система,
комбинирана с пречистване по метода на обратната осмоза, е гаранция
за високо качество на питейната
вода във всеки дом. UV-стерилизаторите успешно отстраняват съдържащите се във водата микробиологични замърсители - бактерии, вируси,
ферменти, спори, плесен и др.", заяви
г-н Наталини. Технически пречистването на водата се осъществява посредством пропускането й през през
лъчиста камера, при което всяка капка влиза в контакт с ултравиолетова лампа, резултиращо в сериозен
антибактериален ефект. Сред предимствата на устройствата са компактните им габарити и лесният
монтаж. Продуктовото портфолио
на GEL HIDROTECHNOLOGY включва
модели UV стерилизатори с различен
дебит.
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Emerson ÔË‰Ó·Ë Solartron Mobrey
Под името Mobrey Measurement компанията става част от Emerson Process Management

Õ

а 15 юли т.г. американската компания Emerson официално обяви присъединяването на поредната компанията
към структурата си, обхващаща десетки производствени фирми с водещи позиции в различни сектори. Финализирането на сделката по закупуването на великобританската компания
Solartron Mobrey през лятото на настоящата година я превърна в част от
концерна Emerson. С придобиването на
Solartron Mobrey, Emerson разширява
портфолиото си от търговски марки
в областта на процесните измервания,
включващо наложили се в целия свят
имена като Rosemount, Micro Motion,
Brooks, Saab Rosemount и Daniel, се
твърди в официалното прессъобщение
по случая.
Компанията Solartron Mobrey е специализирана в производството на широка гама измервателна техника,
включително прибори за измерване на
ниво, плътност, вискозитет и дебит.
Централата на Solartron Mobrey се намира в близост до Лондон. Компанията разполага с производствени центрове във Великобритания и Франция и
търговски офиси в Европа, Азия и Аме-
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рика. Произвежданите от
оценява високо и управленсSolartron Mobrey измерваката култура на Solartron
телни средства са предназMobrey. В процеса на прегоначени за широк спектър
ворите мениджърският
от приложения, включителекип на компанията показа
но добив и рафиниране на
отлични ръководни каченефт и природен газ, химиства, безкомпромисност
ческа и нефтохимическа
към качеството на продукпромишлености, пречицията и висока фирмена кулстване на води, хранителтура, които се вписват усно-вкусова промишленост,
пешно в бизнес философияпроизводство на енергия и
та на Emerson", допълва
пара.
Джон Бера. "Това е чудесна
Продукти на Mobrey
"Присъединяването на Measurement
новина за компанията и клипроизводственото ноу-хау,
ентите ни. Да бъдем част
приложен опит и човешки ресурси на
от глобален играч като Emerson ще
Solartron Mobrey към фамилията
ни позволи да разширим бизнеса си с
Emerson е предизвикателство за нас.
по-бързи темпове", коментира Джое
Придобиването на компанията е клюУилсън, изпълнителен директор на
чово за бизнеса с измервателни средSolartron Mobrey.
ства на Emerson, тъй като с разшиСлед присъединяването Solartron
ряването на произвежданата гама изMobrey ще бъде преименувана в
мервателни прибори укрепваме лиMobrey Measurement и ще оперира на
дерските си позиции в областта на
пазара като част от структурата на
процесните измервания", коментира
направлението Emerson Process
закупуването на Solartron Mobrey
Management, съобщават от Emerson.
Джон Бера, президент на Emerson
От българския офис на Emerson Process
Process Management. "Освен измерваManagement заявяват, че продукти на
телните технологии, производствеMobrey Measurement вече се предланите мощности и персонала, Emerson
гат на пазара в страната.
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¿Í‚‡ÒÚ‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ VOGEL Ë LOWARA
От август 2005 г., представител за
страната на VOGEL PUMPEN - Австрия
и LOWARА - Италия е новосъздадената
фирма Аквастарт, съобщи за сп. Инженеринг ревю Петя Русинова, управител
на фирмата и доскорошен търговски
директор на Б.А.П. Произвежданите от
VOGEL и LOWARA водни помпи и помпени системи са добре познати на българския пазар от петнадесет години, благодарение на усилията на специалистите от фирма Б.А.П., които доскоро ги
предлагаха в страната.
"Фирма Аквастарт ще концентрира
усилията си в следните дейности - консултации, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на
помпи за битово и индустриално приложение; хидрофорни и противопожарни инсталации; автоматизирани систе-
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ми за управление на помпи", заяви г-жа
Русинова. Създаването на новата фирма е резултат от структурните и
организационни промени, извършени в
началото на настоящата година в концерна ITT Industries, към структурата на
който принадлежат VOGEL PUMPEN и
LOWARA. Целта на направената реорганизация е увеличаване обема на продажбите в сектор Водни технологии на
ITT Industries, увери г-жа Русинова.
"Структурните промени доведоха до
обединяване на експортните и дистрибуторски канали на австрийския и италианския производител, което обуслови
необходимостта от организиране на
продажбите на българския пазар чрез
представител, специализиран в извършването на консултации, доставка
и монтаж на водни помпи и помпени

Петя Русинова управител на Аквастарт

системи", коментира темата Петя
Русинова. "В процес сме на разработване на нова търговска политика, която
ще окаже положително влияние върху
бизнеса на VOGEL и LOWARA в България",
допълва тя.
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Siemens ÔËÒ˙Â‰ËÌË VA TECH
Европейската комисия разреши сделката след седеммесечна проверка

Õ

‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ Ì‡ 14 ˛ÎË Ú.„. ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ıÓÚÂÎ ÿÂ‡ÚÓÌ, ËÌÊ. —ÚÓˇÌ ÕÂ¯Â‚,
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ —ËÏÂÌÒ ≈ŒŒƒ, ÓÙËˆË‡ÎÌÓ Ò˙Ó·˘Ë ÔÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
Ì‡ ÏÂ‰ËËÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ˜Â ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ò˙˛Á Ó‰Ó·ˇ‚‡ ÒÎË‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰‚Â ÓÚ Ì‡È-ÏÓ˘ÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Ì‡ —Ú‡Ëˇ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ - Siemens Ë
VA Technologie. –‡ÁÂ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Siemens ‰‡
ÔË‰Ó·ËÂ ‡‚ÒÚËÈÒÍËˇ ıÓÎ‰ËÌ„ VA
Technologie, ÔÓÁÌ‡Ú Ó˘Â Í‡ÚÓ VA
TECH, ÓÚ 13 ˛ÎË Ú.„. ‰ÓÈ‰Â ÒÎÂ‰
ÔÓ‰˙ÎÊËÎË ·ÎËÁÓ ÒÂ‰ÂÏ ÏÂÒÂˆ‡
‡ÌÚËÚ˙ÒÚÓ‚Ë ÔÓ‚ÂÍË. ŒÙÂÚ‡Ú‡ Ì‡ Siemens ÓÚ Í‡ˇ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡
97.15% ÓÚ ‡ÍˆËËÚÂ Ì‡ VA TECH ·Â
ÔÓÒÂ˘Ì‡Ú‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡„Î‡ÒË
ÒÎÂ‰ Ô‡Á‡ÌËÚÂ Ë„‡˜Ë Ë ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÙËÏËÚÂ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÌÓ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Â
Ì‡Ë˜‡Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ Ò‰ÂÎÍ‡
Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡. –Â‰Ëˆ‡ Ô‡Á‡ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÍÓÏÂÌÚË‡Ú Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡
Í‡ÚÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ÛÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÔËÚ‡Î‡, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ, ÌÓ Ë Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË.
¬˙ÔÂÍË ËÁ‡Áˇ‚‡ÌËÚÂ Ò˙ÏÌÂÌËˇ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰Ë ÒÂ‰ ÔÓ‰‰˙ÊÌËˆË Ë ÔÓÚË‚ÌËˆË Ì‡ Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡, ˜Â Ò˙‰·‡Ú‡
È ÌˇÏ‡ ‰‡ Â ÔÓ-‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÚ ÌÂÛÒÔÂ¯ÌËˇ ÓÔËÚ Ì‡ General Electric ‰‡
Á‡ÍÛÔË Honeywell ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË Ì‡ Siemens ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, —Â‰ÌËˇ
»ÁÚÓÍ Ë ¿ÁËˇ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚‡ Á‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡ Â
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ È - Í‡ÍÚÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ
·Â ÓÔÓ‚ÂÒÚÂÌÓ - Ì‡‰ 1 ÏËÎË‡‰ Â‚Ó.

VA TECH HYDRO остава
извън Siemens
— Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓ‰‡Ê·Ë ÓÚ 75.2
ÏËÎË‡‰‡ Â‚Ó Ë ÌÂÚÌË ÔËıÓ‰Ë ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 3.405 ÏËÎË‡‰‡ Â‚Ó Á‡
ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, Siemens ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ËÏ‡ Á‡Ô‡ÁÂÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ‰
„ÎÓ·‡ÎÌËÚÂ Ô‡Á‡ÌË Ë„‡˜Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡. ¿‚ÒÚËÈÒÍËˇÚ
ıÓÎ‰ËÌ„ VA TECH Â Ò Ó·ÓÓÚ ÓÚ Ì‡‰
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Вихрен Стойнов, ръководител проект Интеграция на Siemens и VA TECH, и инж.
Стоян Нешев, управител на Сименс ЕООД

3 ÏËÎË‡‰‡ ≈‚Ó Á‡ 2004 „. ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˜ÂÚËË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ - "ÃÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ",
"œÂÌÓÒ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ", "»ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡" Ë
"’Ë‰ÓÂÌÂ„ÂÚËÍ‡". œÓ‡‰Ë ‡ÌÚËÚ˙ÒÚÓ‚Ë ÔË˜ËÌË, ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏËÒËˇ ÌÂ ‡ÁÂ¯‡‚‡ ÒÎË‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ıË‰ÓÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ VA TECH Ò˙Ò Siemens. ƒÌË ÒÎÂ‰
‡ÁÂ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏËÒËˇ, ÓÚ 13 ˛ÎË Ú.„., 97.15% ÓÚ
‡ÍˆËËÚÂ Ì‡ VA Tech ·ˇı‡ ÔÂı‚˙ÎÂÌË Ì‡ Siemens. —Ú‡ÚË‡Ì‡
Â Ë ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓ ËÁÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌËˇ ÏËÌÓËÚ‡ÂÌ Ô‡ÍÂÚ
‡ÍˆËË Ì‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍËˇ ıÓÎ‰ËÌ„.
Siemens ÒÂ Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Í‡Ú˙Í ÒÓÍ ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â ‡ÍˆËËÚÂ Ì‡ ıË‰ÓÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ VA TECH.

Отражение на сделката в
България
Õ‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ „-Ì ÕÂ¯Â‚ ÓÔÂ‰ÂÎË Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙·ËÚËÂ Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë Ô‡Á‡Ë, ÍÓÂÚÓ ˘Â
ÓÍ‡ÊÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ë ‚˙ıÛ ·ËÁÌÂÒ‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ. "÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÔË‰Ó·Ë‚Í‡Ú‡
ÌÂ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ
‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ VA
TECH. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ·ËÁÌÂÒ
ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Ì‡ Siemens, ÍÓˇÚÓ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ë ıÓ‡Ú‡,
‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, Í‡ÚÓ
·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó, ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡
VA TECH ˘Â ÒÚ‡Ì‡Ú ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡
Siemens. œÂ‰ÒÚÓË ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‚ ÒÚÛÍÚÛËÚÂ Ì‡ Siemens", Á‡ˇ‚Ë „-Ì ÕÂ¯Â‚.

"ŒÚÌ‡ÒˇÏÂ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂËÓÁÌÓ Í˙Ï Ò‰ÂÎÍ‡Ú‡. —ÙÓÏË‡Ì ·Â
ÂÍËÔ, ÍÓÈÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Á‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ VA TECH ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Í˙Ï —ËÏÂÌÒ", ÔÓÚ‚˙‰Ë
‰ÛÏËÚÂ Ì‡ „-Ì ÕÂ¯Â‚ ¬ËıÂÌ —ÚÓÈÌÓ‚, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ÔÓÂÍÚ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ Siemens Ë VA TECH.

Интеграция на VATECH в
Siemens
»ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ VATECH, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ó
VATECH Elin EBG Ë ai informatics,
˘Â ÒÂ ÒÎÂÂ Ò˙Ò Siemens ¿‚ÒÚËˇ.
"—˙Ò ÒÎË‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ë ÛÒÎÛ„Ë Á‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡ Ë
ÍÓÏÛÌ‡ÎÌ‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ IT ÛÒÎÛ„Ë. »ÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ VA TECH Í˙Ï Siemens ¿‚ÒÚËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒÍÓË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ‡„ÂÒË‚Ì‡Ú‡ ÌË ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Á‡
˙ÒÚ ‚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡
≈‚ÓÔ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡ ¿Î·ÂÚ ’ÓıÎ‡ÈÚÌÂ, „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
Siemens ¿‚ÒÚËˇ.
ÃÂÚ‡ÎÛ„Ë˜ÌËˇÚ ·ËÁÌÂÒ Ì‡ VA
TECH - Voest Alpine Industieanlagenbau (VAI), ˘Â ·˙‰Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ÛÒÎÛ„Ë (I&S). "◊ÂÁ
ÒÎË‚‡ÌÂÚÓ ‡Á‚Ë‚‡ÌËÚÂ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÚ VAI ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡
ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰Ë Á‡ ˜Û„ÛÌ, ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë
‡ÎÛÏËÌËÈ Ë ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ Ì‡ I&S ˘Â ·˙‰‡Ú Ó·Â‰ËÌÂÌË Ë ˘Â ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÓÚ Â‰Ì‡ ÍÓÏ-
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Siemens запазва търговската марка pDRIVE
Тагаком ще продължи да оперира на българския пазар като представител на VA TECH ELIN EBG Elektronik
В писмо до редакцията по повод закупуването на VA TECH ELIN EBG
Elektronik от Siemens, подписано от мениджъри на VA TECH ELIN EBG Elektronik,
се твърди, че поради голямото застъпване в продуктовите портфолия на
двете компании по отношение на произвежданите от тях честотни инвертори и двигатели, немският концерн
предлага на VA TECH ELIN EBG Elektronik,
включително и на нейните дъщерни
фирми възможността да запазят пазарна самостоятелност. Продуктите на Нови продукти от
VA TECH ELIN EBG Elektronik ще се предлагат на пазара под
търговското име pDRIVE. В документа се съобщава също,
че Siemens Австрия ще поеме инфраструктурния бизнес
на VA TECH, включващ холдинга VA TECH ELIN EBG (част
от който е VA TECH ELIN EBG Elektronik) и ai informatics.
"Благодарим за доверието, което ни оказахте по време
на създадената трудна ситуация от последните няколко
месеци, като очакваме и в бъдеще успешно сътрудничество с продуктите и услугите pDRIVE", уверяват от VA
TECH ELIN EBG Elektronik.
В България компанията VA TECH ELIN EBG Elektronik е
представена от фирма Тагаком. "През последните няколко месеца се промениха коренно условията, в които ра-

Ô‡ÌËˇ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ Siemens I&S.
Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ "œÂÌÓÒ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ"
(T&D) Ì‡ VA TECH ˘Â ÒÂ ÔÂ‚˙ÌÂ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ботим. Сливането на Siemens и VA
TECH предизвика много въпроси и известна несигурност сред нашите клиенти и партньори. Ситуацията в момента е много по-ясна и това ни дава увереност, че ще продължим съвместната си дейност, също толкова успешно, колкото бе досега", коментира за
сп. Инженеринг ревю управителят на
Тагаком инж. Ганчо Хърлев. "Тагаком ще
продължи да работи и в бъдеще като
изключителен представител за страгамата pDRIVE
ната на VA TECH ELIN EBG Elektronik.
Съвместно с фирма Елти, в качеството й на партньор,
гаранционен и извънгаранционен сервиз на изделията на
VA TECH ELIN EBG Elektronik, ще продължим да влагаме
много сили и време за налагане на търговската марка
pDrive на българския пазар", допълва той.
По повод писмото от VA TECH ELIN EBG Elektronik до
редакцията от Сименс ЕООД коментират: "Поради факта, че интеграцията все още е в ход, бъдещата пласментна политика на продуктите на VA TECH ELIN EBG в България не е финализирана и е в процес на прецизно дефиниране. Независимо от това, клиентите могат да бъдат сигурни, че техният интерес е основен приоритет на
Siemens".

‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌËˇ Í‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ·ËÁÌÂÒ Ì‡ Siemens PTD. "Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ˘Â ÔÓÂÏÂ
ˆÂÎËˇ T&D ·ËÁÌÂÒ Ì‡ VA TECH Ò

август-септември 2005

ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú
ÓÚ Siemens PTD.
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¬˙‚ÂÊ‰‡Ú ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò
Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË
Водещи производители на помпи обединяват усилията си за повишаване
на енергийната им ефективност

¬

Амелия Стоименова

Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÒÂÓ·˘Ëˇ
ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ËÁ‰ÂÎËˇ, ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÊËÎË˘ÌË Ë
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, Ó·Â‰ËÌËı‡ ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ô‡Á‡Ë. »Á‡Á Ì‡ Ó·˘‡Ú‡ ËÏ ‚ÓÎˇ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ·ËÚ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒıÂÏ‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ
ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË Europump. »ÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡, ÔÓ‰ÂÚ‡ ÓÚ ‰‡ÚÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Grundfos Ë ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡
ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò˙Ò ÒÂËÓÁÌË Ô‡Á‡ÌË
ÔÓÁËˆËË Í‡ÚÓ Biral, WILO, CP Ë
‰Û„Ë, ·Â Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ó ÔÓÏÓˆË‡Ì‡ ÔÂÁ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡.
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—Ú˙ÔÍ‡Ú‡, ÔÂ‰ÔËÂÚ‡ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË, Â ÎÓ„Ë˜Ì‡ Ë Ó˜‡Í‚‡Ì‡, ÔÂ‰‚Ë‰ Ì‡ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ÓÚ „Ó‰ËÌË Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ‰‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ. ŒÊÂÒÚÓ˜ÂÌ‡Ú‡
·Ó·‡ Á‡ ÓÚ‚Ó˛‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ
Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ ÏÂÊ‰Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË Â
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ ‡Á‚ËÚËÂ, Ú‡Í‡ Ë ‚
ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡, ·ÎÂÒÚˇ˘‡ ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Â ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ.
Õ‡Ô‡‚ÂÌË Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ë ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓÏÔË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ‰ ËÌÒÚ‡Î‡ÚÓÒÍËÚÂ ÙËÏË ‚ ≈‚ÓÔ‡
Ì‡ÂÊ‰‡Ú ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ‚ ˜ÂÎÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ÍÎ‡Ò‡ˆËˇÚ‡.
—ÔÓÂ‰ Û‚ÂÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ÙËÏËÚÂ, ËÌËˆËË‡ÎË Ë
ÔÓ‰ÍÂÔËÎË ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ë ÔÓÏÔÂÌËÚÂ

ÒËÒÚÂÏË, ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÍÎ‡ÒÓ‚Â Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. œË˜ËÌ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ Â
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ï‡ÒÓ‚Ó ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ
‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ô‡Á‡Ë ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË ÌÂ Ò‡ ‚ËÒÓÍÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË. ¬˙ÔÓÒ Ì‡ ËÏË‰Ê Ë
ÒÂËÓÁÂÌ PR ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚ ·Ó·‡Ú‡ Ò ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ Â ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍË ÔÓÏÔË, ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‚Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌÓÛ-ı‡Û Ë ÒÂËÓÁÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò ˆÂÎ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ÙËÏË, ‚ÍÎ˛˜ËÎË ÒÂ ‚ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡. Œ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë
‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔËÒ˙Â‰ËÌËÎË ÒÂ Í˙Ï
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡
ÔÓÏÔËÚÂ Ë ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ò‡
ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ ‰‡ ÌÂ ·˙‰Â Ï‡ÒÓ‚Ó
ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ú˙È Í‡ÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì‡
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡
ÏÓ˘, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ˇ Ó·ÂÁÔÂ˜Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË.
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‘‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‰ÌÂÒ ·˙Î„‡ÒÍËˇÚ
Ô‡Á‡ Â ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
ÓÚ‚ÓÂÌ Í˙Ï Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ, ÒÂ
ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ÓÚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‚˙ÔÂÍË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍËˇ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ÒÚ‡ÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡, ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‚Â˜Â
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÓÏÔË Ò Ï‡ÍË‡Ì
ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò. Œ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ
‚ÎËˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË
˘Â ÓÍ‡ÊÂ ‚˙ıÛ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò‡ ‡ÁÌÓÔÓÒÓ˜ÌË - ‚‡Ë‡Ú ÓÚ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË Ì‡„Î‡ÒË ‰Ó Í‡ÂÌ
ÒÍÂÔÚËˆËÁ˙Ï, ˜Â ÚÓ‚‡ ËÁÓ·˘Ó ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ‡„ÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓÍÛÔÍ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ÍÓÏÂÌÚ‡Ë ÔÓ ÚÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ÙËÏË, ÔÓ‰ÍÂÔËÎË ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
‚ ·ËÚÓ‚Ë Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË
Ò„‡‰Ë. œÓ‡‰Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÂÏ‡Ú‡ Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ È ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ë ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.

В основата на айсберга
¬ÒÚ‡ÌË ÓÚ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Í‡ÚÓ
Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ Ô‡Á‡ÌÓ Ì‡Î‡„‡ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ ÌÂÓÒÔÓËÏËˇÚ
Ù‡ÍÚ, ˜Â ÒÔÓÂ‰ ‰‡ÌÌË Ì‡
Europump ‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚Ó-
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ÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ‡·ÓÚˇÚ 120 ÏËÎËÓÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ÚÓ‡ Ò Ó·˘‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 57 TWh. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔË Ë
ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡ ÍÓÏÂÌÚ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ Í‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â
ÔÓÏÔËÚÂ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ÓÍÓÎÓ 20%
ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·. Õ‡‰ 70% ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ ÂÏËÒËË Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚Ë „‡ÁÓ‚Â
ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, 25% ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. Õ‡Ô‡‚ÂÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ‚
ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚Ëˇ ÂÙÂÍÚ
ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ «ÂÏˇÚ‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯Ë ÒÂ‰ÌÓ Ò 6 ∞—, ‰ÓÍ‡ÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ È Â‰‚‡ ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ˘Â ‰ÓÒÚË„ÌÂ 8 ÏËÎË‡‰‡ ‰Û¯Ë.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ˜ËÒÚÓ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ Ì‡
ÙËÏËÚÂ ‰‡ ‚˙‚Â‰‡Ú ÒıÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ, ‡ÍÓ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï
ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍË ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË
ÒËÒÚÂÏË, Ó·˘‡Ú‡ ÔÓÎÁ‡ ˘Â ·˙‰Â
Ì‡ÎËˆÂ.

Схемата за енергийно
класифициране
–‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Â ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
‡ÒÓˆË‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡

Фиг. 1. Унифициран товарен профил на
циркулационните помпи.

ÔÓÏÔË Europump. —ıÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Â ÓÔËÒ‡Ì‡ ‚
‰Ó·Ó‚ÓÎÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡
·ËÚÓ‚Ë Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â ËÁ·ÓÂÌËÚÂ
Biral, Grundfos, Smedegaard, WILO Ë
‰. ¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â
‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú
ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒıÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ,
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÓ‰ÔË¯‡Ú ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ, Ì‡Â˜ÂÌÓ »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
Ò˙„Î‡¯ÂÌËÂ. —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÛÌËÙËˆË‡Ì‡
ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÓÚÌ‡Òˇ˘‡ ÒÂ ‰Ó ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚ ÊËÎË˘ÌË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë Ò ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
Â‰Ì‡Í˙‚ ÚÓ‚‡ÂÌ ÔÓÙËÎ - ÔÓÍ‡Á‡Ì
Ì‡ ÙË„. 1. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÛÌËÙËˆË‡ÌËˇ ÚÓ‚‡ÂÌ ÔÓÙËÎ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ Ú.Ì‡. ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ EEI. —ÔÓÂ‰ ‡Á‡·ÓÚÂÌËˇ ÓÚ Europump ÚÓ‚‡ÂÌ ÔÓÙËÎ,
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·ËÁÌÂÒ
Помпи с означен енергиен клас на Grundfos вече се предлагат в страната
инж. Георги Петров, Grundfos България
Днес, по целия свят, сме изправени пред едно и също
предизвикателство - да консумираме по-малко енергия
с цел опазване на околната среда. Съществуват две
основни решения на това предизвикателство - да намерим алтернативни източници на енергия или начини
да я използваме рационално. Известен факт е, че помпите и помпените системи използват 20% от произведената световна електроенергия. По-високата им
енергийна ефективност ще доведе до по-ниско потребление на енергия, както за всяко отделно домакинство,
така и в глобален мащаб.
Като водещ производител на циркулационни помпи,
GRUNDFOS приема като своя отговорност да инвестира в проекти и продукти, които облагодетелстват едновременно обществото и околната среда. От години
всеки усъвършенстван модел помпа използва значително по-малко енергия от предходния и това ще бъде още
по-явно с въвеждането на енергийните класове. Енергийният клас ще ни помогне да насочим развитието на
пазара на помпи към създаването на нови, по-ефектив‚ 44% ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÒË ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË ‡·ÓÚˇÚ Ò 25% ÓÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ÒË, ‚ 35% ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ò
50% ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ‚ 15% ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ò˙Ò
75% ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ë
Â‰‚‡ ‚ 6% ÓÚ ÔÂËÓ‰‡ ÒË Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ-
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ни продукти и ще ни направи по-отговорни към пестенето на енергия.
Циркулационни помпи на GRUNDFOS за малки и средни
отоплителни и климатични инсталации с означен енергиен клас вече могат да бъдат закупени на българския
пазар.
Очакванията ни са въвеждането на енергийните класове да насърчи развитието на нови продукти на пазара на помпи и помпени системи, което ще облагодетелства основно крайния потребител, предлагайки му
не само качество, но и енергопестене. Натрупаният
опит от пазара на домакински електроуреди показва,
че днес всеки един от трима потребители избират
енергоспестяващи модели от клас А. Има всички основания да се счита, че на пазара на циркулационните
помпи ситуацията ще бъде аналогична.
Надяваме се, че интересът на българския потребител към енергоспестяващи продукти ще расте и от
две циркулационни помпи с приблизително еднакви
цени той ще избере тази с по-висок енергиен клас.

‡Ú‡ˆËˇ Ò ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ÒË ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ Ô˙ÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ.
—ıÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ÒıÂÏ‡ Á‡
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËˆË Ë

‰Û„Ë ‰ÓÏ‡¯ÌË ÛÂ‰Ë. œËÌˆËÔËÚÂ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡
ÓÚ Europump ÒıÂÏ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á 1992/75/≈— Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÓÏ‡¯ÌË
ÛÂ‰Ë.
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·ËÁÌÂÒ
Помпите на WILO вече се предлагат с маркиран енергиен клас
Татяна Йотова, маркетинг на Вило България
Wilo е сред производителите на помпи, инициирали
разработването на класификационната система за
енергийна ефективност. Необходимостта от създаването на единен енергиен класификатор на помпите и
помпените системи е продиктувана от световната
тенденция, насочена към енергоспестяване. Регламентираните енергийни класове са 7 на брой от A до G.
Всеки модел помпа се подлага на съответните тестове и съгласно тях се класифицира, като за целта се
издава съответният документ за принадлежност на
помпата към някой от енергийните класове. За търговците и потребителите е важно, особено по отношение на помпите за отопление, които в повечето случаи са преоразмерени, да са от енергийни класове А и
В, към които се отнасят т.нар. енергоспестяващи и
високоефективни помпи. Като пионер в техническото

Енергиен клас на помпите
ŒÔÂ‰ÂÎˇ ÒÂ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ô‡‚ËÎ‡, ÓÒÌÓ‚‡‚‡˘Ë ÒÂ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ „Ó‰Ë¯ÂÌ ÔÓÙËÎ Ì‡ ÔÓÏ-
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усъвършенстване на помпите, Wilo е сред водещите
производители на помпи с висока енергийна ефективност. Класифицирането на водните помпи на базата
на единната система за енергийно класифициране в класове А и В е доказателство за високо качество, за използването на иновационни технологии на производство и пълно задоволяване нуждите на крайния клиент.
От началото на март 2005 г. всички помпи, произведени от Wilo, са с маркиран енергиен клас върху опаковката, съгласно единния енергиен класификатор.
Енергийното класифициране на циркулационните помпи и помпените системи е много популярен в страните от Европейския съюз и неговото оповестяване в
България ще подпомогне търговската ни дейност, тъй
като крайният клиент ще се научи да търси и купува
висококачествени продукти.

ÔËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Â ÒıÓ‰ÂÌ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ „ÓË‚Ó
ÔË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ÚÓ˜ÌËˇÚ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡

ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË, ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ËÌ‰ÂÍÒ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ËÏ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ - EEI. ¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡
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·ËÁÌÂÒ
¿ÍÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ËÁ˜ËÒÎÂÌËEuropump Â Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ÒËˇÚ‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â ËÌ‰ÂÍÒ˙Ú Ì‡
ÒÚÂÏ‡ ÓÚ ‰‚‡Ì‡‰ÂÒÂÚ
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ˙ÔÍË,
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ËÎË ‡‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂ‚ÂÌ Ì‡ 0.60 Ë ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ 0.80,
ÚÓ Ì‡ ÒÎÓÊÌË Ï‡ÚÂÏ‡Úˇ Â ÓÚ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò —. ˙Ï
ÚË˜ÂÒÍË ËÁ‡ÁË Ò ˆÂÎ ÓÔÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò D ÒÂ
Â‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÂ‰Ì‡Ú‡
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ˆËÍÛÎ‡ÚÓË, ÔË
ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
ÍÓËÚÓ 0.8 ≤ EEI < 1.00. — ÔÓÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ÚÓ‡ Pavg Ë
Ï‡ÎÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÌÓÒÚ Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓÏÔËÚÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Pref, ÍÓˇÚÓ Â
ÓÚ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò E, ÔË ÍÓËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏ‡
ÚÓ 1.00 ≤ EEI < 1.2. œÂ‰ÔÓÒÓÚ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÎÂ‰ÂÌ ‚ ÒıÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. »ÌÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Â ÍÎ‡Ò˙Ú F,
‰ÂÍÒ˙Ú Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
Фиг. 3. Енергийно класифициÔË ÍÓÈÚÓ ËÌ‰ÂÍÒ˙Ú Ì‡ ÂÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ EEI ÒÂ ÔÂ- Фиг. 2. Одобрен от Europump
вид на етикета, указващ
ране на циркулационните
ÒÏˇÚ‡ Í‡ÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯Â- енергийния клас на
помпи за отопление в битови „ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Â ÔÓи административни сгради
Ï‡Î˙Í ÓÚ 1.4 Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ ËÎË
ÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÏÓ˘ÌÓ- циркулационната помпа
ÒÚË - ≈≈— = Pavg/Pref. EEI ÔÂ‰- ÍÎ‡Ò‡ - ¿, ¬, —, D, E, F Ë G. — Ì‡È- ‡‚ÂÌ Ì‡ 1.2. — Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒÛÏ‡ÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ, ÔÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú
ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ò˙‰Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÂÌÂ„ËÈ- ÔÓÏÔËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡Ò ¿, Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡ - ÔÓÏÔËÚÂ ÓÚ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò G, ÔË
Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÌÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓÏÔËÚÂ ÓÚ ÍÎ‡Ò G. ÍÓËÚÓ 1.4 ≤ EEI.
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡
Ë Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ È Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÷ËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Ò ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡
Ó·ı‚‡Ú‡ È Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚˙Á- ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ,
ÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë ÓÚ 0.40 ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í˙Ï ÂÌÂ„ËÈ- ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡ ÔÓËÁÂ‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ë ÌËˇ ÍÎ‡Ò ¿. œÓÏÔË Ò EEI ËÏ‡˘ ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ, ÔÓ‰ÔËÒ‡ÎË »Ì‰ÛÒÚËÒÚÓÈÌÓÒÚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ËÎË ‡‚Ì‡ ÓÚ ‡ÎÌÓÚÓ Ò˙„Î‡¯ÂÌËÂ, ˘Â ·˙‰‡Ú Ï‡ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
0.40 Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 0.60 ÍË‡ÌË Ò ÂÚËÍÂÚ, ÛÍ‡Á‚‡˘ ÂÌÂ„ËÈ—ıÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÒÂ‰ÂÏ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í˙Ï ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò ¬. ÌËˇ ËÏ ÍÎ‡Ò.
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ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
В отговор на откритата в брой 5/2005 г. на сп. Инженеринг ревю дискусия
на тема "Съществува ли техническа възможност за ефективна и надеждна
замяна на верижна предавка, която е конструктивен възел от стенд за опаковане на стоманени рулони в металообработващо предприятие, с ремъчна
предавка", публикуваме коментари по темата на специалисти, работещи в
сферата на машиностроенето в България. Известно е, че верижната предавка е ролкова, със стъпка t = 15.875 mm, диаметър на ролките d = 10.16 mm и
ширина b = 9.65 mm. Предаваната от верижната предавка мощност е 2.2 kW.
Задвижващата и задвижваната верижни ролки имат съответно 17 и 34 броя
зъби. Оборотите на въртене на задвижващата ролка са 22.3 min-1. Конструктивното предназначение на предавката в стенда не налага специални изисквания по отношение появата на приплъзване след замяната й с ремъчна.
Работата на верижната предавка е съпроводена с високи нива на генерирания шум и необходимост от честа поддръжка, което създава затруднения на
експлоатационния персонал.
Технически възможно ли е верижната предавка да бъде заменена с ремъчна
и какви мероприятия би включвала подобна реконструкция? Каква би била
подходящата схема на ремъчната предавка като брой, вид на използваните
ремъци, необходимост от използване на опъвателни ролки? Оправдано ли е
използването на ремъчна предавка в подобни приложения, характеризиращи
се с ниски скорости и високи предавателни моменти от гледна точка на постигнатата надеждност при работа и изискванията, свързани с поддръжката, включително периода за смяна на ремъка? Икономически изгодна ли би
била подобна реконструкция?

Замяната е икономически
изгодна
В техниката верижни предавки се
използват много широко. Предимства на тази предавка пред други
такива са: точното предаване на
оборотите между детайлите или
възлите; възможността за осъще-
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ствяване на различни предавателни
отношения; предаване на движението между детайлите на различни
разстояния в пространството, както и на голям въртящ момент. Сред
недостатъците на този тип предавки са шум при движение на веригата,
особено при високи скорости; изиск-

вания към центровката на верижната предавка; изисквания към смазването на предавката и необходимост
от предпазване на предавката от
влага, прах и други замърсители.
Ремъчни предавки са най-широко
използвани в инженерната практика.
Според вида на използвания ремък,
предавките са с плоски, трапецовидни, вариаторни, зъбни и други ремъци. Предавката позволява да се предават различни въртящи моменти с
ниски или високи обороти на различни разстояния.
В разглеждания случай замяната на
верижната предавка с ремъчна в опаковъчна машина е технически възможна, при условие, че няма специални
изисквания към приплъзването на
ремъка. Необходимо е ремъчната предавка да се подбере за предаване на
мощност 2.2 kW и предавателно
отношение 1:2. Таблично се подбира
съответният профил на ремъка и
ремъчните шайби. В резултат от
замяната на верижната с ремъчната
предавка ще се постигне висока надеждност в предавката; безшумна
работа; предпазване на машината от
големи аварии, в случай че се получат
нежелани блокировки (ремъкът про-
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буксува, свири, скъсва се, но машината оцелява); лесен и бърз монтаж на
нов ремък.
Необходимите мероприятия за
монтаж на ремъчната предавка са
изработване на шайбите; подбиране
на ремъка (ремъци); изработване на
предпазител; реконструкция на рамата на двигателя с оглед обтягането
на ремъка. Предпоставка за замяна на
съществуващата верижна предавка с
ремъчна е очакваната икономическа
полза, дължаща се на по-малко износване на ремъчната предавка, възможност за бърза подмяна, икономия на
смазочни масла. От гледна точка на
охрана на труда реконструкцията
също е оправдана - намалява се генерираният при работата на машината шум.

инж. Никола Добрев,
технически консултант в
Александрис Инженеринг

Задачата се решава с
поликлинов ремък
На базата на зададените в условието на техническата задача за замяна на верижна предавка с ремъчна изходни данни, а именно брой на зъбите
на задвижващата и задвижваната
ролки съответно 17 и 34; предавана
от верижната предавка мощност 2.2
kW и обороти на въртене на задвижващата ролка 22.3 min-1, се правят
силови и конструктивни изчисления на
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предавката. За задвижващата ролка
се получават следните данни: делителен диаметър d1 - 86.39 mm, въртящ
момент Mв1 - 942 Nm, обороти на
въртене 22.3 min-1, ъглова скорост на
ролката 2.33 rad/s и линейна скорост
0.1 m/s. След извършване на съответните пресмятания за задвижваната
ролка с брой на зъбите 34 в зъбна
предавка с мощност 2.2 kW се получава делителен диаметър d2 - 172.05
mm, въртящ момент Mв2 - 1884 Nm,
обороти на въртене n2 = 11.2 min-1,
ъглова скорост на ролката ω2, равна
на 2.33 rad/s, и линейна скорост 0.1
m/s. Следователно движещата сила
(Force motrice) на предавката е равна
на 21 400 N.
Наложена от години инженерна
практика е в приложения, при които
се налага предаването на значителни усилия, какъвто е конкретният
случай, да се използват верижни предавки. Сред основните недостатъци
на верижните предавки обаче са сравнително високите нива на съпътстващия работата им шум, въпреки че
през последните години бяха разработени и се предлагат т.нар. безшумни модели верижни предавки. Bosch
Rexroth не предлага ремъчни предавки, но тъй като уважаваното от мен
списание Инженеринг ревю се обърна
към търговското представителство
на компанията в страната за експертно мнение, бих препоръчал съще-

ствуващата верижна предавка да се
замени с ремъчна. В помещения, в
които работят хора, осигуряването
на подходящ шумов климат е много
важно с оглед запазване здравето на
работещите и осигуряване на висока
производителност на труда.
При замяна на верижната предавка с ремъчна е необходимо да се има
предвид, че е необходимо да се избере ремък със сила на натоварване, поголяма от изчислената стойност от
21 400 N. Силата на натоварване на
ремъка е тази сила, след която в ремъка не настъпват необратими остатъчни напрежения. Това условие би
могло да се изпълни само от т.нар.
поликлинов ремък. Следователно, описаната зъбна предавка би могла да се
замени успешно с ремъчна само при
използването на поликлинови ремъци.

инж. Милен Личков, търговско
представителство на Bosch
Rexroth

Верижната предавка би
могла да се замени и с
планетарна
Уважаема редакция, считаме, че
верижната предавка, описана в техническата задача, публикувана в предишния брой на сп. Инженеринг ревю,
би могла успешно да се замени чрез
директно свързване на планетарен
редуктор с прeдавателно отношение
125.6:1 към електрически двигател.
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Техническата спецификация на планетарния редуктор би следвало да
включва въртящ момент за предавана мощност 2.2 кW - 1885 Nm и фактор на надеждност (Service Factor) 2,
който отчита приложението,
продължителността на работа и
броя стартове. За решаване на конкретната задача е подходящо използването на планетарен редуктор,
модел ЕТ3045 на Brevini Riduttori.
Сред предимствата от използването на описаното техническо решение са нисък шум; висока надеждност
на стенда; опционално добавяне на
спирачка за изтегляне на ламарината
и ниски разходи за поддръжка. Недостатъци на решението са по-високата първоначална инвестиция за закупуване на редуктор, който е с около
60% по-скъп от редуктор, комбиниран
с ремъчна или зъбна предавки, и не на
последно място наличната "завист"
в очите на конкурентите.

инж. Красен Милев, инженер
продажби, IOW България

Задачата се решава със
синхронизиращи ремъци
Уважаема редакция, поставената в
предишния брой на списанието техническа задача би могла да се реши чрез
използването на мощния синхронизиращ ремък Poly Chain GT2 на GATES.
Ремъкът е предназначен за нискоскоростни индустриални предавки (под
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500 об/мин) с висок въртящ момент.
Изграден е на базата на полиуретанова основа, здрави арамидно-стъклени
корди и зъби с найлоново покритие,
които осигуряват висок товарен капацитет на задвижването. Предавките, реализирани на базата на Poly
Chain GT2, са конструирани с нови
ремъчни шайби, проектирани да понасят големи натоварвания, които са
базирани на доказалата се през годините в индустрията монтажна система Taper-Lock (конусно фиксиране).
Системата се характеризира с улеснен монтаж/демонтаж и компактни
фиксиращи главини с малки надлъжни
размери. Ремъчните шайби Poly Chain
GT2 са подходящи за предавки с къси
валове. Системата шайба-главина на
Poly Chain GT2 използва много по-малко място от верижните зъбни колела.
Сред предимствата на Poly Chain
GT2 са дълъг експлоатационен живот;
кратко време на принудителен престой; отсъствие на изисквания,
свързани с поддръжката, и необходимост от допълнително натягане; безшумна работа; минимални вибрации
от кордите; отсъствие на издължаване; чиста работеща система. Също
така Poly Chain GT2 не изисква скъпи
маслоподаващи системи, смазване,
устойчив е на въздействието на химикали и замърсители и има отлична
устойчивост на ударни натоварвания.
Приложението на предавки със син-

Синхронизиращ ремък Poly Chain GT2

хронизиращи ремъци Poly Chain GT2 е
свързано с възможност за реализацията на значителни икономии поради
отсъствието на скрити разходи от
загуба на продуктивност и текуща
поддръжка. Резултатите от проучвания свидетелстват, че предавките
Poly Chain GT2 са с експлоатационен
живот до 3 пъти по-дълъг от верижните.
Направено от Техноцентър примерно изчисление на ремъчна предавка Poly
Chain GT2 на базата на предоставените в техническа задача данни даде
следните резултати - мощност на
задвижващия вал 2.2 kW, скорост на
двигателя 22 об./min, ширина на ремъка 68 mm, съотношение желана/изчислена мощност 1.39, максимална мощност на трансмисията 3.06 kW, скорост на ремъка 0.14 m/s, номинален
товар на вала 19 956 N и др.

инж. Светослав Калчишков,
управител на Техноцентър
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Замяната на предавката с
ремъчна е целесъобразна
Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на сп.
Инженеринг ревю техническа задача,
разглеждаща възможността за замяна на съществуваща верижна предавка с ремъчна, направихме проект на
предавката с помощта на системата за автоматизирано проектиране
Solid Edge. На базата на получените
резултати можем да заключим, че
технически е възможно съществуващата верижна предавка да бъде заменена с ремъчна при разглеждания
случай, чрез използването на три
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броя трапецовидни ремъка.
Считаме, че използването на опъвателни ролки е перспективно с оглед
на факта, че посредством използването им се осигурява по-малко междуосово разстояние и се постига намаляване на натоварването на лагерите.
Практически реконструкцията, включваща замяна на верижната предавка с
ремъчна, води до значително увеличаване на габаритите на предавката,
произтичащи от по-големите размери на ремъчните шайби в сравнение с
размерите на верижните колела.
От казаното би могло да се заключи, че за да се замени верижната пре-

давка с ремъчна, следва да е допустимо увеличаване на габаритите на цялата машина, както и да съществува
възможност за монтаж на опъвателни ролки или за опъване на ремъка чрез
промяна на междуосовото разстояние.
Реконструкцията, включваща използването на ремъчна предавка, вместо
верижна, води до значително намаляване на нивото на генерирания шум,
което е изключително важно, като се
има предвид, че по този начин се подобряват условията на работа на експлоатационния персонал.

инж. Видко Тодоров, продуктов
мениджър на Трега
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В отговор на откритата в брой 4/2005 г. и развита в миналия брой на сп.
Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво ефективно от техническа и рационално от икономическа гледна точка решение бихте предложили за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-ром
Петролеум, град Пловдив. Системата за катодна защита ще се използва за
защита на депо за пропан-бутан, което е в процес на изграждане", получихме
коментар по темата от инж. Николай Димитров, електроинженер в Старт
Инженеринг. Припомняме на читателите, че депото включва четири резервоара, всеки с капацитет по 100 m3. Резервоарите са разположени в една
редица, на разстояние 1 m един от друг. Според проектната документация
резервоарите ще бъдат положени под земята. Габаритните размери на всеки от резервоарите на депото са - дължина 15 m, диаметър 3 m и дебелина
на стената 0.012 m. Планира се върху резервоарите да бъде нанесено изолационно покритие преди полагането им под земята.
От Бул-ром Петролеум поставят изискването принципът на действие,
монтажът и експлоатацията на системата за защита от електрохимична
корозия да бъдат съобразени с влязлата в сила в края на миналата година
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор
на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
ботването и производството на каЦелесъобразно е
чествени елементи за пасивна защисъчетаването на пасивна
та е Tyco Adhesives Polyken.
и активна защита
В системите за активната защита
Защитата от корозия на подземот корозия, познати като катодни,
ни метални съоръжения се разделя на
анодното заземление е основен възел
два основни вида - пасивна и активна.
за осъществяване на поляризацията.
Пасивната защита е добила широка
Поради тази причина е необходимо
популярност и е лесно достъпна. Иззаземлението да бъде прецизно преползването на различни бои, лакове,
сметнато, като се отчетат променибитумни грундове и обмазки с различте му във времето. Общото електрина дебелина, са предназначени да екческо преходно съпротивление на анодранират металната повърхност от
ното заземление е в пряка връзка и с
постоянния ток и напрежение, необхоексплоатационната среда. Сред водедими за достигане на стандартната
щите компании в областта на разра-
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Гъвкавия кабел Anodeflex

поляризация. Методите за катодна
защита използват основно два типа
заземления - "жертвени аноди" или локални аноди с катодна станция (КС).
Първите имат ограничен капацитет,
периодично се нуждаят от подмяна и
са загубили своето приложение. Като
локални аноди се използват - цинкови
аноди, магнезиеви аноди, високолегиран
чугун с металургичен кокс и пасивиращи добавки и други. Като недостатъци при тях се явяват необходимостта
от периодична проверка на състоянието и подмяна при необходимост, както и обстоятелството, че защитният потенциал не е равномерно разпределен по продължение на обекта.
Използването на гъвкав непрекъснат
аноден кабел Anodeflex изравнява потенциала по дължината на обекта. Кабелът
се полага около обекта, позволявайки
прецизна настройка на КС в диапазона
от -0.95 до -1.15V, както и икономично
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използване на КС по отношение на изходната мощност и
експлоатационен живот над 30 г. Anodeflex е гъвкав кабел е
диаметър 38 mm, състоящ се от медно токоносещо жило,
обвито с порьозен полимерен материал, положен в среда от
чист въглен, защитен срещу механични наранявания.
Съчетаването на двата вида - пасивна и активна защита, е основно правило при изграждане на подземни метални
съоръжения. Необходимото оборудване за изграждане на система за катодна защита е:
l Катодна станция (КС) с технически характеристики: захр.
напрежение 220V +10/-15%, 50Hz; максимална изходна мощност 100W; максимален изправен ток 5А при 20V; токова
защита; защита от атмосферни пренапрежения на вход;
автоматичен регулатор на тока на поляризация; плавно изменение на заданието; цифрово измерване на величините.
l Контролно-измервателна колонка (КИК) с диоден разпределител за уеднаквяване потенциала на резервоарите и клеморед за присъединяване на кабелите от КС, медно-сулфатен
електрод (МСЕ), резервоари и анодния заземител.
l Стационарен медно сулфатен електрод (МСЕ) - за контролно измерване на потенциала и въвеждане на автоматичен
режим на КС.
l Аноден заземител - кабел "Anodeflex" 1500 на фирма Tyco
Adhesives-Raychem с комплект кабелни муфи, който се полага по време на засипването от двете страни на резервоарите на разстояние 0.5 - 1 m от тях, на височина в средата
на диаметъра.
l Дренажни и захранващи кабели.
За правилното функциониране на катодната защита е
необходимо преди и по време на въвеждането й в експлоатация да се изпълнят мероприятията контрол за качеството
на изолационното покритие; измерване изолационното съпротивление на изолиращите фланци; измерване на стационарния потенциал на съоръженията; проверка целостта на анодния кабел; проверка на КС и обектите - полярност на връзките, пробна катодна поляризация на съоръженията - поотделно, включване на КС и разпределяне потенциала между обектите, както и въвеждане на КС в автоматичен режим.

инж. Николай Димитров, електроинженер в
Старт Инженеринг
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Уважаеми колеги, в настоящия брой на списанието публикуваме коментара на двама дългогодишни читатели на сп. Инженеринг ревю - инж. Юлиян
Трендафилов, главен енергетик, и инж. Иван Жеков, ръководител звено Диспечерски системи на ВиК Варна, относно публикуваната в брой 6/2004 г.
техническа задача за намиране на оптимално технико-икономическо решение за дистанционен мониторинг и контрол на водоеми в неелектрифицирани райони. Надяваме се, че с материала ще ви осигурим базовата за инженерните науки "обратна връзка" към организираните от списанието дискусии по
конкретни инженерни проблеми от практиката.

Проучването на сп.
Инженеринг ревю ни помогна
да намерим изпълнител
Сп. Инженеринг Ревю се получава редовно във ВиК Варна от неговото създаване. От страниците му всички инженери от Енергомеханичния отдел получават
информация за новости в областта на
техниката, в която работят. Благодарение на поддържаната от списанието рубрика имаме възможност да предоставим
за коментар и решаване възникнали в
практиката специфични проблеми. Това е
накратко пътят, който извървяхме до
публикуваната в бр. 6/2004 на списанието техническа задача "Телеконтрол на
ниво във водоеми по радиоканал с батерийно електрозахранване в неелектрифицирани региони".
След направеното от редакцията
проучване на пазара в страната, отразено в следващия брой на списанието,
се обърнахме към две от публикувалите
коментар инженерингови фирми, специализирани в тази област на автоматизацията. Организирахме срещи, на кои-
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то запознахме представителите на
фирмите с конкретните условия и изискванията ни за решаване на проблема.
Избрахме фирма, която ни предложи оптимално за конкретната задача техническо решение, базирано на изработеното от ВиК Варна техническо задание.
Поради специфичността на поставения
проблем на пазара, не съществува готов
продукт. Наложи се да се проектира и
разработи опитен образец, който да се
експериментира в лабораторни условия
и на конкретен обект, след което пристъпихме към сключването на договор
за производство на необходимия брой
устройства.
Изборът на изпълнител бе направен
на базата на следните критерии - функционалност на изделието; съвременно
техническо равнище с модерна елементна база; възможност за развитие и усъвършенстване в процеса на експлоатация; надеждност на устройството; опит
на фирмата - изпълнител с атестат за
решаване на подобни задачи и, разбира
се, цена на услугата. Редовна практика

инж. Юлиян Трендафилов,
главен енергетик на ВиК Варна

във ВиК Варна е да се изпитват в производствени условия нови технически изделия с цел да се убедим в практическите им качества.
Тествахме системата в реални условия, като за пилотен обект бе избрана
водоснабдителна помпена станция Момчилово, която подава вода до водоем в
село Доброплодно на територията на
Община Ветрино, Варненска област. Разстоянието от помпената станция до водоема е 3 км. Извършва се контрол на 5
работни и 1 аварийно ниво за прилив. Предаващото устройство се намира във водоема и представлява процесорен модул,
УКВ радиостанция на обхват 150 MHz с
насочена антена и нивосигнализатори с
магнитно управляеми контакти. Захранването е реализирано със стандартна
херметична оловнокиселинна батерия
12V/12Ah. Технологичният режим на работа на контролната система е следният - предавателното устройство на
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водоема се програмира със специализиран
софтуер, с помощта на който се извършва адресация за конкретния обект
(помпена станция, диспечерски пункт),
получаващ информацията. Задава се и
времето на комуникация - 15мин. На базата на получената информация приемното устройство, намиращо се в помпената станция, взема решение за управлението на помпен агрегат. Въведени са
енергоспестяващи режими, оптимизиращи работата на помпената станция
през различните зони на енергопотребление. Въведени са индикации в приемащото устройство за ниво (цифрова и
светодиодна); състояние на батерията
във водоема (цифрова); реално време на
последната успешна комуникация; брой
успешни комуникации за период от 24
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часа; брой неуспешни комуникации за
период от 24 часа (ако има налични).
Устройството има 2 релейни изхода (8А)
за управление на помпен агрегат.
След проведения успешен експеримент с пилотния обект в помпена станция Момчилово бяха закупени и внедрени общо 10 комплекта устройства,
които вече са монтирани от фирмата,
съвместно с персонал на ВиК Варна, на
обекти от водоснабдителната мрежа
на общините Провадия, Аврен и Ветрино.
Чрез използването на подобни системи за телеуправление се решава един
съществен проблем в управлението на
помпени станции, неразполагащи с изградена сигнална линия за контрол за
ниво и отсъствието на електрозахран-

ване на водоема. Подобни обекти във
ВиК Варна са малко на брой и вече почти изцяло са обхванати от внедрената система. Бих искал да подчертая, че
подобни автоматизирани системи са
приложими във всички ВиК дружества,
които имат сходен проблем.
Икономическите ползи от внедряването на системата могат да се обединят в следните направления: икономия
на електрическа енергия и вода от недопускане на прилив на вода от водоемите; икономия на средства за електрическа енергия от оптимизирано управление през различните тарифни зони; подобряване на водоснабдяването на населените места; своевременно регистриране на възникнали аварии във водопреносната мрежа.
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ZigBee ·ÂÁÊË˜ÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÂÊË
Част 1 - стандарти и технологии, принцип на действие, параметри на
специализираните ИС

¬

Стефан Куцаров

индустриалните предприятия
непрекъснато се поставят все построги изисквания към автоматизирането на производствените процеси и контрола на условията за работа, което води до усложняване на
системите за осигуряването им.
Подобно е положението в съвременното жилище, където вече се налага
идеята за създаване на обща система за контрол и управление на всички електродомакински уреди, на
аудио- и видеоапаратурата и охранителните устройства. Класическото свързване на персоналния компютър с неговите периферни устройства и с други компютри изиск-
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ва множество кабели и налага всеки
от блоковете на една такава система да е неподвижен. Във всички тези
случаи жичните връзки създават неудобства и са свързани със значителните разходи, особено големи при
монтирането на системите в съществуващо помещение. Това налага
търсенето на по-ефективни решения, каквито са безжичните локални
мрежи (Wireless Local Area Network)
WLAN. Техните първоначални приложения бяха главно в областта на
компютрите, но съвременната насока на развитието им е и в индустриални предприятия, хотели, медицински заведения и жилища. Инсталират се лесно, а предимствата им
се проявяват най-добре при голям

брой на изграждащите ги устройства.
Сензорите, използвани за контролиране на производствени процеси,
периодично измерват определена величина за кратко време, последвано
от дълга пауза, а предаваните данни са с малък обем. Подобно е положението с изпълнителните механизми, например нагревател се включва за няколко ms и работи поне минути до постъпване на данни за изключването му. Същите краткотрайни задействания с дълги паузи са
характерни за управлението на уредите и системите в жилищни и административни сгради, за работата на задействаните от човек периферни устройства на персонални
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компютри (клавиатури, мишки,
ръчки за електронни игри) и за медицински уреди за контрол на жизнените функции на пациенти. Във всички
тези случаи особено подходящи се
оказват създадените през последните години безжични мрежи ZigBee, за
които се очаква бързо развитие. В
две последователни статии ще
бъдат разгледани техните характерни особености и очертани приложенията им. Настоящата прави
кратък преглед на WLAN, описва
стандарта и технологията за реализация на мрежите ZigBee, принципът им на действие и основните
параметри на специализираните интегрални схеми (ИС) за тяхната реализация. В следващия брой на списанието ще бъдат описани предлаганите на пазара ИС, модули, сензори
и китове за работа в мрежата, както и примери за основните индустриални и битови приложения.

Безжични локални мрежи
В тях връзките се осъществяват
обикновено на разстояния от един
до няколко стотици метра, но има
WLAN с максимален обхват до няколко километра. За осигуряване на
масово приложение те работят в
нелицензираните радиочестотни
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Таблица 1. Технологии за WLAN

№

Мрежа

Стандарт

Макс. скорост
на предаване

Максимален
обхват

Честотен
обхват

1

HIPERLAN/2

ETSI Project BRAN

54 Mbps

—

5 GHz

2

UWB

IEEE802.15.3a

100 Mbps

10 m

3,1-10,6 GHz

3

Wi-Fi

IEEE802.11a

54 Mbps

50 m

5 GHz

4

Wi-Fi

IEEE802.11b

11 Mbps

50 m

2,4 GHz

5

HomeRF

—

10 Mbps

5m

2,4 GHz

6

Bluetooth

—

2 Mbps

10 m

2,45 GHz

7

DECT

—

32 kbps

100 m

1,96 GHz

8

KONNEX

KNX; EN50090

38,4 kbps

—

868 MHz

обхвати ISM (от Industrial, Medical,
Scientific), а използваните приемници
и предаватели принадлежат към категорията устройства с малък обхват (Short Range Devices) SRD. По
принцип съвременните WLAN предават само цифрови данни, като в зависимост от максималната им скорост съществуват три групи технологии за реализация.
Първата група са високоскоростните технологии (High Throughput
Technology) с максимална скорост не
по-малка от 12 Mbps, дадени с номера 1-3 в табл. 1. Технологията
HIPERLAN/2 е предназначена за предаване на данни, разговори и изобра-

жения в индустриални, административни и битови сгради, учебни заведения и изложбени зали. Чрез нея се
реализират клетъчни WLAN с малък
обхват, като се очаква масовото им
разпространение. По определение
широчината на канала на свръхшироколентовата технология (Ultra
Wideband Technology) UWB трябва
едновременно да е не по-малка от
20% от средната му честота и не
по-малка от 500 MHz. Дадената в
табл. 1 максимална скорост се очаква скоро да бъде достигната и надмината, а честотният обхват е утвърденият в САЩ. Основни приложения са за връзка на персонални ком-

август-септември 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август-септември 2005

83

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
пютри с всякакви периферни устройства, включително за разговори по
Интернет, и на развлекателни апаратури като телевизионни приемници, звуковъзпроизвеждащи системи
и цифрови фотоапарати. Технологията Wi-Fi (от Wireless Fidelity) е предназначена за мрежи, работещи по
стандартите IEEE802.11, за които
терминът Wi-Fi представлява същото, което е Ethernet за стандартите IEEE802.3. От табл. 1 се вижда,
че съществуват две разновидности
на технологията, като само тази по
стандарта IEEE802.11a е високоскоростна. Тя разполага с честотна
лента от 300 MHz с 15 канала и 52
носещи честоти във всеки от тях.
Втората група с номера 4-6 в
табл. 1 са средноскоростните технологии (Medium Throughput Technology) със скорост между 1 и 11 Mbps.
Най-общо те се използват за компютърни мрежи, индивидуални мрежи (Personal Area Network) PAN и за
системи с публичен достъп (Public
Access System) PAS. Тук влиза втората разновидност на Wi-Fi (според
стандарта IEEE802.11b), която разполага с честотна лента 80 MНz и
14 канала в нея. Наименованието на
домашната ВЧ технология (HomeRF
Technology) показва нейното основ-
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но предназначение. Чрез прибавяне
на подходящ блок (Connection Point)
към персонален компютър (вграден
към него или свързван външно към
куплунга USB) се осигурява предаване на звук и изображения, на цифрови данни (както във всяка компютърна мрежа) и се осъществяват двупосочни разговори, например между
два подвижни телефона или подвижен телефон и компютър. Характерни особености на технологията са
неголемият брой на свързваните устройства, възможността за съвместна работа с други видове мрежи
и че част от функциите на мрежата могат да се осъществяват при
изключен компютър. Наличието на
близко разположени мрежи, например
в апартаментите на една сграда, не
пречи на съвместната им работа
поради 24-разредния идентификатор на устройствата. Технологията Bluetooth е достатъчно известна, за да бъде представяна подробно. Тя се характеризира преди всичко с малката излъчвана мощност Ро
от предавателите, което е причина за малкия обхват и е една от предпоставките за липса на нежелано
влияние между близко разположени
мрежи. Съществуват три класа –
Class 1 е с Po = 100 mW и обхват 100

m, Class 2 има Po = 2,5 mW и обхват
20 m и Class 3 е с Ро = 1 mW и обхват 10 m. Технологията се използва за връзка между персонални компютри и периферните им устройства, в МР3 плейъри, цифрови фотоапарати, безжични слушалки на GSM
апарати, медицински уреди, автомобили.
Нискоскоростните технологии
(Low Data Rate Technology) са предназначени за предаване на данни със
скорост до няколко стотици kbps за
сметка на предимства като ниска
цена и малка консумирана мощност
на използваните устройства. За безжични телефони се използва технологията DECT (от Digital Enhanced
Cordless Telecommunications), която
използва мрежа с клетъчна структура (подобна на GSM мрежите) и безжичните телефони са с малък обхват. В домашните приложения телефоните са свързани към фиксираната телефонна мрежа посредством една централа (Base), докато
за офис-приложения се използва частна (фирмена) телефонна централа
(Private Branch Exchange, PBX). Към
последната освен телефони могат
да се свързват факсове и модеми.
Технологията KONNEX, известна и
като KNX Technology, е предназначе-
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на за управление
на електронни устройства в индустриална и домашна среда, но
позволява обмен и
на комуникационни данни.

Стандартът
IEEE802.15.4
В сила е от 12
май 2003 г. и е
предназначен за
нискоскоростни
персонални безжични локални
мрежи (Low Rate
Wireless Personal Фиг. 1.
Area Network) LRWРAN с двупосочна връзка, работещи в нелицензираните ISM обхвати 900 MHz (868 MHz за Европа и 902-928
MHz за САЩ) и 2,4 GHz (за цял свят) и използващи устройства с малка постояннотокова консумация. Стандартът съдържа две основни части – изисквания към
техническото осигуряване (Physical Layer Specifications,
PHY Layer) PHY и към програмното осигуряване (Medium
Access Control, MAC Layer) MAC (фиг. 1). Във PHY се определя излъчваните високочестотни сигнали да са с разпределен спeктър с непосредствено кодиране (Direct
Sequence Spread Spectrum) DSSS, при който носещата
честота на модулирания сигнал се променя непрекъснато под непосредственото въздействие на специален
кодиращ сигнал. Сред предимствата на DSSS трябва да
се отбележат много голямата сигурност на предаваните данни (практически не е възможно подслушване на
радиоканала), нищожното взаимно влияние между различни предаватели (дори работещи с еднаква носеща честота) и слабото влияние на попадащите в антената
на приемника шумове (приемането е качествено при
мощност на шума до няколко пъти по-голяма от тази
на полезния сигнал). Освен това DSSS е предпоставка за
намаляване на постояннотоковата консумация, която
например при използване на FHSS (Frequency-Hopping
Spread Spectrum) би била няколко пъти по-голяма.
Стандартът предвижда да се използват два вида
модулация на високочестотните сигнали. Първата е
двоична кодово фазова модулация (Binary Phase Shift
Keying) BPSK, при която логическа 0 в даден разред на
предаваните данни обуславя фаза 180° на сигнала, а
логическа 1 – фаза 0°. Тази модулация се използва в обхвата 900 MHz, докато за другия е предвидена квадратурна кодово фазова модулация с отместване (Offset
Quadraphase Shift Keying) O-QPSK. При нея са възможни 4
стойности на фазата (45°, 135°, 225° и 315°), определяни от два разреда на предаваните данни - например
при 00 фазата е 225°, а при 01 е 135°. Това означава
удвояване на предаваното количество информация спрямо BPSK, което е предимство. Наименованието на модулацията следва от разликата 90° между фазите на
два модулирани сигнала, определяни от различаващи се
с 1 предавани данни, и от постояннотоковото отместване на сигналите. Модулацията осигурява практически независимост от амплитудата на предаваните
сигнали, поради което няма изисквания към линейността на използваните усилватели и се осигурява голяма
достоверност на предаваните данни. За последната
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допринася и използването на протокола CSMA/CA (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Avoidance), чрез който
се избягва влиянието на смущаващи сигнали. Сред специфичните му особености е прекратяване на предаването при появата на такива сигнали и едва след спирането им работата се възстановява. В резултат на
всички тези мерки рядко се налага повторно предаване
на сгрешени пакети от импулси, което е една от предпоставките за намаляване на постояннотоковата консумация на предавателите.
В обхвата 868 MHz има 1 канал, а в обхвата 902-928
MHz те са 10 с разстояние между носещите честоти
2 MHz. Необходимо е излъчваната мощност от предавателя в двата обхвата да е не по-малка от 0,5 mW, а
приемникът трябва да работи нормално при мощност
на сигнала в антенния му вход над 0,6 pW. Броят на
каналите в обхвата 2,4 GHz е увеличен на 16 при разстояние между носещите честоти 5 MHz. Номерата k
на каналите са от 11 до 26 и носещата честота на
всеки от тях се определя по формулата Fc=2405+5(k–
11), MHz. Изискванията към предавателя са същите, а
минималната входна мощност на приемника е 3 pW. Максимално допустимата мощност на предавателя във
всички обхвати е 10 mW, която може да осигури обхват
на покритие до 500 m в свободно пространство с добра предавателна антена. Независимо от това като
средна стойност се приемат лесно реализируемите 75
m в свободно пространство и 20-30 m в сгради. Минималното разстояние между предавателя и приемника
може да е 1 m. Не трябва да се забравя, че дадените
стойности на обхвата са разстоянието между предавател и приемник, докато една мрежа ZigBee може да
покрива разстояния до няколко km чрез използване на
някои от нейните устройства като ретранслатори.
Скоростта на предаване на цифровите данни в нискочестотната част на устройствата (например между сензор и входа на предавателя) е 20 kbps в обхвата
868 MHz, нараства на 40 kbps в обхвата 902-928 MHz
и е 250 kbps в обхвата 2,4 GHz. На всеки разред от тези
данни съответства 8-разредно число в излъчваните
високочестотни сигнали, което означава реална скорост на предаване на данните в радиоканала 160, 320
и 2000 kbps. Работният режим (Active Mode) на устройствата е при предаването и приемането на данни, когато консумират ток 30-40 mA. През останалото време те са в икономичен режим (Sleep Mode) с консумация
няколко µA. Относителната стойност на времетраенето на работния режим представлява параметърът
коефициент на запълване на предавателя с големина под
1%, което е друга предпоставка за малка консумация.
Например при работа в продължение на 18 s в рамките
на 1 час коефициентът на запълване е 0,5%. Изследванията по време на създаването на стандарта са показали,
че именно това е най-ефективният начин за намаляване
на консумацията. Трябва да се има предвид, че стандартът изисква преминаването от изключено в работещо състояние да става за не повече от 15 ms. Сравнението на консумацията с устройства на други WLAN
показва впечатляващото предимство на ZigBee. Например ако с дадена акумулаторна батерия едно устройство Bluetooth при обмен на данни със скорост 1
Mbps може да работи десетина часа, то със същата
батерия при скорост 250 kbps устройство ZigBee ще
работи не по-малко от 2 години. Съществуват обаче
реални случаи, когато консумацията нараства значително. Това става при мрежи с много голям брой устройства, всяко от които трябва да предава данни през
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кратки интервали от време. В резултат на това предавателният канал
често е зает и всяко устройство
трябва многократно да се включва,
докато го намери свободен и успее
да предаде данните си.
Допълнително съществено предимството на стандарта е възможността за работа на устройствата с бавнодействащи изпълнителни
механизми (допустимо време на задействане до 30 ms).
Многобройни са задачите на програмното осигуряване, една от които е определяне кога дадено устройство ще предава по канала. Част от
осигуряването е протоколът за работа на устройствата, който предвижда 16- разредно адресиране, т.е.
практически неограничен брой на
устройствата в мрежата. Адресът
не е свързан с конкретно устройство, а се използва за насочване на
данните по мрежата. При производството на всяко устройство в постоянната му памет се записва неговият специфичен 64-разреден адрес, наричан програмен адрес (MAC
Address), аналогично на Ethernet-мрежите. Програмното осигуряване
може да работи с какъвто и да е
микроконтролер с разредност между 8 и 32, както и микропроцесор
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байт Start и указателен байт PHY
header, който показва дължината на
останалата информационна част
(PHY Service Data Unit) PSDU на пакета.

Фиг. 2.

(препоръчва се да са с малка консумация).
За допълнително гарантиране на
сигурността на предаваните данни
те се засекретяват чрез метода
AES Encryption (от Advanced Encryption Standard). Той се използва дори
за класифицирана информация от
ниво „Строго секретно“, тъй като
за прочитане на получаваните съобщения потребителят използва 128, 192- или 256-разредна ключова дума
(в мрежите ZigBee тя е 128-разредна).
От фиг. 1 се вижда, че блокът
"Формиране на данни" (Data Link
Layer) принадлежи едновременно към
стандарта IEEE802.15.4 и технологията ZigBee. В стандарта се определят основните начини за формиране на цифровите данни, които
трябва да са с обем между 6 и 133
В (48-1064 b). Структурата на един
пакет от данни е дадена на фиг. 2. С
Preamble са означени първите 4 байта, които служат за синхронизиране на приемника. Следват пусков

Технологията ZigBee
Тя се отнася за SRD, включва в себе
си стандарта IEEE802.15.4 и някои
допълнения към него (фиг. 1). Към блока "Формиране на данни" технологията прибавя два начина за достъп до
радиоканала. Първият е режим без
предупреждение (Non Beacon Mode). В
него при наличие на данни за предаване устройството периодично проверява за свободен канал, като между
две проверки има определено време
за изчакване. Режимът с предупреждение (Beacon Mode) изисква в началото на пакета данни на фиг. 2 да се
постави активиращ кадър (Frame
Beacon), който включва приемника.
Също такъв кадър се поставя и в края
на пакета за изключване на приемника. Предимството на този режим е
включването на приемник само когато има данни за предаване към него,
което означава намаляване на постояннотоковата му консумация. Времето между две последователни включвания може да се задава в границите
от 15,36 ms до 251,66 s.
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Блокът "Мрежи" (Network Layer)
на фиг. 1 условно означава определянето на видовете мрежи. Те са
три, като всяка задължително има
управляващ възел с наименование
PAN Coordinator или само Coordinator.
Дори най-малките мрежи могат да
имат до 254 устройства с един
управляващ възел, което е напълно
достатъчно за голяма част от приложенията. Блокът "Интерфейс за
приложения" (Application Interface)
определя основните изисквания към
използваните устройства, които
се разделят на два вида – устройства с ограничени функции (Reduced
Function Device) RFD и устройства
с пълни функции (Full Function Device)
FFD. Първите се наричат още крайни устройства (End Devices) и не
могат да установяват пряка връзка
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в

помежду си, а само чрез FFD. От
своя страна FFD са две разновидности – управляващия възел и маршрутизатори (Router). Управляващият възел може непосредствено да
установява връзка с което и да е от
останалите устройства в мрежата. Броят на маршрутизаторите
не е ограничен и предназначението
им е да обменят данни помежду си,
с управляващия възел и с крайни устройства. Необходимата памет на
микроконтролера в RFD е 8 kB, а в
FFD – 32 kB (подобни устройства по
технологията Bluetooth изискват
памет не по-малка от 250 kB). В
апаратури с други блокове (освен
RFD и FFD), управлявани от микропроцесор, по принцип е възможно
той да поеме и управлението на
ZigBee устройствата, за да се из-

Фиг. 3.

бегне използването на специален
микроконтролер за тях.
Първият вид според технологията ZigBee (фиг. 3а) е звездообразните мрежи (Star Network). При тях
свързването на RFD и маршрутизаторите става само чрез управляващия възел, което усложнява
структурата му при голям техен
брой. Независимо от това цялата
програма за работа на управляващия възел се записва в памет с
обем около 30 kB. Този вид рядко се
използва за индустриални приложения. Вторият вид (фиг. 3б) са
клетъчните мрежи (Mesh Network,
Peer-to-Peer Network), при които е
възможно да се използват множество пътища за осъществяване на
връзка между две устройства. Това
прави мрежите особено подходящи
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за работа в условия на значителни
високочестотни
смущения. Всички
FFD в тези мрежи
са свързани помежду си и едно от тях Фиг. 4.
работи като управляващ възел. При необходимост
от сигурни връзки при малка консумация на устройствата (с батерийно захранване) се използват
клъстерни мрежи (Cluster-Tree
Network) – фиг. 3в, които са комбинация на първите два вида. Характерно и за трите вида мрежи е
възможността за установяване на
връзка между две устройства по
различни пътища. Когато най-краткият път между тях е зает, предавателят търси друг път. Поради
това често се използват наименованието самоорганизиращи се и самоподържащи се мрежи (SelfOrganizing, Self-Healing Network).
Свързването на ново устройство
към дадена мрежа е много лесно, тъй
като то автоматично се разпознава от нея и е готово за работа след
не повече от 30 ms.

Принцип на действие на
специализираните ИС
През 2004 г. в света са продадени около 1 милион специализирани ИС
за мрежи ZigBee (ICZB), очакванията
за 2005 г. са за 10-15 милиона, а за
2006 г. – около 100 милиона. При
това цената на една ИС на международните пазари непрекъснато намалява – средно от 5 USD през 2004
г. на около 3 USD през настоящата
година с вероятност тя да достигне до 1,5 USD през 2006 г.
Всяка ICZB съдържа три основни
блока (фиг. 4). Приемопредавателят
TX/RX има класическо предназначение. В режим на приемане усилва
високочестотните аналогови сигнали от антенния вход, преобразува ги в такива с междинна честота и след това в цифрови данни на
изхода си RX. При предаване постъпващите цифрови данни на извод ТХ се преобразуват във високочестотен аналогов сигнал, който се
усилва, за да бъде излъчен от антената. Основните задачи на модема
MDM в режим на предаване на ICZB
са да преобразува всеки постъпващ
от блок ВС разред на цифровите
данни в 8-разредно число и да осъществи O-QPSK модулацията, като
модулираният сигнал се получава на
извод ТХ. В режим на приемане модулираният сигнал постъпва в модема на извод RX, демодулира се и
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се извършва обратно преобразуване на цифровите данни. За осъществяване на това относителната
разлика между честотата на осцилатора в блока TX/RX и тази на
приемания сигнал не трябва да надхвърля установената от стандарта IEEE802.15.4 стойност ±40.10-6,
което в обхвата 2,4 GHz означава
нежелани промени на честотата на
осцилатора не по-големи от ±96
kHz. За постигане на това модемът изработва управляващ сигнал на изхода си FCL (от Frequency
Control Loop). Третият блок ВС е
контролер (Baseband Controller),
който обработва по подходящ начин данните от и към входно-изходната шина I/O, осъществява засекретяването и разсекретяването
им и осигурява преминаването от
режим „Очакване“ (няма предаване
и приемане) в работен режим и
обратно. В блока е и необходимата памет на ИС.

Основни параметри
на ICZB
Разделят се на три групи – параметри на приемопредавателя, параметри на нискочестотната част
(блокове MDM и BC) и общи параметри. В първата група е честотният обхват (RF Frequency Range),
който трябва да съответства на
изскванията на стандарта, като честотната грешка (Frequency Error
Tolerance) представлява максимално
допустимата разлика между честотата Fc на приемания високочестотен сигнал и тази на местния (вграден в ICZB) осцилатор (Fo). Последната представлява параметърът честота на кварцовия генератор
(Crystal Oscillator Frequency) и се дава
заедно с относителната грешка на
честотата на генератора (Crystal
Frequency Accuracy), дължаща се на
всички възможни причини (производствени толеранси, влияние на температурата, стареене). Чувствителноста на приемника (Receiver
Sensitivity) S е минималната мощност в антенния вход, при която се
гарантира нормално приемане. Измерва се в dBm (децибели спрямо 1
mW), като за превръщането й във
W се използва изразът P[mW] =
10 0,1[dBm]. Стойността на S е в сила
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при определено съпротивление RА
на антенния вход, което позволява
изчисляване на минималното напрежение на този вход U = √(PRA). Приемникът работи нормално до максималната входна мощност
(Maximum Input Level, Saturation),
след която някои от стъпалата му
излизат от линеен режим („насищат се“). В антената неизбежно
попадат много други сигнали освен
приемания, които не трябва да пречат. За количествена оценка на
тяхното реално отстраняване се
използва параметърът потискане
на съседен канал (Adjacent Channel
Rejection) ACR. Той се определя и измерва при условие, че на антенния
вход едновременно се подават два
сигнала – с честота Fc и с различаваща се от нея с ∆f друга честота
(∆f е разстройка). На изхода на съответния блок на приемника се измерват напреженията Uc с честота Fc
и Uа с различаващата се честота,
чрез които се определя ACR =
20lg(Uc/Ua), dB. Нормалната работа
на приемника изисква свързаната
към него антена да има определен
импеданс, който представлява параметърът оптимален товарен
импеданс (Optimum Load Impedance).
Дава се във вида R + ϕX, като ката-
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логът определя конкретните стойности на R и Х, а знакът „+“ показва
индуктивния характер на импеданса. Номиналната изходна мощност
(Nominal Output Power) е излъчената
от антената в определен режим на
предаване, но когато тя може да се
променя в процеса на работа на
ICZB към нея се прибавя параметърът обхват на изходната
мощност (Output Power Range). Скоростта на радиоканала (Тransmit
Chip Rate), показва количеството
данни, излъчвани на 1 s. Стойността й е фиксирана от стандарта, а
мерната единица е Chips/s или c/s,
равна на bps (прието е разред на
излъчваните цифрови данни да се
нарича Chip, а не bit). Както във всички радиоприемници и в ICZB се извършва преобразуване на сигнала с
честота Fc в такъв с междинна честота (Intermediate Frequency), също
давана като параметър.
Втората група параметри
включва вида на интерфейса, чрез
който цифровите данни се обменят
между ICZB и външно устройство и
тяхната максимална честота
(Serial Clock). Параметър е скоростта на предаване (Transmit Bit Rate)
на данните по интерфейса със
стойност, фиксирана от стандар-

та. Отклонението в скоростта на
обмен (Symbol Rate Error Tolerance)
представлява относителната разлика между скоростта на данните
по интерфейса и тази на обменяните в самата ICZB. Последният параметър от тази група е видът на
засекретяване на информацията,
който според изискванията на
стандарта е AES (строго погледнато видът на интерфейса и засекретяването не са параметри, а характеристики на ICZB).
В третата група са постоянните захранващи напрежения (Supply
Voltage), обикновено две. Едното от
тях е за блоковете на ICZB, свързани с входно-изходната й шина (I/O),
което определя логическите нива на
импулсите по шината. Параметърът постоянен консумиран
ток (Current Consumption) има различни стойности в зависимост от
режима на работа на ICZB. Обикновено се задава в режим „Очакване“,
при приемане (RX) и предаване (ТХ),
като последният е право пропорционален на излъчваната мощност.
Работният температурен обхват
(Operating Ambient Temperature
Range) дава допустимите граници
на околната температура за нормална работа на ICZB.
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—Â‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË
Част I - предимства, недостатъци, технически и пазарни
тенденции в развитието им

¬

ÂÓˇÚÌÓ ÒÂ‰ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ
ÒÂ‰Ë ÌÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓÔÛÎˇÂÌ
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Í‡ÚÓ ÂÚËÏÓÎÓ„Ëˇ ÚÂÏËÌ˙Ú ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì
Ò Î‡ÚËÌÒÍ‡Ú‡ ‰ÛÏ‡ "servus", ÍÓˇÚÓ
Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔË·ÎËÊÂÌËÂ ÒÂ ÔÂ‚ÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ÒÎÛ„‡, Ó· ËÎË ÔÓÏÓ˘ÌËÍ.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. ƒÌÂÒ, ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Â ÍÓÂÌÌÓ ÔÓÏÂÌÂÌ‡ Ë ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡Ú ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. Õ‡È-Ó·˘Ó,
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ÒÏËÒ˙Î˙Ú, ÍÓÈÚÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ËÌÊÂÌÂÌË Ì‡ÛÍË ‚Î‡„‡Ú ‚ ÚÂÏËÌ‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ, Â ÒËÒÚÂÏ‡,
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌÓ, ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓˇÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË Ì‡
‡·ÓÚÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ.

Широко се използват AC
технологии
—ÂËÓÁÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, Ï‡ÚÂË‡ÎÓÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ-

‚‡ÌÂ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ÔÓÏÂÌË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ¬
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ „Ó‰ËÌË ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ‚ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÎÓ¯ËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‚ ÓÌÂÁË ‰ÌË. — ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔÓÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ì‡ ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ
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ÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, Í‡ÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÔË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ ÏÛ. ƒÌÂ¯ÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú
Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ì‡Ï‡ÎÂÌË „‡·‡ËÚË Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.

Какви са съвременните
сервосистеми?
Структура на сервозадвижване

‰ÌÂÒ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ
Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÓÚ‰‡ÎÂ˜‡‚‡Ú
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÓÚ DC Í˙Ï AC ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë
ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚Ë‰Ì‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‡
·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÏÓ˘ÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ò‡Ï‡ËÂ‚ÓÍÓ·‡ÎÚÓ‚Ë ËÎË ÌÂÓ‰ËÏÓ‚Ó-ÊÂÎˇÁÌÓ·ÓÓ‚Ë ÒÔÎ‡‚Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓÁÌ‡ÌËÂÚÓ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÂÙËˆË-
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ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ „ÛÔËÚÂ:
l ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ;
l ¯ËÓÍ Â„ÛÎËÛÂÏ ÒÍÓÓÒÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú;
l ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ;
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÙÓÒË‡ÌÂ ËÎË
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ;
l ÔÂˆËÁÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ;
l ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÒÔˇÏÓ
‚ÂÏÂÚÓ ËÏ Ì‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ, Ò‡

ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‡
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ. ‡ÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡.

Структура на
сервосистемите
ŒÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò˙Ò ËÎË ·ÂÁ Â‰ÛÍÚÓ; ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. —ÚÛÍÚÛÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ Â‰Ì‡
ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 1. œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó - ÔÓÁËˆËˇ A, Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. — ÔÓÁËˆËˇ ¡ ‚ ÒıÂÏ‡Ú‡ Â ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡, ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡˘‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡
ËÎË ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡. œÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó - ÔÓÁËˆËˇ ¬, ÔÂ‰‡‚‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ

август-септември 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

август-септември 2005

107

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ó„‡Ì Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ë Á‡ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ë‰‡ Ë ÒÍÓÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ Á‚ÂÌÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
”Ô‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ - ÔÓÁËˆËˇ
√, Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÌ‡ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÏÂÊ‰Û ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ‡·ÓÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ, ÒÎÂ‰ˇ˘Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ, Ë ˇ Ò‡‚Ìˇ‚‡ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚Â‰ÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ë ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ‡Î„ÓËÚÏË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë
ÒË„Ì‡ÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Â‰ÛÍÚÓ. ŒÔˆËÓÌ‡ÎÌÓ, ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ÒÔË‡˜Í‡.

Техническо
усъвършенстване
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Í‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË (ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË) Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. —Ú‡‚‡
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‚˙ÔÓÒ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ ˜ÂÚËË‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ‚ ÚÓ‚‡
˜ËÒÎÓ Ë ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÛ„Ó‚Â, Ò‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌË Ì‡ ˙Í‡. œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË,
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ë AC ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ‚ËÒÓÍË ‚˙Úˇ˘Ë ÏÓÏÂÌÚË. —ÍÓÓÒÚÚ‡
Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ Ò‡ Á‡‚ËÒÂÎË
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ ÛÏÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ - ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ, ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ ËÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ, Â ·ËÎÓ
‰‡ ÓÒË„ÛË ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ë Â„ÛÎËÛÂÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ıÓ‰Ó‚Ëˇ ‚ËÌÚ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË.
«‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú Ô‡‚‰Ë‚Ó
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Ë ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ ‚ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ‚ ÔˇÍ‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò Ó·˘ËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡. ƒÌÂÒ, ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ
Ì‡ ÒËÌıÓÌÌË ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Ë

ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ.
œÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Ì‡‚ÎËÁ‡Ú Â‰‚‡ ÔÂÁ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚÚÂ
„Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
‡Á‚Óˇ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ËÚÂ ÒËÎËˆËÂ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú
˜ÂÁ ‰‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰‡ - Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚Ëˇ ËÌÂˆËÓÌÂÌ
ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ˜ÂÁ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó Í˙ÒË, ‰ËÒÍÓ‚Ë Ë
ÌÂÒ˙‰˙Ê‡˘Ë ÊÂÎˇÁÓ ÓÚÓË ËÎË
˜ÂÁ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÓË Ò
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. » ‚
‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË
Á‡ÏÂÒÚ‚‡Ú Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌË Ì‡ÏÓÚÍË, ÍÓÂÚÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‡Á‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

Управлението търпи
сериозно развитие
”Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Â ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ Ó·˘ÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌ-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ÀËÌÂÈÌËÚÂ
ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎË Ò ÏÓ˘ÌË Ú‡ÌÁËÒÚÓË
Ë ËÁıÓ‰ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 100
V Ò‡ Á‡ÏÂÌÂÌË ÓÚ ÚËËÒÚÓÌË
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡ DC ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎËÚÂ,
Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÒÂ Í˙Ï ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‡ ÔÂÁ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ. ¬
Í‡ˇ Ì‡ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡
ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡, ÌÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ Á‡ÔÛ¯‚‡˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÌÁËÒÚÓËÚÂ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ÒÂ„ÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÍÓÎÂÍÚÓ‡,
ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ ËÏ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ÒÂ Ó˘Â
Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚ÒÂ Ó˘Â Ò‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë,
ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ
Ì‡ ÌËÒÍÓÌ‡ÔÂÊÂÌÓ‚ËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË
Á‡ ¯ËÓÍ ÒÍÓÓÒÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú, ÚËÔË˜ÂÌ Á‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. DC
Ú‡ıÓÏÂÚË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ. Õ‡
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Ô‡ÍÚËÍ‡, ‰ÌÂ¯ÌÓÚÓ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË, Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÚËËÒÚÓË, ‡ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌË Ú‡ÌÁËÒÚÓË.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ, ËÁÏÂÒÚËÎËÚÂ „Ë ‚ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ, ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÂˆËÁÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡.

Развитие на DC
двигателите
ŒÒÌÓ‚Ì‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. –Â‰Ëˆ‡ ‚Ó‰Â˘Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC
‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚ÎÓÊÂÌËÚÂ ÛÒËÎËˇ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË
Ú.Ì‡. ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ì‡ ÍÓËÚÓ Â ‡ÁÎË˜ÂÌ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂ-

ÎË. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÓÚÓ‡ Â Ò ËÌ‰ÛÍÚÓ, ‡ ÒÚ‡ÚÓ˙Ú Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÍÓÚ‚‡. ‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÚÓÁË ÚËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡ ÒËÌıÓÌÌË,
ÔË ÍÓËÚÓ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÂÌÍÓ‰Â Á‡ ÔÓÁËˆËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â
ÌËÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ó ÒÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ.
ƒÛ„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡:
l ÌËÒ˙Í ËÌÂˆËÓÌÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÌ‡‚ËÚ ÓÚÓ;
l ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ;
l ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Á‡„Û·Ë ÓÚ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡.
œÓ ÔËÌˆËÔ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ‚ ÒÚ‡ÚÓÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ÚÓÍ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË 60 ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
„‡‰ÛÒ‡ Ë Â ÍÓÌÚÓÎË‡Ì‡ ÓÚ ÔÓÁËˆÓÌÂÌ ÂÌÍÓ‰Â. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÂÌÍÓ‰Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Развитие на АС
двигателите
œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÔÓÚË˜‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ë ‡Á‚ÓÈ Ì‡
ÌÓ‚Ë ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ, ÍÓËÚÓ
¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
Ò‡ ÌËÒÍËÚÂ ÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
‡ÁıÓ‰Ë. ƒÛ„ Ô˙Ú ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. ‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â ÒËÌıÓÌÂÌ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Ò‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ Á‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı,
Ó·‡˜Â, ÔÓÁËˆËÓÌÌËˇÚ ÂÌÍÓ‰Â Ì‡
ÓÚÓ‡ Â ÂÁÓÎ‚Â (‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ), ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÓÚ ÍÓÈ-
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ÚÓ Â„ÛÎË‡ ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚÓÂÌ ÚÓÍ.

Съвременни тенденции в
развитието на
сервосистемите
œ‡Á‡ÌËÚÂ ËÌÚÂÂÒË Ì‡ ‚ÒÂÍË
ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â ÓÚÌÓÒÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘Ó‚‡ÎË‰ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ·˙‰Â˘ÓÚÓ ËÏ ‡Á‚ËÚËÂ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, Ò „ÓÎˇÏ‡ ‰ÓÁ‡
Û·Â‰ÂÌÓÒÚ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë,
˜Â Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÚËÚÂ ËÁ·ÓÂÌË ÚËÔ‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË:
l ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË;
l ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ;
l ÒËÌıÓÌÌË ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ.
«‡ ÏÓÏÂÌÚ‡, ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ
‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ

‚Ë‰Ó‚Â ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ƒÛ„‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ‡Á‚Óˇ ËÏ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ”Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚Â˜Â Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
·˙ÁÓÒÍÓÓÒÚÌË ÔÓˆÂÒÓÌË ÏÓ‰ÛÎË
Ë ÂÌÂ„ÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ·ÎÓÍÓ‚Â Ô‡ÏÂÚ.
ƒÌÂ¯ÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú ı‡‰ÛÂÌÓ Ë
ÒÓÙÚÛÂÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡‰‡˜Ë, ÍÓËÚÓ
˘Â ·˙‰‡Ú Â¯‡‚‡ÌË ˜ÂÁ Úˇı. ≈ÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ·ÎÓÍ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ë ÔË ÚËÚÂ
·‡ÁÓ‚Ë ‚Ë‰‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, Â Â‰ÌÓÚËÔÓ‚
- ·‡ÁË‡Ì Â Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ.
œËÌˆËÔÌÓ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ÓÚ‚ÓÂÌÓ Ë
Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÍÓÌÚÛÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ƒÛ„‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌËÚÂ Ú‡ÌÁËÒÚÓË, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÍÓÌÚÓÎÂ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊÓ‚
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Õ‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ
‰˙ÎÊË Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌÂÌÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÓÚ ÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ.
ÃÂÊÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡Ô‡‚Ëı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ˆˇÎÓÒÚÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÒËÒÚÂÏË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÒÚ‡Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Í‡ÎË·Ë‡ÌÂÚÓ Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ
ÓÚ ÔÛÎÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÂÁ PC
ËÎË ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ.

Пазарна ниша на
сервозадвижванията
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡
ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ
Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë
ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ-
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Ú‡ ‚ Â‰Ëˆ‡ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡. —ÎÂ‰ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓÚÓ ËÏ ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡
Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú
¯ËÓÍÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓÚÓ˜ÌË ‡ÒÂÏ·ÎË‡˘Ë ÎËÌËË Ë ‚˙ÚÂ¯ÌÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ëˇ ÒÂÍÚÓ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡Ú ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, ‚ Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÔËÎÓÊÌË Ó·Î‡ÒÚË ÔÓˆÂÒ˙Ú Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-·‡‚ÂÌ. ƒÌÂÒ, Ó·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Â ÒËÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌ.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË
‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓÚÓ
ÒË ÚÂ„ÎÓ. ◊ÂÒÚÓ, Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
‚˙ÚÂ¯ÌÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË, DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ
‡·ÓÚˇÚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÔÎ‡ÌÂÚÌË
ËÎË ‰Û„Ë Á˙·ÌË ÔÂ‰‡‚ÍË, ÒÔÂˆË-

‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. ‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ‰ÌÂÒ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
— Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ
ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓ, ‡ Ï‡¯ËÌÌËÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏË ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-ÓÔÓÒÚÂÌË Ë ÛÌËÙËˆË‡ÌË. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú
Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔÓ˜ÚË ÌˇÏ‡ ËÌÊÂÌÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ËÏ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡
ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÔÓÍ‡ÚÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚
ÒÚÓÏ‡ÌÓ‰Ó·Ë‚ÌËÚÂ
Ù‡·ËÍË,
‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ‰.
Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ‚‡ÊÌË Ù‡ÍÚÓË ÔË
ÔÓÍÛÔÍ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ ÒÍÓÓÒÚÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú, ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË,
ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë
‰ÓË „‡·‡ËÚËÚÂ Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ È.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

Real-time Ethernet Â¯ÂÌËˇ
Ethernet технологиите навлизат все по-широко в областта
на индустриалната автоматизация

¬

˙ÔÂÍË ˜Â Ethernet Â Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ÔËÂÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú, ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ ‚ ÓÙËÒÌËÚÂ Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË, ‰ÓÒÍÓÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÏÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ·Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ÒÂËÓÁÌË Ò˙ÏÌÂÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌË ÔÂ˜ÍË ÔÂ‰ Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ·ˇı‡ ÔÓ·ÎÂÏË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ethernet ÏÂÊËÚÂ, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡
ËÏ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡
‰‡ÌÌË, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú
Ì‡ ÔËÎÓÊÌÓ ÌË‚Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÔÓ‰ÒË„ÛÂÌÓ Á‡ ‡·ÓÚ‡
‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ‰. ŒÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÏÓ˘-
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ÌË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ethernet
·‡ÁË‡ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. ƒÌÂÒ Ethernet Â¯ÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÈÂ‡ıË˜ÌË ÌË‚‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÓÚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ - ÓÚ ÔÓÎÂ‚ÓÚÓ ÌË‚Ó ‰Ó Ó·˘ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ ‰‚Â ÓÚ ¯ËÓÍÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ethernet ·‡ÁË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ EtherNet/IP Ë PROFinet.

Комуникационната
технология PROFinet
Õ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜Â PROFinet Â fieldbus ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡. PROFinet
Â ·‡ÁË‡Ì Ì‡ Ó·ÂÍÚÌÓ-ÓËÂÌÚË‡ÌË IT ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Í‡ÚÓ TCP/IP,
Ethernet, XML Ë COM. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÚÓ Ethernet Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
PROFinet Â ‰ÂÙËÌË‡Ì Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEEE 802.3.
—˙‚ÏÂÒÚËÏ Â Ò PROFIBUS-DP. œÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ TCP/IP ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ PROFinet ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë Ethernet Â¯ÂÌËˇ. Õ‡ÈÌÓ‚ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ Á‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÏÓÏÂÌÚ‡ - ÚÂÚ‡, ‚ÂÒËˇ Ì‡
PROFinet.
¬ Â‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ PROFinet
V3 ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓÚÓ
ÓÚ PROFinet V2. «‡Ô‡Á‚‡ ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂÊË Í˙Ï ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚˙‚ ‚ÂÒËË 1 Ë 2 Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡. –‡Á¯Ëˇ‚‡ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËˇ
Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Á‡Ô‡ÁÂÌ‡Ú‡
Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
Ï‡„ËÒÚ‡ÎË ÒÙÂ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËˇ (motion control). PROFinet
V3 Â ÓÚ‚ÓÂÌ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú, ‚ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Â
Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ·˙‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÒÚÛÍÚÛË. “‚˙‰Ë
ÒÂ, ˜Â ÓÚ‚ÓÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë Profibus ÒËÒÚÂÏË ‚
PROFinet ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ.
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На пазара е новата
версия PROFinet V3
ƒÌÂÒ, ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XXI ‚ÂÍ Realtime Ethernet Â¯ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Í‡ÚÓ ·‡ÁÓ‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ Ethernet ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¬ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú, Ethernet ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÛÌËÙËˆË‡Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ‚˙‚
‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ IT ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÒÂ‚ËÁ.
Õ‡È-ÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
PROFinet, ÍÓÈÚÓ, Í‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, Â ÒÂ‰ Real-time Ethernet Â¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËˇ ÒËÒÚÂÏÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Ë
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ TCP/IP
‰ÓÒÚ˙Ô.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Â Ú.Ì‡.
‚ÂÏÂ Ì‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Á‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡

˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ Â‡ÍˆËˇ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÍË‚‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡
ÓÚ 10 ‰Ó 100 ms. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë, ÔÂ‰ÔÓÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ PROFinet V2 ÔÓ‰‰˙Ê‡
ÓÔÚËÏËÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂÌÓ-·‡ÁË‡Ì
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î. «‡ ËÁÓıÓÌÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, Ó·‡˜Â, Í˙Ï ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚÓ ÒÓÙÚÛÂÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÌÂ Â ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ. ¬ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËˇ ÒË ‚Ë‰,
Ethernet ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‰ÂÚÂÏËÌË‡Ì ÂÊËÏ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.

Разработен е Switched
Ethernet
–‡Á‡·ÓÚÂÌ Í‡ÚÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ÓÙËÒÌË Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ó·ı‚‡Ú˙Ú
Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
Ethernet ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡Ú‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓÍË‚‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ethernet ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ú‡ÌÒÙÂ‡ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ·ÓÈ
ÚÓ˜ÍË Í˙Ï Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡. Œ·˘ËˇÚ ÒÚÂÏÂÊ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆËÚÂ Ë
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ethernet ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. Switched Ethernet. ¡‡ÁË‡Ì
Â Ì‡ point-to-point ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë Â
‡Á‚ËÚ Ò Ó„ÎÂ‰ ·˙‰Â˘ÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÍÓ„‡ÚÓ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ (ı˙·Ó‚ÂÚÂ)
Í‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ ËÁ˜ÂÔ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ÒË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ. —ÔÂˆËÙËÍË Ì‡ Switched
Ethernet Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡
ÔÂ‰‡‚‡ÌËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË Ô‡ÍÂÚË, ËÁˆˇÎÓ ‰ÛÔÎÂÍÒÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ ÔÓÒÓÍË Ë ÛÎÂÒÌÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
Switched Ethernet Â ÌÂÒËÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ÍÓÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ô‡‚Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡
Á‡‚ËÒËÏ‡ ÓÚ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ È Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ¬ ÍËÚË˜ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË ÌÂ Â
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ËÁÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‰ÓË Á‡„Û·‡ Ì‡ ÙÂÈÏ‡
(frame), ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í‡ÚÓ Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ ÔÓ·ÎÂÏ ‚
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ò ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ TCP/IP Ú‡ÙËÍ Ë ‡ÁÎË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡. Õ‡ÈÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ PROFinet Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Ò Ó„ÎÂ‰ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ. —‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËˇ (motion
control) ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÒÂ ÔÓÍË‚‡Ú
ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Ì‡ Swiched
Ethernet Â¯ÂÌËˇÚ‡.

Специфики на Ethernet
IRT
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Swiched Ethernet
‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÛÒÎÛ„Ë ÓÚ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ Í‡Ì‡Î (deterministic channel),
Ì‡Â˜ÂÌ IRT. ‡Ì‡Î˙Ú IRT ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò TCP/IP ‚
Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡ Ë ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡.
»ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÒÂ ı‡‰ÛÂÌÓ Ò ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ Á‡ motion
control ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
Ethernet IRT ‡·ÓÚË ‚ Ú.Ì‡. ËÁÓı-

ÓÌÂÌ ÂÊËÏ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ
‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ËÁÓıÓÌÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ‚ÒË˜ÍË ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂˆËÁÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌË, ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —ËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ë Ò ˆÂÎ ÚÓ˜ÌÓ ‰‡
ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡ ‚ ËÁÓıÓÌÌ‡ Ë ÌÂËÁÓıÓÌÌ‡ ˜‡ÒÚ. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ Â
·ÓˇÚ Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ ‚ ÒÂËˇ ÍÓÏÛÚ‡ÚÓË (switches), ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ò‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ. Ethernet IRT ÍÓÏÛÚËÍ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË Ò‡ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÏÂÊÓ‚Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÒÂËˇ.
œË ËÁÓıÓÌÌËˇ Real-time
Ethernet ÍÓÏÛÚ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌË Ò ˆËÍ˙Î‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ.
œÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ ÏËÎËÒÂÍÛÌ‰‡.
œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï,
ÍÓÈÚÓ ÔÂˆËÁÌÓ Á‡ÔËÒ‚‡ ‚ÒË˜ÍË
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
‚ÂÏÂ‚Ë Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Í‡Ì‡Î‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ó ÔÂˆËÁÌ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÛÚ‡ÚÓË. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË, ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ ı‡‰ÛÂÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌÓ ·‡ÁË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ÈÂ‡ıË˜ÌË ÌË‚‡ ·Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ.
—ËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÛÚ‡ÚÓËÚÂ Ô‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËˇ ˆËÍ˙Î
Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË - ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏ‡
(deterministic) Ë ÓÚ‚ÓÂÌ‡ (open).
œÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏËˇ Í‡Ì‡Î ÒÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˆËÍÎË˜ÌËÚÂ ÙÂÈÏÓ‚Â ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
‰ÓÍ‡ÚÓ TCP/IP ÙÂÈÏÓ‚Â ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú ÔÂÁ ÓÚ‚ÓÂÌËˇ Í‡Ì‡Î.
ÃÂÚÓ‰˙Ú ·Ë ÏÓ„˙Î Ó·‡ÁÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡ÚÓ Ô˙ÚÌ‡ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡, ÍÓˇÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ
ÔÎ‡ÚÌÓ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÎÂÍËÚÂ ‡‚-
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ÚÓÏÓ·ËÎË, ÙÓÏË‡˘Ë Ú‡ÙËÍ‡ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, Í‡ÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË (TCP/
IP Ú‡ÙËÍ) ÔÂÁ ÚÓ‚‡ ÔÎ‡ÚÌÓ ÌÂ Â
‡ÁÂ¯ÂÌÓ.
œÂËÓ‰˙Ú ÓÚ ‚ÂÏÂ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÙËÍ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ
·Óˇ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡
ÚÓ˜ÍË Ë Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡,
ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‰‡‰ÂÌ‡
Á‡ Â‰ËÌ ˆËÍ˙Î. ¿ÍÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Ô˙ÎÌ‡ ÓÚ‚ÓÂÌÓÒÚ
Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡, ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ TCP/IP
ÙÂÈÏÓ‚ÂÚÂ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡ 100
Mbit/s TCP/IP ÙÂÈÏÓ‚Â ÔÂËÓ‰˙Ú
ÓÚ ‚ÂÏÂ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÙËÍ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ú‡ 120 ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰Ë. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËˇÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ˆÂÎËˇ
ˆËÍ˙Î ‚ IRT Í‡Ì‡Î‡ Â ÓÍÓÎÓ 250
ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰Ë.

Високи скорости на
трансфер
¬˙ÔÂÍË ˜Â Ú.Ì‡. Switched
Ethernet ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË, ÏÂÚÓ‰˙Ú ËÏ‡ Ë Â‰ËÌ
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ÙÂÈÏÓ‚ÂÚÂ ÒÂ
Á‡‰˙Ê‡Ú Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ ‚
ÍÓÏÛÚ‡ÚÓËÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÂÔ‡ÚÂÌË Ì‡ÔÂ‰ ÔÓ ÏÂÊ‡Ú‡.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÔÂËÓ‰˙Ú ÓÚ ‚ÂÏÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ Â‡ÎÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ ÏÂÊ‡Ú‡. «‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ ÔÂÒÚÓˇÚ Ì‡
ÙÂÈÏÓ‚ÂÚÂ ‚ ÍÓÏÛÚ‡ÚÓËÚÂ, Ò‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ
Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ‰˙Î„Ë
ÙÂÈÏÓ‚Â Ë ‡ÍÓ Â ‚ ÒËÎ‡ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ô˙Ú
Â Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ. –‡Á‡·ÓÚÂÌ Â ÏÂı‡-
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Структурна схема на Ethernet/IP

ÌËÁ˙Ï Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ Switched
Ethernet ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
Á‡ ËÁÓıÓÌÌËˇ Real-time ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡,
‰‡ÌÌËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ÔÓ˜ÚË ·ÂÁ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡
Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. —ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ÔÓ
Â‰Ì‡ Ethernet IRT ÏÂÊ‡ Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 100 Mbit/s ÔË ‡·ÓÚ‡ ‚
ÂÊËÏ Ì‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ÍÓÂÚÓ Â ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÒÚËÊËÏÓ Ò
‰Û„Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
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–ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú
Â
Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚ - ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡
Ethernet IRT Ô‡‚Ë
‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ 100 ÓÒË Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò ‚ÂÏÂ Ì‡
ˆËÍ˙Î ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ
Â‰Ì‡ ÏËÎËÒÂÍÛÌ‰‡
ÔË Ì‡Û¯ÂÌËˇ ‚
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ 1 ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰‡ - ‚ Ô‡‡ÎÂÎ Ò ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ
TCP/IP Ú‡ÙËÍ. IRT ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ‚ ÓÚ‚ÓÂÌËˇ Í‡Ì‡Î. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ‰ÌÂÒ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Â ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ 100 Mbit/s
Switched Ethetnet, ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡ÎÌÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË
Ó·ÂÏË Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌËÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÒË‚Ë.

Мрежовият стандарт
Ethernet/IP
»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇÚ ÏÂÊÓ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ethernet/IP Â Ì‡È-ÔÓÔÛÎˇÌÓÚÓ Ë ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ

Ethernet Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËÚÂ Ë ÓÙËÒ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË ÏÂÊÓ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ethernet Ë Ethernet/
IP ÒÂ ËÌ‰ËˆË‡ Ë ‚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÏÛ - IP e ‡·Â‚Ë‡ÚÛ‡ Ì‡
Industrial protocol. Ethernet/IP e
·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡ ÔËÎÓÊÌÓ
ÌË‚Ó ÔÓÚÓÍÓÎ. –‡Á‚ËÚ Â Ë ÔÓ‰ÍÂÔˇÌ ÓÚ ÚË ÏÂÊÓ‚Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
- ControlNet International (CI), Open
DeviceNet Vendors Association
(ODVA) Ë Industrial Ethernet
Association (IEA). ÃÂÊÓ‚ËˇÚ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ethernet/IP Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEEE 802.3. ¡‡ÁË‡Ì
Â Ì‡ Ú.Ì‡. OSI (Open Systems
Interconnect) ÏÓ‰ÂÎ, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡Ú‡ ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÏÂÊÓ‚‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡. OSI ÏÓ‰ÂÎ˙Ú Â ËÁ„‡‰ÂÌ ÓÚ ÒÂ‰ÂÏ ÌË‚‡, Í‡ÚÓ Ô˙‚ÓÚÓ - ÙËÁË˜ÂÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó - Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ,
ÓÚ ÍÓ‡ÍÒË‡ÎÂÌ Í‡·ÂÎ ËÎË ÛÒÛÍ‡Ì‡
‰‚ÓÈÍ‡. ¬ÚÓÓ Â Í‡Ì‡ÎÌÓÚÓ ÌË‚Ó,
ÚÂÚÓ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ ÌË‚Ó, ˜ÂÚ‚˙ÚÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÚÓ ÌË‚Ó, ÔÂÚÓ ÒÂÒËÈÌÓÚÓ ÌË‚Ó, ¯ÂÒÚÓ Ú.Ì‡. ÔÂ‰ÒÚ‡-
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‚ËÚÂÎÌÓ ÌË‚Ó Ë ÒÂ‰ÏÓ - ÔËÎÓÊÌÓÚÓ ÌË‚Ó.
ÕÂ ·Ë ·ËÎÓ „Â¯ÌÓ ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë,
˜Â Ethernet/IP Â ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ Ethernet TCP/IP (·.Â‰.
TCP/IP ËÎË Transmission Control
Protocol/Internet Protocol Â ÏÂÊÓ‚ËˇÚ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÂÌ ÔÓÚÓÍÓÎ Ì‡
Internet). “˙È Í‡ÚÓ TCP/IP „‡‡ÌÚË‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜Â Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡
˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂ‰‡‰ÂÌË ÏÂÊ‰Û ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÌÓ ÌÂ Ë ˜Â ÚÂ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ Ethernet Ó·˘ËˇÚ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÂÁËÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÌÓ ÌË‚Ó.
Ethernet/IP Â ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰,
Ì‡Â˜ÂÌ TCP/IP Í‡ÔÒÛÎË‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ DeviceNet ‚˙ÁÂÎ ‰‡
Í‡ÔÒÛÎË‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Í‡ÚÓ ÔÓˆËˇ
‰‡ÌÌË ‚ Ethernet Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.

Отворен на приложно ниво
«‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ethernet/IP ËÁÔÓÎÁ‚‡
TCP/IP Ë UDP/IP (User Datagram
Protocol/Internet Protocol). TCP/IP
Ó·‡·ÓÚ‚‡ Ë ËÁÔ‡˘‡ Ú.Ì‡. ˇ‚ÌË
(explicit) Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÔÓÎÂÚÓ Ò ‰‡ÌÌË ÌÓÒË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
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ÔÓÚÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡. fl‚ÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. UDP/IP ÏÓÊÂ ‰‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡
Ë ËÁÔ‡˘‡ Í‡ÍÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Í˙Ï
„ÛÔË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, Ú‡Í‡ Ë ÌÂˇ‚ÌË (implicit) Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÔÓÎÂÚÓ Ò ‰‡ÌÌË Ò˙‰˙Ê‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌË ‰‡ÌÌË ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ. ÕÂˇ‚ÌËÚÂ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ò‡
ÌÓÒËÚÂÎË Ì‡ Ï‡Î˙Í Ó·ÂÏ ÒÎÛÊÂ·Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Í˙ÒË Ò‡, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ.
≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
TCP/IP Ë UDP/IP ÔÓÚÓÍÓÎËÚÂ
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Ó·ÏÂÌˇÚ
Í‡ÍÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ,
Ú‡Í‡ Ë ˇ‚ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó
Ì‡
Ethernet/IP Â Ó·˘ËˇÚ ÔÓÚÓÍÓÎ Ì‡
ÔËÎÓÊÌÓ ÌË‚Ó Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ
ControlNet Ë Device/Net. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ethernet/IP, ControlNet Ë
Device/Net ÏÂÊË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ÏÂÌˇÚ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÔÓÙËÎË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ó·ÂÍÚÌË ·Ë·ÎËÓÚÂÍË.
Ethernet/IP „‡‡ÌÚË‡ ·˙ÁÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‰Ë-

‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ƒÛ„Ó
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Ethetnet/IP ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ Ó·ÏÂÌˇÚ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ˇ‚ÌË Ë ÛÒÎÓ‚ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ Â ‚ ÒËÎ‡ Í‡ÍÚÓ ÔË ÏÂÊË Ì‡
ÌË‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ó
ÌË‚Ó. œÓ‰‰˙ÊÌËˆË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ò‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Í‡ÚÓ Honeywell, OMRON, Rockwell
Automation, Hitachi Ë ‰Û„Ë. œÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇ‚ÌË Ë ÛÒÎÓ‚ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ „Ó Ô‡‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ò‚ˇÚ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÏÂÊÓ‚‡Ú‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ.
œÓ ÔËÌˆËÔ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ì‡ Ethernet Â¯ÂÌËˇ Ò
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÏÂÊË,
ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú,
˜Â ÔÓ‡‰Ë „ÓÎÂÏËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓËÁ„Ó‰Ì‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÓÚ‰ÂÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÓÚ „Ó‰ËÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ethernet, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
Ì‡ÚÛÔ‡Ì Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔËÚ ÔË
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÌÂ„Ó.
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÷ËÙÓ‚ËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎÌËÚÂ
‚ÂÌÚËÎÌËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË
Технически тенденции в развитието на позиционерите за вентили

“

ÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂËÚÂ Á‡ ‚ÂÌÚËÎË ÌÂ
ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÒÚ‡ÌË ÓÚ Ó·˘ËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎÌËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË ·ˇı‡ ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á¯ËÂÌË. œÓÒÓÍ‡Ú‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
ËÏ Â ÒıÓ‰Ì‡ Ò Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÔË
ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Ë ÒÂÌÁÓËÚÂ Ë Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚÚ‡, ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡. ÃÓ‰ÂÌËÚÂ Í‡ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ
‚ÂÌÚËÎÌË ÔÓÁËˆËÓÌÂË, Ì‡Ë˜‡ÌË
Ì‡Í‡ÚÍÓ DVP (digital valve
positioner), ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌË
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ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓË Ë ÒÂÌÁÓË, ˆËÙÓ‚Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÚÓ‚Â, ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ‰. œÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË ‚„‡Ê‰‡Ú ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ˆËÙÓ‚Ë
Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ÏÓ‰ÛÎË Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ÒıÓ‰ÌË. ¡Ó·‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ ÒÂ ‚Ó‰Ë Ë ‚ ÔÓÒÓÍ‡
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ÍÎËÂÌÚÒÍËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡.

Съвременни диагностични
възможности
¬„‡‰ÂÌËÚÂ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓË Ë ÒÂÌÁÓË

‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÚÂÒÚÓ‚Â Ë ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˆËÙÓ‚‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÔÓÁËˆËÓÌÂËÚÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ. Õ‡È-Ó·˘Ó ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ó·Ó·˘ˇÚ ‚ ÔÓÁËˆËËÚÂ:
l œÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò ˆÂÎ ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ì‡ Ô˙ÎÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
Â„ÛÎË‡˘Ëˇ Ó„‡Ì Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Ë
·Óˇ Ì‡ Â‚ÂÒËÚÂ (Ó·‡ÚÌËÚÂ ıÓ‰Ó‚Â);
l “ÂÒÚ‚‡ÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ëˇ ÔÓÁËˆËÓÌÂ Ò ˆÂÎ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ì‡ÎË˜ÌË ÔÓ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
·ÎÂÏË Ò ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓ‡, ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ ËÎË Ô‡ÏÂÚÚ‡. œË Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË ÔÓ·ÎÂÏË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡
‚ÂÌÚËÎÌËˇ ÔÓÁËˆËÓÌÂ, ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓ ‡‚‡ËÈÌÓ
ÒÔË‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡ ËÎË
ÔÓˆÂÒ‡;
l ÃÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËˇ Ó„‡Ì,
‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ ‰Ó „‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Â„ÛÎË‡˘Ëˇ Ó„‡Ì, ÒË„Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌËˇ ıÓ‰ Ì‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ ËÎË ·Óˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ˆËÍÎË.
l ƒËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÚÂÒÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ıËÒÚÂÂÁËÒ‡ Ë ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó;
l »ÁÔËÚ‚‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÓ˜ÍË ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ Â„ÛÎË‡˘Ëˇ Ó„‡Ì,
Ú.Â. ‰ÓÍÓÎÍÓ ÔÂˆËÁÌÓ ÔÓÁËˆËÓÌÂ˙Ú ÓÚ‡·ÓÚ‚‡ Á‡‰‡‰ÂÌ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ÒË„Ì‡Î;
l ¬ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ ÛÒÚ-
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ÓÈÒÚ‚Ó ‚ „‡ÙË˜ÂÌ ‚Ë‰ Ò ˆÂÎ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÏÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡;
l œÓ„ÌÓÁËÛÂÏ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ÕˇÍÓË ˆËÙÓ‚Ë Fieldbus
ÔÓÚÓÍÓÎË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌË ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÏÛ ÊË‚ÓÚ.
‘ÓÌ‰‡ˆËˇÚ‡ Fieldbus ‚˙‚ÂÊ‰‡
ÚË ÚÂÒÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡
ˆËÙÓ‚Ë ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË,
‡ÁÔÓÎ‡„‡˘Ë Ò ‚„‡‰ÂÌË Fieldbus
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË. “ÂÒÚÓ‚ÂÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú
ÓÚ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡, ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë
ıÓ‰‡ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ Ó„‡Ì Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡.
–Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ ÓÚ ÙÓÌ‰‡ˆËˇÚ‡ Fieldbus ÚÂÒÚÓ‚Â Ò‡ Ó·˘ÓËÁ‚ÂÒÚÌË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Â‰Ëˆ‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÓÔËÒ‡ÌËˇ Ì‡ Fieldbus
‰ÂÙËÌË‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÏÓ„‡Ú

‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌËÚÂ
ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡ ˆËÙÓ‚Ë ‚ÂÌÚËÎÌË ÔÓÁËˆËÓÌÂË, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ÓÚ
ÙÓÌ‰‡ˆËˇÚ‡.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÒÚ ÓÚ ˜ÂÚËË ÒÚ˙ÔÍË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¿ÍÓ ÚÂÒÚÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
‚˙ıÛ ÌÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÂ
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Í‡ÚÓ ·‡Á‡ Á‡ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌË Ò‡‚ÌÂÌËˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â
ÚÂÒÚÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú Ò ·‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò ˆÂÎ
ÔÂˆËÁÌÓ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Í‡ÎË·‡ˆËÓÌÌË Ë ÂÏÓÌÚÌË
ÔÓˆÂ‰ÛË.

Сфера на приложение
на цифровите
позиционери
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Á‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ¯Ë·Ë
Ë ÒÔË‡ÚÂÎÌË Ô‡ÌË ‚ÂÌÚËÎË. ÓÎ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÍÓÚÓ ÔÓ-ÔÓÁÌ‡ÚË ÒÂ‰ »œ Ë ¿
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ¯ËÓÍ‡ ÒÚ‡‚‡ ÒÙÂ‡Ú‡ ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ”Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ˆËÙÓ‚ËÚÂ ‚ÂÌÚËÎÌË ÔÓÁËˆËÓÌÂË
Â ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ Ë ‡‰‡ÔÚË‚ÌÓÒÚ Í˙Ï ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —Â‰ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂËÚÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, Ò‡ ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ÒÔË‡ÌÂ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ/‰ÂÏÔÙÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏË.
¬ÂÌÚËÎË Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ÒÔË‡ÌÂ.
”‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ ÛÂ‰Ë Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ô‡ÍÚËÍË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡ ˜ÂÒÚÓ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÂÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. ¬ Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡,
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔ˙ÎÂÌ ıÓ‰ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‰ÓÍÓÎÍÓ
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‚ÂÌÚËÎËÚÂ Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ÒÔË‡ÌÂ,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ËÏ‡Ú ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡. ¬ÂÌÚËÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÔÓˆÂÒË
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ˆËÙÓ‚Ë ÔÓÁËˆËÓÌÂË,
‡ÁÔÓÎ‡„‡˘Ë Ò ‚„‡‰ÂÌË ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË, Ë ıÓÒÚ ÒËÒÚÂÏË,
‚ ÍÓËÚÓ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Ë
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú.
¬ÂÌÚËÎ‡ÚÓ/‰ÂÏÔÙÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË. —Â‰ Ì‡È-ÚÛ‰ÓÂÏÍËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ „ÓË‚ÌË ÔÓˆÂÒË, Â
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ÚÓ‚‡ÂÌ
ÚÂÒÚ Ì‡ ÛÂ‰·‡Ú‡ Ò ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó ÎËÌÂ‡ËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ÔË‚ÂÊ‰‡Ì ‚
‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ/‰ÂÏÔÙÂ Á‡‰‚ËÊÍ‡. ÃÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓÁËˆÓÌÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÓÚ
ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÚÂÎÌË
ÛÂ‰·Ë. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË „ÓË‚‡ Ë Ò ‚˙„ÎË˘ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
ÔÓÁËˆËÓÌÂË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò Â‰Ëˆ‡

ÔÓ·ÎÂÏË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Á‡‰Ë‡ÌÂ Ë
·ÎÓÍË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ Á‡‰Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂ‡ Â
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ Ò ‡ÁıÎ‡·ÂÌ ËÎË ËÁÌÓÒÂÌ ÎÓÒÚÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ ‚ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú, ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡
ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ÒÂ ÍÓÎÂ·‡Â ‚ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÌÓ ÌÂ
Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ÌÂˇ. œÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÚ‡ ÒÂ
ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ‚ ÎÓ¯Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡, ÌÂÔ˙ÎÌÓ ËÁ„‡ˇÌÂ, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë ‰ÓË ÔÓ‚Â‰‡
Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜‡ÒÚË, ÍÓÂÚÓ ‚
Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÂÏÓÌÚ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ/‰ÂÏÔÙÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡.
—Â‰ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÔÓÁËˆËÓÌÂË Á‡ ‚ÂÌÚËÎË
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ/‰ÂÏÔÙÂ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË,
Ò‡ - ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı; ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
˙˜Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡; ˆËÙÓ‚‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÂÁ HART ËÎË ‰Û„‡
Fieldbus ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ë ‰.
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—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ Ì‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
‚ ÏËÌË Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ
Главен изпълнител на реконструкцията в рудник Трояново 1 е фирма Ротек

¿

‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ
¿2RsB12500 Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÔÂÁ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ‚ Û‰ÌËÍ “ÓˇÌÓ‚Ó 1
ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÏËÌË Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ.
√Î‡‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡,
‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡,
ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
Ì‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ, Â ÙËÏ‡ –ÓÚÂÍ, ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Rockwell
Automation Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. —ÓÍ˙Ú Á‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ - ÓÚ

138

ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ‰Ó ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Â ˜ÂÚËË ÏÂÒÂˆ‡,
Í‡ÚÓ ÔÂËÓ‰˙Ú Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Â Â‰ËÌ ÏÂÒÂˆ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÂÏÓÌÚÌ‡Ú‡ ÔÓ- Насипообразувателят в рудник Трояново 1 от комплекса
„‡Ï‡ Ì‡ ÏËÌË Ã‡Ë- мини Марица Изток
ˆ‡ »ÁÚÓÍ. ‡ÚÓ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚ÌÂ- ˘Ó ˇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò ‰Û„Ë ‡‚ÚÓÏ‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÏÓ‰ÛÎÌ‡, ÍÓÂÚÓ ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË.
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ·˙‰Â˘Ó—Â‰ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÓÚ –ÓÚÂÍ
ÚÓ È ‡Á‚ËÚËÂ, Ë ÓÚ‚ÓÂÌ‡, Ô‡‚Â- Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍ-
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Í‡ÒÂÚË ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ ControlLogix,
ÚË ˆ‚ÂÚÌË ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË
Ô‡ÌÂÎ‡
PanelView Plus Ë ‰‚‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ VersaView Ò˙Ò
17" ÒÂÌÁÓÌË ÏÓÌËÚÓË, Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
Rockwell Automation.
«‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò
ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍË ÔÛÌÍÚ (÷ƒœ) Ò‡ ËÁМомент от пуска на новата система, внедрена в рудника
ÔÓÎÁ‚‡ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÚ‡ Â ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒ- ÌË Ethernet ÍÓÏÛÚ‡ÚÓË, ÛÒËÎ‚‡ÍËÚÂ Ú‡·Î‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡- ÚÂÎË Ë ‡ÌÚÂÌË Ì‡ Prosoft
Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (¿—”); Technology.
‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÛÔÕ‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇÚ Â Ò ‡ÁÏÂ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ; ÓÒË„Ûˇ- Ë 200 ÏÂÚ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë 100 ÏÂÚ‡
‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌ‡ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡. ¬ ÔÓÒÓÍ‡ Í˙Ï Ì‡ÒËÔÓÓ·ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ‰ËÒÔÂ- ‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ ÒÂ ‰‚ËÊË Ë ÍÓÌÚÓÎË˜ÂÒÍË ÔÛÌÍÚ; ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÛÒÍ Ì‡ ‡ ‡ÁÚÓ‚‡Ì‡ ÍÓÎ‡.
¿—” ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ- Техническа спецификация
ÒÓÌ‡Î‡. «‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ на системата за
Ë ÒÚÛÍÚÛÌÓÚÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ Ò‡ управление
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚˙Ì¯ÌË ÂÎÂÍÚÓÒÔÂˆË- l «‡ı‡Ì‚‡ÌÂ 380/220V, 47-63 Hz;
‡ÎËÒÚË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, l Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ - Ì‡‰ 100 000 ˜‡Ò‡
ÍÓˇÚÓ Í‡ÚÓ ı‡‰ÛÂ Ó·ı‚‡˘‡ ÚË ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡;
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l —˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚË

IEEE 519-92, EN61800-3 Ë EN50178 Á‡
ÌË‚Ó Ì‡ ı‡ÏÓÌË˜ÌËÚÂ ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌËˇ;
l ¬„‡‰ÂÌÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡ ËÌÚÂÙÂÈÒÌËÚÂ ‚ıÓ‰Ó‚Â/ËÁıÓ‰Ë;
l ¿Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ;
l ¬„‡‰ÂÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÓ RS232C
ËÌÚÂÙÂÈÒ;
l ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„
ÔÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ËÎË
ÔÂÁ »ÌÚÂÌÂÚ;
l “ÂÒÚÓ‚Ë ÂÊËÏ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ·ÂÁ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË;
l ≈ÎÂÍÚÓÌÌË Á‡˘ËÚË ÔË ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ Ù‡Á‡, ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë ‰.;
l «‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡
ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ;
l –‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ 0 - 60 ÓC; ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ ÓÚ -40 ‰Ó +70 Ó—;
‚Î‡ÊÌÓÒÚ - ‰Ó 95% ·ÂÁ ÍÓÌ‰ÂÌÁ;
l —˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ÒÂËÁÏË˜ÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú UBC
1,2,3,4;
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ÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ Â ÓÚ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÚËÔ. »Á„‡‰ÂÌ‡ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡
Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ
ÍÓÌÚÓÎÂ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ ControlLogix, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ ÒÓÙÚÛÂ
Á‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
RSView 32, ‰‚‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÚËÔ VersaView Ò
17" ËÎË 20" TFT ÒÂÌÁÓÌË, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Ì‡ ‰ÓÔË ÂÍ‡ÌË,
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Ô‡ÌÂÎ
PanelView Plus Ë ËÌÚÂÙÂÈÒÌË ÏÓ‰ÛÎË Ë
ÍÎÂÏË Á‡ „‡Î‚‡ÌË˜ÌÓ
‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Allen
Блокова схема на системата за управление
Bradley, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÍÓÌˆÂÌ‡ Rockwell
l ‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ˙Ú
Automation. "œÂ‰Î‡„‡Ì‡Ú‡ ¿—” Â
ÔÓÍË‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡- ËÁÔËÚ‡Ì‡ Í‡ÚÓ ÒıÂÏ‡ ‚ Â‡ÎÌË ÛÒÚËÚÂ IEC, UL, CSA, NEMA, ANSI, ÎÓ‚Ëˇ ÔË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÛIEEE.
„Ë ‰Â‚ÂÚ Ó·ÂÍÚ‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÓÚÓÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
Структура на системата (KRS) Ë ÓÚÓÌË ËÁ„Â·‚‡˜Ë (RI) ‚
за управление
“≈÷ Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ-2, “≈÷ Ã‡Ë¬ÌÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚ Û‰ÌËÍ “ÓˇÌÓ‚Óˆ‡ »ÁÚÓÍ-3, “≈÷ Ã‡Ëˆ‡-3 ƒËÏËÚ1 ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚- Ó‚„‡‰, Ë Â ÔÓÚ‚˙‰ËÎ‡ Ò‚ÓˇÚ‡
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Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔË ÚÂÊÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
‡·ÓÚ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ ËÌÊ. ÃËÎÂÌ
ÃËÎÂ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ –ÓÚÂÍ.
’‡‰ÛÂÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÔÓÏÂÒÚÂÌ‡ ‚ ‰‚‡ ¯Í‡Ù‡, ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÓÚ
ÍÓËÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ ÍÓÌÚÓÎÂ Ë Ì‡·Ó ÓÚ
ˆËÙÓ‚Ë Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ 600 ‚ıÓ‰ÌË ‰ËÒÍÂÚÌË ÒË„Ì‡Î‡,
64 ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë 16-·ËÚÓ‚Ë ‚ıÓ‰‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ 600 ËÁıÓ‰ÌË ‰ËÒÍÂÚÌË ÒË„Ì‡Î‡, ËÌÚÂÙÂÈÒÌË ÏÓ‰ÛÎË
Á‡ „‡Î‚‡ÌË˜ÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË. Õ‡ ‚‡Ú‡Ú‡ Ì‡ Â‰ËÌËˇ ÓÚ ¯Í‡ÙÓ‚ÂÚÂ Â
ÏÓÌÚË‡Ì ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Ô‡ÌÂÎ Á‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡. »ÌÒÚ‡ÎË‡ÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ
ÒËÌıÓÌËÁË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ÏÂÊ‡Ú‡,
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰‡ÌÌË Ë
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË Ë ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËˇ
Ô‡ÌÂÎ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË Ë ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Ô‡ÌÂÎË Ò‡ Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP65,
Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÚÂÊÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
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Системата е с големи възможности, всички менюта са на български
инж. Петко Маджаров, началник отдел Енергиен в мини Марица Изток
През 2004 год. на насипообразувател AS12500 в
рудник Трояново-1 от комплекса мини Марица Изток бе
монтирана нова система за управление на фирма
Rockwell Automation. Новата система за управление
замени старото немско решение РС2000, което бе
морално и физически остаряло. Работата на старата
система се характеризираше с чести откази и трудна
поддръжка. Важен аргумент в полза на подмяната й бе
отсъствието на резервни части за ремонта й.
Новата система за управление е от ново поколение,
много по-компактна е и с многократно по-големи
възможности. Върху големи екрани в кабините на двамата манипуланти се визуализира работата на цялото съоръжение. Благодарение на значителния брой използвани датчици и специализирания софтуер, новата
система позволява много точно да се следи състоянието на всяко от важните съоръжения и експлоатационните им параметри. При регистриране на отклонение
от нормалната работа на съоръженията, компютърът
веднага спира работата на съответния възел и сигнализира оператора за вида на аварията. Всички надписи,
протоколи и съобщения са на български език, което
значително улеснява манипулантите в тяхната работа. В съответствие с желанието на обслужващия персонал, на три допълнителни места бяха монтирани

Възможности
на системата
—Â‰ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌÚ‡-
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малки визуализационни панели,
от които електротехниците,
независимо в коя част на насипообразувателя се намират,
имат възможност да видят
съобщенията за авариите и
своевременно да ги отстранят.
В хода на изпълнение на проекта фирма РОТЕК реши още
един наболял проблем - връзката между чешката кола разтоварна (КР) и насипообразувателя. Бяха отстранени много кабели, които от големите
огъвания и вибрации се пречупваха и късаха. В диспечерския пункт бе инсталиран съвременен компютър с голям монитор, в който по радиомодем се получават
всички данни за работата на насипообразувателя. Натрупаните данни се архивират и могат да бъдат разпечатвани. Тази информационна база се използва за
анализ на работата на всички съоръжения от багера.
От момента на пускането си в експлоатация досега, системата за управление работи много добре и вече
доказа надеждността си при експлоатация в условията на мини Марица Изток.

ÎÂÌ (‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ) Ë ˙˜ÂÌ ÂÊËÏË Ì‡ ‡·ÓÚ‡; ÒÎÂ‰ÂÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚‡Î Ì‡ Â‰ÛÍÚÓË; ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÚÂÏÔÂ-

‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ë ÔÂ‰ÌËÚÂ Î‡„ÂË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ıÓ‰, ‚˙ÚÂÌÂ,
ÒÚÂÎ‡, Ì‡ÒËÔ‚‡˘‡ Ë ÏÂÊ‰ËÌÌ‡
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Като структура системата е модулна и отворена
инж. Милен Милев, управител на Ротек
При избора на внедреното в мини Марица Изток
техническо решение сме се ръководили от няколко основни фактора, сред които първостепенно място заема
постигането на максимален икономически ефект при разумна цена. Също така имахме стремежа да гарантираме висока надеждност и безаварийна работа на съоръжението в условията на запрашеност; вибрации, ударни
натоварвания, голям температурен толеранс и колебания в захранващите напрежения. Разработената система за управление отговаря на стандартите за електромагнитна съвместимост. Съобразена е с наличните
монтажни размери в съществуващата зала. Позволява
бърз монтаж и лесно напасване към сегашната електрическа схема, при пълно галванично развързване на сигналите. Вярвам, че в резултат от вложените усилия осигурихме максимално удобна за багериста и поддържащия
ÎÂÌÚË Ë ‰.; ÒÎÂ‰ÂÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÒÎÓÚÓ;
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ë ÒÚÂÎ‡Ú‡; ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡Úˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÌÚ‡Ú‡, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ Ó·ÓÓÚË Ë
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ. — ÔÓÂÍÚË‡Ì‡Ú‡ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÓÚ –ÓÚÂÍ
ÒËÒÚÂÏ‡ Ò˙˘Ó ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚ˇÚ˙‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 15 ‰Ó 25
Ï/ÒÂÍ.; ËÁ‚˙¯‚‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔÛÒÍÓ‚‡
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персонал информация за състоянието на отделните възли на
съоръжението, визуализация с
анимация на режима на работа
и издаване на навременни алармени съобщения.
Разработената система за
управление е изградена на модулен принцип, което позволява
лесно разширение и добавяне на
нови функционални възможности, като изграждане на безжична мрежа за връзка с други съседни съоръжения по трасето. Системата за управление е от отворен тип,
което я прави съвместима с други системи за управление и позволява да се реализира комуникация с тях.

ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚ÂÏÂÌ‡ ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ; ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÒÂ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ
ÔË ÔÛÒÍ Ë ‡·ÓÚ‡, ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Á‡
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÚÓÍ ËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÒÎÂ‰ÂÌÂ Á‡ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡
Ù‡Á‡. —ÎÂ‰ˇÚ ÒÂ Ò˙˘Ó ‚ÒË˜ÍË Í‡ÈÌË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë

‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
ƒÛ„Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ Á‚ÛÍÓ‚‡ Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ; ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡; ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë
‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ 730 ÚËÔ‡ ‡‚‡ËÈÌË Ò˙·ËÚËˇ Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ, Ò
‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ-
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
ËÁ·Ó Ì‡ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌËˇ ÓÔÂ‡ÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË. ¬
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·˘ËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ËÁ‚˙¯‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë ÒËÏÛÎ‡ˆËÓÌÌË
ÂÊËÏË Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÎË Ì‡ Ì‡ÒËÔÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ.

Специфики на
предлаганата система

Локално табло на системата

‚‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ô‡‚‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
‡ÁÎË˜ÌË ÈÂ‡ıË˜ÌË ÌË‚‡; ÔÂ‰Î‡„‡ „‡ÙË˜ÌÓ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ (ÚÂÌ‰ÂÌˆËË) Ë ‡ıË‚Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ; ‡ÌËÏ‡ˆËˇ
ÔË ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡; ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
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" ˙Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ÒÂ
ÓÚÌ‡Òˇ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÍÓÌÚÓÎÂ˙Ú, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË Ë Ô‡ÌÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ò‡ ÒÂÚËÙËˆË‡ÌË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÎË Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‚
ÚÂÊÍË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ·˙Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡ ‰Ó
ÌË‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ Ì‡ ÔÓ‚Âˇ‚‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ", ÍÓÏÂÌÚË‡
ËÌÊ. ÃËÎÂ‚. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÔÓÂÍ-

ÚË‡Ì‡, ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Ú‡Í‡, ˜Â Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎË Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÂË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ
Í˙Ï ÏÂÊ‡Ú‡, ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ·ÂÁ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Í˙Ï
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÔÓ ·ÂÁÊË˜ÂÌ
Ethernet TCP/IP ÔÓÚÓÍÓÎ, ÍÓÂÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡, ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ ËÎË Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ.
"ÃÓÌÚË‡ÌËÚÂ ÌÓ‚Ë ‰‡Ú˜ËˆË
ËÎË ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ÌÓ‚Ë
ÙÛÌÍˆËË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡, ÍÓËÚÓ ‰‡ ËÌÙÓÏË‡Ú ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ ‚
‰‡‰ÂÌ ‚˙ÁÂÎ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ÔÂ‰Ë ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·‡ÚËÏ‡ ÔÓ‚Â‰‡. ‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÏÓ‰ÛÎÌ‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ı‡‰ÛÂÌÓ,
Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÌË‚Ó", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì ÃËÎÂ‚.
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ

—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ·ÂÚÓÌÓ‚ ‚˙ÁÂÎ
Изпълнител на проект за автоматизация на бетонов възел на фирма
ИНТИС е Гемамекс

œ

ревръщането на цели области
от страната в строителни площадки през последните години доведе до
сериозно развитие на всички свързани със строителния бранш дейности,
сред които и производството на
бетон. Въпреки очевидно слабия контрол върху качеството на използваните строителни материали през
първите години на демокрацията,
краткият срок до приемането на
страната ни в Европейския съюз и
свързаните с това очаквания за налагане на европейските изисквания в
областта на строителството се
превърна в предпоставка все по-голям брой производители на бетон да
обърнат поглед към автоматизация-
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та като средство, което би могло
да им осигури така необходимото
доказуемо високо качество. Друг
аргумент в полза на инвестицията
в автоматични системи за управление в бетонопроизводството е всеобщият стремеж към повишаване на
производителността на труда. Автоматизацията на бетоновите
възли се прави с цел стриктно изпълнение на зададените рецептури,
непрекъснат мониторинг на протичащия процес, архивиране на данните за технологичния процес и, в крайна сметка, производството на качествени бетони, съответстващи на
законовите разпоредби. Предвид
факта, че до две години всички бетонови възли в страната трябва да
съобразят продукцията си с европей-

Меню от диспечерския софтуер на
SCADA системата

ските стандарти, контролът и управлението на бетонопроизводството е следващата атрактивна за
фирмите, работещи в областта на
автоматизацията, пазарна ниша.
Предвид актуалността на темата, в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ви представяме система
за контрол и управление на производ-
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Повишихме производителността с 25%
инж. Светлин Йончев, ИНТИС, град Русе
Бих могъл да обобщя ползите от внедряването на системата в три направления. На първо място бих поставил
повишената производителност на възела - с около 25%
при несъмнено по-висок комфорт в обслужването и експлоатацията на съоръженията. Също така, пряк резултат
от внедряването на системата е много добрата повторяемост на физико-химическите показатели на произвеждания във възела бетон. Анализирайки натрупаните ста-

ството на бетон, внедрена като
пилотна разработка в бетонов възел
на фирма ИНТИС, град Русе. Изпълнител на проекта, включващ разработване, внедряване и пуск на система
за комплексно управление на бетонен
център, е фирма Гемамекс, с подизпълнители за софтуера за управление
фирма В ПЛЮС и за софтуера за диспечеризация фирма МАНРО. Внедрената система включва рецептурно
задание и архивиране; компютризирано диспечеризиране на материални
ресурси, документи и транспорт;
съвременна техника за дозиране и
управление през сензорен видеотерминал. Системата е реализирана на
база техника на водещия японски
производител на средства и системи за автоматизация OMRON. Про-
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тистически резултати от технологичния процес, успяхме
да оптимизираме рецептурите и да постигнем инвариантност по отношение на променливите параметри на входящите материали. Заслуга на системата е постигнатата
оптимизация на разхода на входящи материали. Благодарение на информацията, която ни осигурява системата, подобрихме диспечеризацията на транспорта и времето за доставки към клиентите.

ектът на системата е разработен
за период от три месеца, а внедряването е извършено в рамките на
една седмица. След успешното приключване на проекта, подобни системи са внедрени в още седем завода
за производство на бетон, уверяват
изпълнителите.

Техническо оборудване на
системата
Внедрената в бетоновия възел
система за управление обхваща процесорен модул CJ1M-CPU23, прибори
за измерване на тегло K3HB-VLC,
петинчов цветен сензорен видеотерминал NS5, цифрови индикаторни прибори със сменяеми цветове на
дисплеите K3MA, производство на
OMRON. Като мащабност система-

та включва 42 цифрови входа, 36
цифрови изхода, 4 аналогови входа и
2 аналогови изхода, с които покрива
управлението и контрола на бутонен
пулт за аварийно управление, система от датчици, магнетвентили и
контактори. С цел реализиране на
плавно движение на количката (б.ред.
съоръжението е познато сред специалистите по бетонопроизводство
като СКИП) и скъсяване на времето
за обслужване на миксера, се използва честотен инвертор с мощност
7.5 kW, също от OMRON. Химическите добавки и водата се дозират чрез
импулсни разходомери, а инертните
материали и циментът тегловно.
Софтуерът на ниво система за управление и диспечерска система е
разработен в съответствие с
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Срещнахме съдействие от страна на възложителя
инж. Георги Генчев, президент на Гемамекс
Нуждите на строителството от качествени бетони постоянно нарастват, а от тук и изискванията към
управлението на съответните съоръжения. Сертифицирането на много производители в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001, от друга страна, налага съответна организация на производството, в това число и стриктно спазване на рецептури, следене на качеството на продуктите, както на входа, така и на изхода на производствената единица.
Разработената и внедрена от Гемамекс система е

универсална като обхват на приложение и с успех би могла
да се използва и в други бетонови възли в страната. Имайки за цел постигането на тотално безотказна работа на
съоръжението, окомплектовахме система с техника на
водещ производител като OMRON. Бих искал да се възползвам от случая да благодаря на колегите от бетоновия
възел и фирмите подизпълнители - В ПЛЮС и МАНРО, без
ангажираността и съдействието на които нямаше да бъде
възможна реализацията на системата, успешно и в толкова кратък срок.

българските условия при
е поместен и клемопроизводството на бередът за присъединяватон и покрива изискванине на всички външни усята на родните стандартройства. Височината
ти, заявяват от фирмана шкафа е съобразена с
та, реализирала проекта.
оглед улесняване на опеСистемата за управратора при огледа на
ление е поместена в
самото съоръжение.
т.нар. "пиано" шкаф с изнесен наклонен пулт.
Режими на
Шкафът е окомплекторабота на
ван с команден панел с Шкафът за мониторинг и системата
Три са режимите на
бутони и превключвате- управление на бетоновия
възел
работа на системата ли и визуализиращ панел
с показващи прибори и сензорен ви- автоматичен, ръчен и авариен. По
деотерминал. Блокът за управление принцип миксерът поддържа автомана двигателите и магнетвентилите тичен режим, но в критични ситуае в основата на шкафа, където също ции може да преминава в ръчен ре-

154

жим. Команди до съоръженията на бетоновия възел се подават от две
места - посредством бутоните и от
терминала. През бутоните се извършва пускането и спирането на
двигателите или се реализира активиране на магнетвентилите. Чрез
терминала се задават и архивират
рецептури, прави се настройка на измервателни трактове, управляващи
команди, пароли и др. В случай че към
системата е включен принтер, печатът също се стартира от терминала.
Сред функциите на терминала е
визуализация на всички измервани
величини, сред които влажност, тегла на дозите цимент, инертните
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материали, вода и химически добавки. За улеснение на оператора описаните величини са показани и на измервателните уреди на индикаторния панел. По този начин е възможна
едновременната работа с екран, на
който е визуализирана, например,
информация за определена рецептура, и наблюдение на измерените
стойности на контролираните величини. Системата за управление предлага, опционално, индикация на степента на запълване на силоза за цимент в % и мониторинг на работния
ток на двигателя, с който е окомплектован миксерът, с цел следене на
текущото му натоварване. Всички
контактори и моторни защити, инсталирани в бетоновия възел, също
са производство на OMRON.

Структура на системата
Като архитектура системата за
управление е с разпределена структура, отличаваща се с автономност на функционални нива - "управление на съоръжение" и "диспечеризация на възела". Системата разполага с памет за 99 рецепти на ниво
PLC управление, което създава независимост от диспечерския SCADA
софтуер.
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Комуникационните кръгове в системата са два
независими по
RS485 интерфейс
с използване на
специализирания
SCU41 модул и
модула за отдалечена връзка K3SC
на OMRON.

Възможности
за развитие

Структура на внедрената система за управление на бетоновия

Системата за възел
управление е универсална по отношение на използвания хардуер и софтуер. Позволява работа с тегловни
дозатори и импулсни разходомери за
дозиране на използваните в бетонопроизводството флуиди. Във възможностите на системата са едновременно управление на 16 тегломера и
4 разходомера, без да е необходимо
да се увеличава PLC конфигурацията.
С оглед покриване изискванията на
разнороден тип бетонови възли, управлението може да работи със следните варианти на дозиране:
Дозиране на водата по тегло чрез
претегляне или импулсен разходомер.
Химическите добавки се дозират

също чрез претегляне или посредством разходомер с помпа. При използване на разходомер автоматично се отчитат големините на "опашките".
В случай че системата е инсталирана в бетонов център с лентова
везна и лентов транспортьор, без
СКИП, се работи по четириточкова
схема на теглоизмерване на лентовата везна.
Друга възможност за клиента е
монтиране на управлението във вертикален шкаф и корекции в програмното осигуряване според конкретното приложение, информират от Гемамекс.
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»ÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡
ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ
Основни характеристики на термографска система

œ

ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ ‚ÒÂ ÔÓÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÏÓ˘ÂÌ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÏ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌÊÂÌÂÌË Ó·Î‡ÒÚË. ◊ÂÁ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÌÓÏ‡ÎËË, ˜ÂÒÚÓ ÌÂ‚Ë‰ËÏË Á‡
˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÓÍÓ, ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡
ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÍÓË„Ë‡˘Ë
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÂ‰Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË, ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË ‰‡ ËÁÎÂÁÂ ËÁ‚˙Ì ÌÓ-
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ÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË ‚
‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÙÎÛË‰Ë ÒËÒÚÂÏË, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Î‡„‡ ‚ Ò„‡‰ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡ ÂÚ‡Ô, ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚‡˘ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÂËÓÁÌË ‡‚‡ËË.
ÿËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ, ÒÂ
‰˙ÎÊË Ì‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡. ¬ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ Á‡ÍÛ-

ÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÓÔ‡‚‰‡Ì‡ Ò Ó„ÎÂ‰ Ó·ÂÏ‡
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë ÂÏÓÌÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡
ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ ˜ÂÁ ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ È
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Основни критерии за
избор
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Â ·‡Á‡ Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇÚ‡
Í‡ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ËÏ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË „ÂÌÂË‡Ú ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÚÂÏË˜Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ, ÛÎ‡‚ˇÈÍË
ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÌÂ„Ó ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÚÂÏË˜Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, „ÂÌÂË‡Ì‡ ÓÚ Í‡ÏÂ‡Ú‡, ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ‚ÒÂÍË ÂÎÂÏÂÌÚ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÒÍ‡Î‡.
œÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ ‚ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ ÒÂ
Ò˙‰Ë Á‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÏÛ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. »ÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÒËÒÚÂÏË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‡·ÓÚË ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
ƒ‚‡ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË Á‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÂÍÚÌË ‰‡ÌÌË ÓÚ
Â‰Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ - ËÁ-
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·Ó Ì‡ Í‡ÏÂ‡ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌËÚÂ ÓÚ ÌÂˇ Á‡‰‡˜Ë, Ë ‰Ó·‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡,
‡·ÓÚÂ˘ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ŒˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ Ò ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÒËÒÚÂÏË Ó·ÂÍÚË ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ÓÚ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —ÔÂˆË‡ÎÂÌ IEEE/ANSI ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÒÔÂˆËÙËˆË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ ËÏ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ‚˙‚
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇÚ‡.

Специфициране на
термографските
системи
œË ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ
‰ÂÙËÌË‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Á‡‰‡˜Ë,
ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Ò ÌÂˇ.
ŒÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ÍÎ˛˜‚‡
‰Ó·Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌË Ó·ÂÍÚË Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ
˘Â ‡·ÓÚË Í‡ÏÂ‡Ú‡. ÕÂ Ò‡ Â‰ÍË

ÒÎÛ˜‡Ë ÓÚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ë
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ËÁ·‡Ì‡ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ÒÂ
ËÁÔÎ‡˘‡ ÓÚ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ËÌˆË‰ÂÌÚ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ,
ÔÓÁÌ‡ÚË Ò‡ Ë ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ
ÔÓ‡‰Ë ÌÂ‰Ó·Ó ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ,
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ Â ÌË˘Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Á‡„Û·‡ Ì‡ ‚ÂÏÂ Ë Ô‡Ë.
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, Ô˙‚‡Ú‡
ÒÚ˙ÔÍ‡ ÔË ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ Ò˙ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔËÒ˙Í Ò
Ó·ÂÍÚËÚÂ ‚ Á‡‚Ó‰‡, ÍÓËÚÓ ˘Â
·˙‰‡Ú Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌË Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ
Ó·ÂÍÚË ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Â‰ˇÚ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌ
Ì‡ ÔËÓËÚÂÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡, Ì‡ÎË˜ÌÓÚÓ
ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ
Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡, ‡·ÓÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
¬‡ÊÌÓ Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÛ˜Ë
ÚÂÏË˜ÌËˇÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚ Ì‡ ‚ÒÂÍË
ÓÚ Ó·ÂÍÚËÚÂ Ë Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘ËÚÂ „Ë
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ÔÂ‰ÏÂÚË. ◊ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ
˘Â ·˙‰Â ËÌÒÔÂÍÚË‡Ì ‚ÒÂÍË Ó·ÂÍÚ,
Â ‰Û„‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, ÍÓˇÚÓ
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ˜ÂÚÂÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡
Ì‡ ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
ŒÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ ËÁ·Ó Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â Ë ‰Ó·ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
·˙‰Â˘Ó ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ·‡Á‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ËÌÒÔÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ó·ÂÍÚË Ò ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ·‡Á‡, Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë. ¬ Â‰Ëˆ‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÏÂÚÓ‰˙Ú Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡ Ò ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÏÂÚÓ‰, ‚Ë·‡ˆËÓÌÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‰.
¿ÍÓ ÒÂ ÔËÂÏÂ, ˜Â ÚÂÏÓ„‡ÙËÒÚ˙Ú Â ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì,
ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‰ÂÚÂÍÚÓ‡ Ì‡ ÙÓÍÛÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÌËÌ‡

164

(FPA) Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ
·ÎÓÍ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ Ó·‡Á Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ. Õ‡È-Ó·˘Ó, ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
Â‰Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ Í‡ÏÂ‡ Á‡‚ËÒˇÚ
ÓÚ ÚË Ù‡ÍÚÓ‡:
◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ - ‰ÂÙËÌË‡ ÒÂ
Í‡ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡
‰‡ ËÁÏÂ‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ÓÚ ÌÂˇ Ó·‡Á Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
–‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ - ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒÂ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ‰‡ ÙÓÍÛÒË‡ ‡‚ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ ‚˙ıÛ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÔËÍÒÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË
Ì‡ ÌÂÈÌËˇ FPA ‰ÂÚÂÍÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‡Á„‡ÌË˜Ë Ó·ÂÍÚ˙Ú ÓÚ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘‡Ú‡ „Ó ÒÂ‰‡ Ë ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÛ.
“ÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
·ÎÓÍ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË‡˘Ëˇ Ë Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ·ÎÓÍ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Ì‡È-Ó·˘Ó Í‡Á‡ÌÓ ‰‡ Ó·‡·ÓÚË
„ÂÌÂË‡ÌËˇ ÓÚ ‰ÂÚÂÍÚÓ‡ Ì‡ ÙÓÍÛÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÌËÌ‡ ÒË„Ì‡Î. Œ·‡Á˙Ú
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ÓÚ ÓÔÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚˙‚ ÙÓÍÛÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÌËÌ‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡-

ÏË‡ FPA ‰ÂÚÂÍÚÓ˙Ú. —˙‚ÒÂÏ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú
Í‡ÏÂË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ Ó·‡Á‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ 60 Hz „ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ÓÚ
Í‡ÏÂ‡Ú‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÚÂÏË˜ÂÌ
Ó·‡Á Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ˘Â ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ÔÓÔÂˆËÁÂÌ Ë „Ó‰ÂÌ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Í‡ÏÂ‡, ‡·ÓÚÂ˘‡ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ 20 Hz. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡ÏÂË, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë
ÒÂ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡, Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ËÎË ÌÂ Â ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓ ÒÔˇÏÓ
Í‡ÏÂ‡Ú‡.

Чувствителност
и разделителна
способност на камерата
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË, ÍÓËÚÓ
·˙‰Â˘ËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÒËÒÚÂÏË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â¯‡Ú,
Â Í‡Í‚‡ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. ◊ÂÒÚÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Â‰Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ Í‡ÚÓ ¯ÛÏÓ‚ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ËÎË
NETD (Noise Equivalent Temperature
Differential), ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡, ÍÓˇÚÓ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
Á‡ÒÂ˜Â ÔË ÒÚ‡ÚË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
‡·ÓÚ‡. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú NETD ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔË Î‡·Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ,
‰ÓÍ‡ÚÓ Â‡ÎÌ‡Ú‡, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡
Á‡‚ËÒË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. œË ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‚ ÌËÒÍÓ- Ë
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ÏÓ‰ÂÎ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ.
ƒÛ„ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ
ÒÚÓË ÔÂ‰ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÒËÒÚÂÏË, Â ÔÓ‰·Ë‡ÌÂ Ì‡
ÏÓ‰ÂÎ Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â ÓÚ ÍËÚË˜ÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡
Í‡ÏÂ‡. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÔË¯Â Ë Í‡ÚÓ Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ ‡ÁÏÂ
Ì‡ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ
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Ó·ÂÍÚ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ Ò Í‡ÏÂ‡Ú‡.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Í‡ÏÂË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÚÓ˜ÌÓ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ë ÔÓ-ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË Ó·ÂÍÚË
Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ. ÓÂÍÚÌÓ Â
‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ Ó˘Â, ˜Â ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ È ‰‡ ËÁÏÂ‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Í‡ÚÓ „‡·‡ËÚË Ó·ÂÍÚ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ.

Приложимостта се
определя от оптиката
ƒÛ„ ‚‡ÊÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Ì‡ ÔÂˆËÁÌÓÚÓ ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ‡·ÓÚÌËÚÂ ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ, Ì‡ ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÙÓÍÛÒË‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰‡ÎÂ˜ÌË Ó·ÂÍÚË, Í‡ÚÓ Î‡„ÂË ‚˙ıÛ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡,
ËÁÓÎ‡ÚÓË ‚ ÓÚÍËÚË ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË,
„ÓÎÂÏË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË
„˙ÌÂÚ‡, ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰˙Î„ÓÙÓÍÛÒÌË ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÌË
ÎÂ˘Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ó·‡Á‡ Ì‡

ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË ‚˙ıÛ
ÔÎÓ˘ Ò ‡ÁÏÂË Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 3ı3 ÔËÍÒÂÎ‡ ‚˙ıÛ FPA ‰ÂÚÂÍÚÓ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Ò˙˘‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ˘Â ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ Ì‡
·ÎËÁÍÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ Í‡ÏÂ‡Ú‡, Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰˙Î„ÓÙÓÍÛÒÌ‡Ú‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜Ì‡ ÓÔÚËÍ‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÏÂÌË Ò
‰Û„‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ Í‡ÚÓ ÓÔÚË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡. — ˆÂÎ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡, ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ë ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ Í‡ÏÂ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË Í‡ÚÓ ‡ÁÏÂË Ë ÒÔÂˆËÙËÍË Ó·ÂÍÚË, ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ˜ÂÒÚÓ Ò ‚Á‡ËÏÓÁ‡ÏÂÌˇÂÏË ÓÔÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ ÓÔÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ì‡
Ó·‡Á‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚˙ıÛ FPA ‰ÂÚÂÍÚÓ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ¯ËÓÍÓ˙„˙ÎÌËÚÂ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ
‰‡ ÙÓÍÛÒË‡Ú Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó Í‡ÏÂ‡Ú‡ Ó·ÂÍÚË. œÓ‡‰Ë
ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ ÓÔÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÁ-
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ï‡ÎÍË Ó·ÂÍÚË ÓÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ¯ËÓÍÓ˙„˙ÎÌËÚÂ ÎÂ˘Ë Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
·ÎËÁÍÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ó·ÂÍÚË.
œË ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡
ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂˆÂÌË Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. œÓ ÔËÌˆËÔ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ·ÎÓÍ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÒË„Ì‡Î‡ ÓÚ FPA ‰ÂÚÂÍÚÓ‡,
‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì Ó·‡Á˙Ú
Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ, Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ Ì‡ Ú.Ì‡. ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚËÚÂ ËÎË ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂËÚÂ. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Â
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ˇÁÍÓÒÚ ˘Â ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡
Ó·‡Á˙Ú Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ
ÔË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÒÔˇÏÓ Ó·ÂÍÚ‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ˘Â ·˙‰Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ.

Факторът работна
среда
œÂ‰‚Ë‰ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
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ÒÂ‰‡ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡
ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔË ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂÚÓ È ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ
Ë ÚÓÁË Ù‡ÍÚÓ. »ÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ˆÂÎËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ËÌÚÂ‚‡Î Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ Ò ÌÂˇ Ó·ÂÍÚË. “Ó‚‡ ‚‡ÊË Ò
ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÒËÎ‡, ‡ÍÓ ‰‡ÌÌËÚÂ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ËÏ ‚˙‚
‚Ë‰ Ì‡ „‡ÙË˜ÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡ ÓÚ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ± 2% Á‡ ˆÂÎËˇ ‡·ÓÚÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ËÌÚÂ‚‡Î. –Â‰Ëˆ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍË ÒËÒÚÂÏË ÌÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. œÓ ÔËÌˆËÔ, ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÓÍÓÎÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 2224 ∞—.

Препоръчително е
изпитване в реални
условия
ŒÚ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ó·Ó·˘Ë, ˜Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ Í‡ÏÂ‡ Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ‡ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÁÏÂ‡ ËÏ, ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó Úˇı, ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
Ù‡ÍÚÓ‡ ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡. ¡‡Á‡ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ËÁ·Ó Ì‡ ÚÂÏÓ‚ËÁÓÌÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡,
ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ÒÂ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ È Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
œÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Â‰Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ, Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ÔÂ‰Ë Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÚÂÒÚ‚‡ ‚
Â‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. «‡‚Ó‰ÒÍ‡Ú‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ Í‡ÏÂË ÒÂ Ô‡‚Ë ÔË Î‡·Ó‡ÚÓÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ÕˇÏ‡ ÔÓ-ÒË„ÛÌÓ
‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ËÁ·‡Ì‡ Ò Ó„ÎÂ‰ ÓÚ-
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ·‡ÁÓ‚Ë Ù‡ÍÚÓË, ÓÚ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ È
‚ Â‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÔÓÎÁ‡Ú‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë
Ì‡ Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡‚ËÒË ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ
ÛÏÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ Ò ÌÂˇ.

Типични приложения на
термографските
системи

Изображения от термовизионни системи,
работещи в различни области на индустрията
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‡ÚÓ ÏÂÚÓ‰, ÒÔ‡‰‡˘ Í˙Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ·ÂÁ‡ÁÛ¯ËÚÂÎÌËÚÂ,
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ÛÒÔÂı ‚ ËÌÒÔÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰·Ë. ƒÛ„‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ËÁÓÎË‡ÌË ÔÓˆÂÒÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë,
ÍÓÚÎË Ë ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË Ò˙‰Ó‚Â ÓÚ
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÂÙÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Ì‡ÔËÏÂ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ Ó„ÌÂÛÔÓÌË ËÁÓÎ‡ˆËË Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË
Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë. — ‚Â-

ÏÂÚÓ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÚÛ‰ÌÓÚÓÔËÏËÚÂ
ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ ‚ÎÓ¯‡‚‡Ú Ë ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰‡
·˙‰‡Ú Á‡ÏÂÌÂÌË. »ÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡
ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡Ë, ÍÓÚÎË Ë ‰Û„Ë
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË Ò˙‰Ó‚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡
ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍ‡ Í‡Ú‡
Ì‡ ÚÂÁË ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂˆÂÌË ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ËÏ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. “ÂÏÓ„‡ÙËˇÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡
·‡Á‡ Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÏÓÏÂÌÚ, ‚
ÍÓÈÚÓ Â Ì‡È-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ
- Ú.Â. ÔÂ‰Ë ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡‚‡Ëˇ, ÌÓ
ÌÂ Ë ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ. ◊ÂÒÚÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ‚Ë‰ Ì‡
ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ, ÒÔÂˆËÙËÍË
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ÚÂÍÛ˘Ó
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ‰. ŒÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËË
Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì‡Ú‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ò‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.
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Œ¬

–Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ‚ Œ¬ ÒËÒÚÂÏË
Видове технически решения за оползотворяване на отпадъчната топлина

Œ

ÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË Â ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ÌÂ
Ò‡ÏÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ·ËÚ‡, ÌÓ Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ. ¬ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡
Ô‡Á‡Ì‡ Â‡ÎÌÓÒÚ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÂÌ‡ ÓÚ
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ˆÂÌ‡Ú‡
Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ˘Â ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë, ˜Â ÚÓ‚‡ ˘Â
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ¯ËÓÍ‡ Ô‡Á‡Ì‡ Â‡ÎËÁ‡-
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ˆËˇ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡. –‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ¯ÂÒÚ ÓÒÌÓ‚ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡ ‚ Œ¬ ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ‚˙‚
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰‡ Â„ÂÌÂË‡Ú Í‡ÍÚÓ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ËÎË ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ë/
ËÎË Î‡ÚÂÌÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡.
œÓ ‡ÁÎË˜ÌË ÔË˜ËÌË, ‚ ÏÌÓ„Ó ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ò„‡‰Ë ÓÚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÛÚÂ˜ÍË ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı
‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÚÓ‚‡ Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Ò Ó„ÎÂ‰
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ ËÎË ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇÚ‡,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ËÁ‚˙Ì
‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ËÎË
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ¬ ‰Û„Ë ÒÎÛ˜‡Ë, „ÓÎÂÏËÚÂ ‰Â·ËÚË Ì‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ò‡ ÌÂÊÂÎ‡ÌË Ë ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡
ÎÓ¯ÓÚÓ È ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ. œË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë, ‚˙Á‰Ûı, ËÁÔÛÒÍ‡Ì ÓÚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó,
Ò˙‰˙Ê‡ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË. ≈ÌÂ„ËˇÚ‡, ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡
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Œ¬
ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÓÍÓÎÌÓÚÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ,
Î‡ÚÂÌÚÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ. ÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÈÚÓ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ ‚ ÍÎËÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡,
ÙÓÏË‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂÓ ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‚˙Ì¯ÌËˇÚ
‚˙Á‰Ûı ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡
ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ‚ÓË Ë ÌÂÔÎ˙ÚÌÓÒÚË ‚ ÒÚÂÌËÚÂ Ë ‰Ó„‡Ï‡Ú‡.
¬ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÒÎÂ‰
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ‚˙˘‡ ‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

Регенерация на
топлината
»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰Ì‡
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ
Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Â
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ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ÒÂËÓÁÌÓ
ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ. ƒÓÍÓÎÍÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ
Í˙Ï Á‡ÏÂÒÚ‚‡˘Ëˇ „Ó ‚˙Á‰Ûı ‚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏÓ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚Á‡ËÏÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ Ë ÔÓ‰‡‚‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ ‚˙Á‰Ûı˙Ú, ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÒÛ¯ÂÌËˇ Ë ÛÏÓÍÂÌËˇ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË, Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚˙‚
‚˙Á‰Ûı‡. œË Ó·Ò˙Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Â
Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ò˙Ó·‡ÊÂÌËˇ:
÷ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ë
ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ Â ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ˘Â ·˙‰Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔÓ-Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È.

ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ. ÀÂÒÌÓ Â ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜Ë, ˜Â
ÔË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÌÓ Â„ÂÌÂË‡ÌÂÚÓ È.
—ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
Â‰Ì‡ Â„ÂÌÂË‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë
ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË.
—ÚÂÔÂÌ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÓÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
ÀÓ„Ë˜ÌÓ Â, ˜Â Â„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
Ë ‰‚ÂÚÂ Ò‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ.
¬‡ÊÌÓ Ò˙Ó·‡ÊÂÌËÂ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡
Ò‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚË ËÎË Ú‚˙‰Ë
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ ‚ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Â
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ÓÔ‡ÒÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‚ËÒÓÍË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.
¬˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ‚ Â‰Ì‡
Ò„‡‰‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ Ë/ËÎË ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ ÚËÔ
‚˙Á‰Ûı/‚˙Á‰Ûı ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚‡
ÓÒÌÓ‚ÌË ÚËÔ‡ - ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡˘Ë
ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ë ˆˇÎ‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡. ‡ÍÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜Ë ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ, Ô˙‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒËÒÚÂÏË Â„ÂÌÂË‡Ú
Ò‡ÏÓ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ, ·ÂÁ Î‡ÚÂÌÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ¬ÚÓËˇÚ
ÚËÔ ÒËÒÚÂÏË Â„ÂÌÂË‡Ú Í‡ÍÚÓ
ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ, Ú.Â. ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ë Î‡ÚÂÌÚÌ‡Ú‡, Ú.Â.
ÒÍËÚ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡
‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓÍ‡. ÓÈ ÓÚ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ-Û‰‡˜ÂÌ Á‡
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ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ·ÎËÁÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ‚Â‰ÌË
ÔËÏÂÒË ‚ Úˇı Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. ‡ÍÚÓ ·Â
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ¯ÂÒÚ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ ÚËÔ
‚˙Á‰Ûı/‚˙Á‰Ûı, ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ‚ ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡.

Топлообменници с
неразглобяеми плочи
—Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ò‡
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ÌÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ÔÎÓ˜Ë (fixed-plate heat
exchangers), ÍÓËÚÓ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ‡Á‰ÂÎÂÌË Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Â‰Û‚‡˘Ë ÒÂ
ÔÎÓ˜Ë. œËÌˆËÔÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Ò ÌÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË
ÔÎÓ˜Ë Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„. 1. »ÁÔÛÒÍ‡ÌËˇÚ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËˇÚ ‚˙Á‰Û¯ÌË

Фиг. 1. Топлообменник с неразглобяеми
плочи

ÔÓÚÓˆË ÔÓÚË˜‡Ú ÏÂÊ‰Û Â‰Û‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ÙÓÏË‡ÌË
ÓÚ ÔÎÓ˜ËÚÂ. œË ÚÓÁË ÚËÔ Â„ÂÌÂ‡ÚÓË ÔÎÓ˜ËÚÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò ‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ Ë ËÏ‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ (ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡) ÏÂÊ‰Û
‰‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓÍ‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ
Ò ÌÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ÔÎÓ˜Ë ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÍÓÈÚÓ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÒÂ˘Û ÍÓÓÁËˇ, Ò ‰Ó·Ë ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ˆÂÌÓ‚Ó ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ. “ÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ÌÂ‡Á-
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„ÎÓ·ˇÂÏË ÔÎÓ˜Ë ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡. —Â‰ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ËÏ Â Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·ËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ „ÓÂ˘ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ
Ì‡‰ 200 ∞—. “ÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò
ÌÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË ÔÎÓ˜Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Ô˙ÎÌÓÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ ËÎË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË ÛÚÂ˜ÍË ÏÂÊ‰Û ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÔÓÚÓˆË. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Â, ˜Â Â„ÂÌÂË‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡. ¬˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ËÏ Â ‰‡ Â„ÂÌÂË‡Ú Ì‡‰ 80% ÓÚ
Ì‡ÎË˜ÌÓÚÓ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌÓ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ¯ËÓÍÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡.

Ротационни
топлообменници
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ÌÂ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏ‡ ÔÎÓ˜‡, ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Â„ÂÌÂË‡Ú Í‡ÍÚÓ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ, Ú‡Í‡ Ë
Î‡ÚÂÌÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡, Ò˙‰˙Ê‡˘‡
ÒÂ ‚ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ ÓÚ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡-
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Фиг. 2. Ротационен топлообменник

ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. —ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË ÓÚ ÚËÔ ‚˙Á‰Ûı/‚˙Á‰Ûı ‰‡
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ú ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡ Ë
ÒÍËÚ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚Ë‰‡
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌ‡
ÒÂ‰‡. ‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÚÓÁË ÚËÔ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ò‡ Â¯ÂÌËÂ Ò
‚˙Úˇ˘ ÒÂ ˆËÎËÌ‰˙, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò
‚˙Á‰ÛıÓÔÓÔÛÒÍÎË‚‡ ÒÂ‰‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Â ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÏÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ‰‡ Â Ò „ÓÎˇÏ‡ ÔÎÓ˘.
‡ÍÚÓ Â ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ÙË„. 2, ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇÚ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËˇÚ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË Ò‡ Ò˙ÒÂ‰ÌË, Í‡ÚÓ ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı
ÔÓÚË˜‡ ÔÂÁ Â‰Ì‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡. Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Á-

ÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË
ÔÓÚÓÍ‡ Â ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡
ÓÚ Â‰ËÌËˇ Í˙Ï ‰Û„Ëˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ
ÔÓÚÓÍ ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓÔÛÒÍÎË‚‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ò ‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ‰‡Ú‡ ËÁ‚ÎË˜‡ Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ Ë ˇ ÔÂ‰‡‚‡
Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌËˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ¿ÍÓ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ËÏ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ Â„ÂÌÂË‡
Î‡ÚÂÌÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ÓÚ ÔÓÚÓÍ‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡„‡Ú‡ ÒÂ
„ÂÌÂË‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
ÍÓÂÚÓ ‚ ÔÓÚÓÍ‡ Ò ÔÓ-ÌËÒÍÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‚Î‡„‡ ÔÓÚË˜‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡
ËÁÔ‡ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡
‚Ó‰Ë ‰Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Î‡„‡.
¬Ë‰˙Ú Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎÓÔÂÌÓÒÌ‡ ÒÂ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ
Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔËÏÂÒË, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ÓÓÒˇ‚‡-
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ÌÂ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓÍ‡, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡ˆËˇ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡.

Регенерация по затворен
контур
ŒÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ˜ÂÁ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ
È ÔÓ ÍÓÌÚÛ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇÚ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇÚ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË ÌÂ Ò‡
Ò˙ÒÂ‰ÌË ËÎË ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚ ÔÓÚÓˆËÚÂ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ. –Â„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ ÍÓÌÚÛ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÂ·ÂÌË Ú˙·ÌË
‚Ó‰ÌË ÒÂÍˆËË ‚˙‚ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
Ò ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ
‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË, ËÏ‡˘Ë Á‡ ˆÂÎ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. —ıÂÏ‡ Ì‡
Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ ÔÓ ÍÓÌÚÛ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡
Ì‡ ÙË„. 3. —ÂÍˆËËÚÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ‚
Á‡Ú‚ÓÂÌÓÍÓÌÚÛÌ‡ ıË‰ÓÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓÏÔ‡, ˆËÍÛÎË-
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‡˘‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë.
œËÌˆËÔÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó
Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ
Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡ Â, ˜Â ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓÍ‡ ‰‡ Ò‡
Ò˙ÒÂ‰ÌË Ë ‰ÓË ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ Â‰ËÌ Ò
‰Û„. –‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÓˆËÚÂ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ò˙Ó·‡ÊÂÌËˇ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ- Фиг. 3. Регенерация на топлината по затворен
контур
‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ë ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒËÚÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‡ Ò‡ÏÓ Á‡ Â„ÂÌÂÒÚÂÏË. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔ- ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ.
ÎËÌ‡ ÔÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ ÍÓÌÚÛ Â, ˜Â ÏÂÊ‰Û Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ Топлообменници с
‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÔÓÚÓˆË, ÓÚ- температурна тръба
‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ Ì‡ËÏÂÒ˙ÒÚ‚‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ ÓÒÓÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ
Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ Â„ÂÌÂ‡·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ‚ Â‰Ëˆ‡ Á‡‚Ó‰ÒÍË
ÚÓ,
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ˙Ú
ÙÛÌÍˆËÓÔËÎÓÊÂÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÌÂ‰ÓÌË‡
Ì‡
·‡Á‡Ú‡
Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
‚
ÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
ÏÛ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ÏÛ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡ÚÂÌ- Ú˙·Ë. ¬ÒˇÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡
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Фиг. 4. Топлообменник с температурна

Ú˙·‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò Ù‡·Ë˜ÌÓ ‚„‡‰ÂÌ‡ Í‡ÔËÎˇÌ‡ Ú˙·Ë˜Í‡, ÍÓˇÚÓ Â
‚‡ÍÛÛÏË‡Ì‡, Ì‡Ô˙ÎÌÂÌ‡ Ò ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ÙÎÛË‰ Ë ‰Ó·Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌ‡.
œËÌˆËÔÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ Ú˙·‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë Ì‡ ÙË„. 4. œË ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‚ Â‰ËÌËˇ Í‡È Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡-
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‚‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁÔ‡ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇ ÙÎÛË‰, Ò ÍÓÈÚÓ Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡
Í‡ÔËÎˇÌ‡Ú‡ Ú˙·Ë˜Í‡
‚ Ò˙˘Ëˇ Í‡È. ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ Ô‡‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡
тръба
‚ ‰Û„Ëˇ Í‡È Ì‡ Ú˙·‡Ú‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ì‡Ú‡
‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡
Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÚË˜‡ Ó·‡ÚÌËˇÚ
ÔÓˆÂÒ - Ô‡‡Ú‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ ‚ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ „‡‚ËÚ‡˜ÌÓ ÒÂ ‚˙˘‡
‚ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌËˇ Í‡È Ì‡ Ú˙·‡Ú‡.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ
Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ Ú˙·‡ ‡·ÓÚˇÚ
‚ Á‡Ú‚ÓÂÌ ˆËÍ˙Î ËÁÔ‡ÂÌËÂ/ÍÓÌ-

‰ÂÌÁ‡ˆËˇ. œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ˆËÍ˙Î‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
ÚÓÔÎËˇ Ë ÒÚÛ‰ÂÌËˇ Í‡È Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ Ú˙·‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË
ÚËÔ Â„ÂÌÂ‡ÚÓË Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Â ÒÚÛ‰ÂÌËˇÚ Í‡È Ì‡
Ú˙·‡Ú‡ ‰‡ Â ÔÓ‚‰Ë„Ì‡Ú ÒÔˇÏÓ
ÚÓÔÎËˇ.

Регенератори на
топлина с кули близнаци
—˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ò
ÍÛÎË ·ÎËÁÌ‡ˆË Ò‡ ÓÚ ÚËÔ ‚˙Á‰Ûı/
ÚÂ˜ÌÓÒÚ ËÎË ÚÂ˜ÌÓÒÚ/‚˙Á‰Ûı.
œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ
ÒÓ·ÂÌÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ˆË-
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ÍÛÎË‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓÚÓˆËÚÂ Ì‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡
‚˙Á‰Ûı. —Ó·ÂÌÚ˙Ú ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡ Ò ‚ÒÂÍË ÓÚ ‰‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓÍ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÍÛÎËÚÂ.
÷ËÍÛÎË‡˘‡Ú‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÔÂÌ‡Òˇ ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ, Î‡ÚÂÌÚÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë Ó·˘‡
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ Â„ÂÌÂ‡ÚÓË ÒÂ
ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ËÎË ‰ÓË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ËÁı‚˙ÎˇÌËˇ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ ÍÎËÏ‡ÚËÁË‡ÌÓÚÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË. —Â‰
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ Â„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ò ÍÛÎË ·ÎËÁÌ‡ˆË Â, ˜Â
ÌÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚˙‚
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ
ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÏÂÒËÚÂ, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
ÒÂ ‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÔÓÚÓˆË, ‚ ÒÎÛ˜‡È
˜Â Ò˙‰˙Ê‡Ú „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
„‡ÁÓÓ·‡ÁÌË Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ.

Термосифонни
топлообменници
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓÒËÙÓÌÌËÚÂ
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ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Â
ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ‚Â˜Â ÓÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÔË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ Ú˙·‡.
—ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒËÙÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ. –Â- Фиг. 5. Термосифонни топлообменници
„ÂÌÂË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ- ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡
‚‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÎÛË‰, ÍÓÈ- ‡ÁÎËÍ‡, ‰˙ÎÊ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡
ÚÓ ÔÓÏÂÌˇ ‡„Â„‡ÚÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓ- ‚ ‡„Â„‡ÚÌÓÚÓ ÏÛ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÚÓÔˇÌËÂ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ÎÓÔÂÌÓÒÌËˇÚ ÙÎÛË‰ ˆËÍÛÎË‡ ‚
ÔÓˆÂÒ. Õ‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂ- ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ËÁÔ‡ËÚÂÎˇ Ë
ÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ‰‚ÛÙ‡ÁÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ‡.
¬˙ÔÂÍË ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓÚÓ ÒıÓ‰ÚÂÏÓÒËÙÓÌÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÓÒËÙÓÌÌËÚÂ Ë
ÒËÒÚÂÏË, ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ËÁÔ‡ËÚÂÎ, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ, ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË ÚÛÌ‡ Ú˙·‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë Â‰ËÚ˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ÙÎÛ- ˆ‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‡ÁÎËÍË. —Â‰ Úˇı Â, ˜Â
Ë‰. œËÌˆËÔÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ú‡Í˙‚ ÚÓÔÎÓ- ÚÂÏÓÒËÙÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË
ÌˇÏ‡Ú Í‡ÔËÎˇÌ‡ Ú˙·Ë˜Í‡, ‚ ÍÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 5.
œË Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÚÓÔ- ˇÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚
ÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇÚ ÙÎÛË‰ ÔÓÏÂÌˇ ‡„Â- ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇ
„‡ÚÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ¬ ÂÁÛÎ- ÙÎÛË‰ Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡Ú‡Ú ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ „‡‚ËÚ‡- ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡.
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ÎËˆ‡

ËÌÊ. –ÛÏÂÌ √ÂÓ„ËÂ‚
Ì‡˜‡ÎÌËÍ ˆÂı »œ, ¿ Ë ¿—”“œ
‚ “≈÷ Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ 2
Шефът на автоматизацията в най-голямата ни топлоелектрическа централа - инж. Румен Георгиев, е сред утвърдените представители на бранша в страната. Натрупалият сериозен професионален опит специалист е възпитаник на
Висшето военно артилерийско училище "Георги Димитров" в Шумен, днес факултет Артилерия, ПВО и КИС на Националния военен университет. След дипломирането си през 1979 г. със звание офицер от артилерията и гражданска
специалност "Използване и поддържане на електронно-изчислителна техника", младият специалист трупа
професионални умения в редиците на армията в продължение на десетилетие. Приключвайки договора си с
военните през 1989 г., взема нелесното решение да направи завой в професионалното си развитие, започвайки работа в ТЕЦ Марица Изток 2 по гражданската си специалност. Както сам подчертава, придобитите
в армията знания и опит много му помагат да се утвърди на новото професионално поприще.
Професионалното израстване на инж. Румен Георгиев в ТЕЦ Марица Изток 2 преминава последователно
през служебните позиции - монтьор по контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А), ръководител лаборатория автоматизирани системи за управление на технологичния процес (АСУТП) и технолог
по АСУТП. През 2003 г. оглавява цех КИП, А и АСУТП в централата, където продължава да "служи" до днес.

ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ

”ÏÂÌËÂÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚË¯ Ò ıÓ‡Ú‡

“–”ƒŒÀfi¡»¬ » Œ–≈ “≈Õ ◊Œ¬≈ ,
¬⁄œ–≈ » ◊≈ œŒ œ–»Õ÷»œ Õ≈ Œ¡»◊¿Ã
ƒ¿ —≈ —¿ÃŒŒœ–≈ƒ≈ÀflÃ, «¿ŸŒ“Œ
œŒƒŒ¡≈Õ –Œƒ Œ÷≈Õ » —¿ ÃÕŒ√Œ —”¡≈ “»¬Õ».
—œŒ–≈ƒ Ã≈Õ œŒ-¬¿∆Õ¿ ≈ œ–≈÷≈Õ ¿“¿ Õ¿
Œ—“¿Õ¿À»“≈ ’Œ–¿.

—≈ ”—¬Œfl¬¿ Õ≈ —¿ÃŒ Œ“ Œ“ƒ≈ÀÕ» À»◊ÕŒ—“», ÕŒ »
Œ“ ∆»“≈…— ¿“¿ œ–¿ “» ¿, Œ“ ¬—fl ¿ œ–Œ¡À≈ÃÕ¿
—»“”¿÷»fl. “Œ ≈ ◊¿—“ Œ“ Œœ»“¿ Õ¿ Œ—“¿Õ¿À»“≈ »
Œ“ —¿Ã»fl “≈¡ - ’¿–¿ “≈–¿, »Õ“≈À≈ “¿, ÃŒ–¿À¿ »
¬⁄«œ»“¿Õ»≈“Œ “».

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÏË Ò˙‰·‡ Â

“–fl¡¬¿ ƒ¿ —» √Œ“Œ¬ «¿ ”“–≈, ƒ¿ —» œ–≈ƒ¬»ƒ»À
¡⁄ƒ≈Ÿ»“≈ œ–ŒÃ≈Õ» » ƒ¿ »Ã¿ÿ Õ¿…-ƒŒ¡–¿“¿
ŒÕ÷≈œ÷»fl «¿ “fl’.

œ–Œ¡À≈ÃÕŒ“Œ ≈∆≈ƒÕ≈¬»≈, ÕŒ »
”ƒŒ¬À≈“¬Œ–≈Õ»≈“Œ Œ“ –≈ÿ≈Õ»“≈

¿«”—».

«‡ ‰‡ ÒË ÍÓÌÍÛÂÌÚÂÌ ‰ÌÂÒ,

"¬ËÒÓÍËˇÚ" ÔÓÒÚ ÓÁÌ‡˜‡‚‡

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏË ÏÂ˜Ú‡

œ–≈ƒ» ¬—»◊ Œ Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“,
œ–»Õ÷»œÕŒ—“, œŒ—“ŒflÕ—“¬Œ » —≈¡≈Œ“ƒ¿¬¿Õ≈.

¬ ¡À»«⁄ œÀ¿Õ ≈ ƒ¿ Œ—⁄Ÿ≈—“¬»Ã ¬ Õ¿◊¿ÀŒ“Œ Õ¿
2007 √. ¡≈«œ–Œ¡À≈Ã≈Õ œ”— Õ¿ –≈’¿¡»À»“»–¿Õ»fl
≈Õ≈–√Œ¡ÀŒ 1.

ƒÓ·ËˇÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ ÒÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ ÔÓ
ƒŒ¡–≈ —¬⁄–ÿ≈Õ¿“¿ –¿¡Œ“¿ » ”¬¿∆≈Õ»≈“Œ Õ¿
ŒÀ≈ “»¬¿.

ÓÎÂ„Ë‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Â ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ
ƒŒ¬≈–»≈,

Œ–≈ “ÕŒ—“ » ”¬¿∆≈Õ»≈.

≈ÍËÔ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ Ò
ƒŒ¬≈–»≈, œ–»Õ÷»œÕŒ—“ »

Œ–≈ “ÕŒ—“.

ŸÂ ÒÂ ·Óˇ ‰Ó "‰ÛÔÍ‡" Á‡
Œ“—“Œfl¬¿Õ≈ œ–¿¬¿“¿ Õ¿ ’Œ–¿“¿ Œ“ ÷≈’¿.

¬ˇ‚‡Ï ‚
—≈¡≈ —» » ¬⁄¬ ¬⁄«ÃŒ∆ÕŒ—“»“≈ Õ¿ ’Œ–¿“¿,
— Œ»“Œ –¿¡Œ“fl.

œ‡‚ˇ ÍÓÏÔÓÏËÒ
—¿ÃŒ — “Œ¬¿, Œ≈“Œ —⁄¬≈—““¿
Ã» œŒ«¬ŒÀfl¬¿.

ÕÂ ·Ëı ÒÂ ÔÓÍÓÎÂ·‡Î
ƒ¿ ∆≈–“¬¿Ã À»◊Õ»“≈ «¿–¿ƒ» —À”∆≈¡Õ»“≈ —»
¿Õ√¿∆»Ã≈Õ“».
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»ÌÊÂÌÂËÚÂ ÒÂ ÒÎ‡‚ˇÚ Í‡ÚÓ
–≈¿“»¬Õ», “–”ƒŒÀfi¡»¬» » »«œ⁄ÀÕ»“≈ÀÕ» ’Œ–¿.

ÕÂ Â ‚ˇÌÓ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ,
◊≈ ◊Œ¬≈ —≈ ”◊» Œ“ √–≈ÿ »“≈ —». ¬ –¿¡Œ“¿“¿ Õ¿
–⁄ Œ¬Œƒ»“≈À»“≈ √–≈ÿ »“≈, ¬ Õfl Œ» —À”◊¿»,
ÃŒ√¿“ ƒ¿ —≈ Œ ¿∆¿“ ‘¿“¿ÀÕ». Ã»—Àfl, ◊≈ ¬fl–Õ¿ ≈
Ã¿ —»Ã¿“¿ "◊Œ¬≈ —≈ ”◊» Œ“ √–≈ÿ »“≈ Õ¿
ƒ–”√»“≈". —¿ÃŒ “¿ ¿ ¬≈–Œfl“ÕŒ—““¿ ƒ¿ √»
ƒŒœ”—Õ≈ÿ —≈ —¬≈∆ƒ¿ ƒŒ Ã»Õ»Ã”Ã.

Õ‡È-Í‡ÚÍËˇÚ Ô˙Ú ‰Ó ÛÒÔÂı‡ Â
“⁄–œ≈Õ»≈, œŒ—“ŒflÕ—“¬Œ » “–”ƒŒÀfi¡»≈.

œËÂÏÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ Ì‡ÛÍË
¡≈«—œŒ–ÕŒ ≈ Õ≈Œ¡’Œƒ»Ã¿ » »« Àfi◊»“≈ÀÕŒ
«Õ¿◊»Ã¿.

–‡ÁÔÛÒÍ‡Ï Ò˙Ò
—œŒ–“ - ‘»“Õ≈— » œÀ”¬¿Õ≈.

¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
«ƒ–¿¬≈.
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