За абонамент в Разпространение на печата
или Български пощи - каталожен номер 1364

ˇÌÛ‡Ë-ÙÂ‚Û‡Ë
2006

‚ ·Óˇ:
6

Õ‡Í‡ÚÍÓ.

14

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡
Ì‡ ‚Ó‰ÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË.

16

ÕÓÏË Á‡ ¯ÛÏ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.

20

INTIEL Ò ÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
·‡Á‡.

74

œÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.

94

–Â‡ÎÌ‡ ÎË Â
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡‰ 100%
ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÚÎË.

20

¡ÛÎ„‡„‡Á ÓÔÓ‚ÂÒÚË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËÚÂ ÒË ÔÎ‡ÌÓ‚Â.

22

¬Ë ÒÂÍÚÓ˙Ú ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Á‡ ≈—.

102 ÀËÌËˇ Á‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ

»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ:
ÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ/ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.

108 ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡

34
46

DC/DC ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË ˜‡ÒÚ I.

60

PC ËÎË PLC
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.

‚ –« Œ‰ÂÒÓÒ.

94

–ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ˆËÌÍÓ‚Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‚ Œ÷ ˙‰Ê‡ÎË.

Желаем Ви
Весели и Щастливи Коледни Празници!
114 ÀËˆ‡ -

главен редактор
Амелия Стоименова
% (02) 818 3828
0888 414 832
editors@tllmedia.bg
редактор
Яница Илиева
% (02) 818 3822
компютърен дизайн
Десислава Матеева
Татяна Тосева
% (02) 818 3830

ISSN 1311-0470
Инженеринг ревю е запазена марка на Ти Ел Ел
Медиа ООД. Издателят не носи отговорност за
съдържанието на публикуваните реклами, фирмени
публикации и материали в раздел "Нови продукти".

издава Ти Ел Ел Медиа ООД
Теодора Иванова
% (02) 818 3818 dora@tllmedia.bg
Любен Георгиев
% (02) 818 3808 lubo@tllmedia.bg

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË.

РЕДАКЦИЯТА РАБОТИ
С КЛАВИАТУРИ И МИШКИ

l

административен директор
Таня Терзиева
% (02) 818 3858
0888 335 881
tanya@tllmedia.bg
маркетинг и абонамент
abonament@tllmedia.bg
Иво Бояджиев
% (02) 818 3848
0888 335 882
Стоянка Стоянова
% (02) 818 3842
Людмил Васев
% (02) 818 3841
0889 256 232

януари-февруари 2006

рекламeн отдел
Петя Найденова
Мариета Кръстева
Анна Николова
Мирена Русева
Галина Петкова
Петя Накова
Христина Тодорова
Емилия Христова
Емануела Маркова

‡ÒËÏË ¡Ó„‰‡ÌÓ‚.

reklama@tllmedia.bg
% (02) 818 3810 0888 414 831
% (02) 818 3820 0888 956 150
% (02) 818 3811 0887 306 841
% (02) 818 3812 0889 717 562
% (02) 818 3815 0889 919 253
% (02) 818 3813 0889 919 256
% (02) 818 3817 0889 919 249
% (02) 818 3814 0887 662 547
% (02) 818 3816 0887 554 243

1612 София, бул. "Акад. Иван Ев. Гешов" 104, офис 9
тел.: (02) 818 3838 факс: (02) 818 3800
tllmedia@netbg.com office@tllmedia.bg

5

Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡˙Î„‡Ëˇ “ÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Garlock
От миналата година към чуждестранните компании, с които България Терм
партнира в страната, се присъедини и американският производител Garlock
Sealing Technologies, заяви за сп. Инженеринг ревю инж. Николай Беловеждов,
управител на България Терм. "Компанията Garlock е специализирана в производството на широк спектър уплътнения и уплътнителни системи, включително и за най-тежките и агресивни експлоатационни условия. Заема водещо
място сред европейските компании в областта на уплътнителната техника", допълва г-н Беловеждов. Продукти на Garlock намират приложение в петролната индустрия, енергетиката, металургията, хранително-вкусовата, химическата, целулозно-хартиената, фармацевтичната и полупроводниковата
промишлености. "Сред най-аткрактивните изделия на Garlock е надуваемата
гарнитура Cefil'air, представляваща кух профил от еластомер с вулканизирани съединителни елементи на двата края и вентил за напомпване. Подходяща е за различни приложения, включително в много тежки експлоатационни
условия - при температури от -110 до 250 оС и за налягания от 10-3 милибара
до 10 бара", коментира управителят на България Терм.

CODICO Ò ÌÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡

Инж. Тонка Василева

От края на миналата година популярната австрийска компания за дистрибуция на електронни активни и пасивни компоненти, конектори и захранващи блокове от световни производители се представя с ново лице на
българския пазар. Инж. Тонка Василева от TVA Project е натоварена с отговорността да продължи дългогодишното сътрудничество на CODICO с
българските клиенти."Съвместно с професионалния екип на CODICO ще
осигурим на българските развойни и производствени компании от сферата на комуникациите, индустриалната автоматизация и битовата техника необходимата информация и високотехнологични компоненти, за да
създават качествени и конкуренти продукти. Акцент поставяме и върху
цялостните комуникационни модули: WiFi, Bluetooth, GSM, ISDN и др., вграждането на които в изделия с разнообразно приложение повишава функционалността им и съкращава времето и разходите за развой. В съответствие с динамичното развитие на електронната индустрия ще разширяваме предлаганото портфолио, за което ще информираме периодично нашите клиенти. Гордеем се с успехите на всеки от тях, защото сме убедени, че всеки новосъздаден и реализиран български продукт отваря вратите
за много след него“, заяви инж. Тонка Василева.

≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ METAL WORK
От началото на годината в търговските центрове на фирма Ехнатон в
градовете София, Русе и Бургас в партньорство с пловдивската фирма ТехноКом Ко вече се предлага пневматика на METAL WORK, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Станислава Бакърджиева, търговски директор на Ехнатон.
В тях потребителите могат да намерят цялата производствена гама на
италианската компания METAL WORK, като акцентите от продуктовото й
портфолио ще бъдат цилиндри, разпределители, вентили, пневмо-подготвящи групи и свързващи елементи. "Разширявайки гамата от продукти, които
клиентите ни могат да намерят в продажбените центрове на Ехнатон,
следваме стремежа си да им предложим цялостни, комплексни решения. Фирмата ще продължи и занапред да инвестира в непрекъснато разширяване на
асортимента от качествени изделия, както и да повишава нивото на техническо обслужване на клиентите ни от цялата страна", коментира стратегията за пазарно развитие на Ехнатон г-жа Бакърджиева.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÓÌÚÓÎÚÂÒÚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 16 декември миналата година с активното участие на партньори, клиенти и приятели, фирма Контролтест отпразнува тържествено десетгодишния си юбилей. Контролтест е специализирана в извършване на услуги в
областта на разрушаващия и неразрушаващия контрол, диагностиката на
качеството на продукти, материали и съоръжения, контрола на електросъоръжения до 1000V, както и техническия надзор на съоръжения с повишена
опасност. Празникът бе организиран в столичния ресторант Синята рибка.
"Стратегията ни за развитие през следващите години включва затвърждаване на вече отвоюваните позиции и, разбира се, разширяване на пазарния ни
дял. В условията на все по-сериозна конкуренция и предвид бъдещото членство на България в Европейския съюз, контролът по отношение сигурността и безопасността на работа на съоръженията в индустрията неминуемо
ще се повиши, което ще създаде благоприятни бизнес условия за развитие на
Контролтест", коментира инж. Орлин Пенков, управител на фирмата.

¡» œ» ≈— Ë Õ≈“ »— ‚ ÌÓ‚Ë ÓÙËÒË
Две от фирмите на ВМ Финанс Груп - НЕТ ИС и БИ ПИ ЕС България, се
преместиха в нови офиси, намиращи се в столичния квартал Изток, съобщават от двете фирми. НЕТ ИС е специализирана в доставката и инсталацията на активно и пасивно оборудване за изграждане на структурни
кабелни системи, LAN и WAN, за безжични решения, VoIP-мрежи, VPN, Firewall
и др., както и на настолни и преносими компютърни системи, на сървъри
и UPS-системи. БИ ПИ ЕС България доставя и инсталира оборудване за
резервно непрекъсваемо електрозахранване - дизелгенератори, UPS-системи и специализирани захранвания. "Преместването на фирмите е обусловено от стремежа ни да улесним обслужването на клиентите и е резултат
от успешното развитие на бизнеса през последните години. Новите офиси
разполагат с модерна инфраструктура, просторни складове и достъпен за
клиентите обширен паркинг", коментират от БИ ПИ ЕС и НЕТ ИС.

Wilo ÔËÒ˙Â‰ËÌË ACP
Водещият производител на помпи и помпени системи Wilo присъедини
100% от индийската компания, специализирана в производството на помпи - ACP (Allied Centrifugal Pump Pvt. Ltd), съобщиха от българския офис на
немската компания. "С придобиването на ACP, Wilo се превърна в собственик и на фирмите Mather&Platt Pumps и Mather&Platt Fire System, които са
част от структурата на ACP. Компанията ACP е производител на помпи
и помпени системи, предназначени основно за водоснабдяване и за противопожарни нужди. Средногодишният оборот на фирмата е от порядъка на
2 милиона евро", заявяват от Вило България. Mather&Platt Pumps е създадена
през 1870 г. и е специализирана в производството на помпи за индустрията, комуналното водоснабдяване, за отводняване и химическата промишленост. Продуктовото портфолио на фирмата включва помпи с мощности
до над 2000 kW, за напори до 1000 м и дебити до 20 000 m3/h. "С разширяването на производствените мощности, Wilo цели да обогати продуктовата си гама, предлагайки вече помпи и помпени системи с по-голям капацитет и висока степен на приложна специализация. Убедени сме, че Индия
предлага добри пазарни перспективи и конкурентно качество", заявява по
повод присъединяването на ACP д-р Елснер, председател на управителния
съвет на Wilo. От Вило България уверяват, че предстои продукти на ACP да
се предлагат в Източна Европа и по-специално в България.

8

януари-февруари 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2006

9

Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÂÌÚËÎËÓÌ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Á‡ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ERSA
От началото на годината Сентилион е официален комплексен представител на ERSA за България, съобщи инж. Любомир Дойчев, мениджър маркетинг и продажби в българската фирма. "Дългогогодишното партньорство
на "Сентилион – производство и търговия" с германския производител на
технологично оборудване, поялници, станции за ремонт, оптически системи за контрол, машини за спояване на SMD елементи, спойка вълна и селективно спояване създаде своеобразен технологичен мост между европейските компании и българските фирми за електронен монтаж“, подчертава
инж. Дойчев.
Няколко месеца преди спирането на употребата на Pb, Cd, Cr, Hg и увреждащи здравето разтворители, технологичното обновяване в Сентилион
вече е факт. Фирмата разполага с всички машини, отговарящи на изискванията за безоловен електронен монтаж, сред които складово стопанство
за съхранение в инертна среда и reflow оборудване за спояване в N2 среда.
Наскоро бяха монтирани и пуснати в експлоатация нови машини за селективно спояване и нормална спойка вълна на ERSA, осигуряващи безоловно
спояване в инертна среда.
"От средата на 2005 г. екипът на Сентилион, отначало експериментално, започвайки от малки серии и достигайки до редовно производство
на поръчки за клиенти от Европейския съюз, постепенно овладя особеностите в процесите, проблемите пред логистиката и обработката на
елементите, свързани с прехода към безоловно производство“ заяви инженер Дойчев.

Tyco ÔÂ‰ ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓÏÂÌË
Tyco обяви намеренията си да раздели бизнеси си в три независими
акционерни компании, съобщи Стефан Боюклиев от Tyco Electronics Raychem,
представителство на компанията в страната. Компаниите са - Tyco
Electronics, водещ производител на пасивни електронни компоненти; Tyco
Health Care, с дългогодишни традиции в областта на медицинската техника, и Tyco International, многопрофилна компания, специализирана в областта на разработването на системи за сигурност и противопожарна
охрана, а също така разработки в областта на индустриалната инфраструктура и услуги.
"За последните няколко години постигнахме огромен напредък в интегрирането и развитието на бизнеса ни, което доведе до създаването на мощна
финансова структура. Мислейки за бъдещето, считаме, че най-доброто решение за развитието на компанията включва разделянето й в три независими фирми. Това ще осигури на всяка от фирмите самостоятелността да
оползотвори най-пълно потенциала и ресурса си, както и да фокусира усилията си върху ключовите си цели", заявява Том Линч, изпълнителен директор
на Tyco Electronics.
"Уверени сме, че като независима акционерна компания, Tyco Electronics ще
може да се концентрира в удовлетворяване потребностите на клиентите
ни, както и да разшири бизнеса и продуктовото си портфолио, за да запази
водещите си позиции в бранша", коментира по повод структурните промени в Tyco Йорген Громер, президент на Tyco Electronics.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
flÌËˆ‡ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ISEL Automation
От началото на тази година фирма Яница, специализирана в доставката
на пневматични средства за автоматизация и електроапаратура ниско
напрежение, предлага на българския пазар изделията на немската компания
ISEL Automation, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Валентин Якимов,
управител на Яница. ISEL Automation е водещ немски производител на техника в направленията - механика (алуминиеви профили, линейни направляващи, сачмено-винтови двойки, линейни модули); eлектроника (CAN-CNC модули, CNC контролери, сервомотори, стъпкови мотори, терминали за машини, въртящи маси) и специализиран софтуер. "С изделията на новия ни партньор разширяваме гамата от продукти, които предлагаме, с цел по-пълно
и комплексно обслужване на клиентите ни от страната. Основно изискване към компаниите, с които си партнираме, е да предлагат техника без
компромис в качеството", коментира избора на новия партньор г-н Якимов.

Ã‡¯ËÌ‡ Á‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Samsung
В края на миналата година корейската фирма Samsung Techwin от концерна Samsung, един от водещите производители на машини за повърхностен монтаж на компоненти, представи модела SM-320, съобщи Росен Младенов, инженер в Амтест, дистрибутор на Samsung Techwin за България.
Машината разпознава и монтира компоненти с размери от 0402 до 55x55
мм. Разпознаването на компонентите се извършва по време на придвижването на шестте глави на машината до местата за монтаж, посредством
камери във всяка от тях. Максималната скорост на монтаж, при точност
от +30 µm, е 18 500 cph (IPC9850). "Това се постига чрез използване на два
синхронизирани мотора за придвижване на главите по ос Y. Машината е с
капацитет 120 броя 8-милиметрови фидер позиции. На тях се монтират
нов тип електрически фидери, позволяващи замяната им с други по време
на работа на машината, без да е необходимо спиране", допълва г-н Младенов. SM-320 разполага с два независими компютъра - за съставяне на програмите и за управление на монтажа. Съставянето на програмите за
монтаж и програмирането на останалите параметри на машината се извършва чрез софтуер под Windows XP.

¬ÂÌÚËÎÌË ÓÒÚÓ‚Ë ÓÚ ASCO JOUCOMATIC
Пневматични разпределителни вентилни острови COMPACT 8 на компанията ASCO JOUCOMATIC, част от концерна Emerson, предлага в България
фирма Евротех. Обхватът им на приложение включва подвижни сглобени
единици, включително трансферни и роботизирани манипулатори, специални
компактни машини, пакетиращи, климатизиращи, текстилни и сглобяващи
машини. Островите COMPACT 8 осигуряват дебит от 300 l/min в зависимост от типа на разпределителния модул - при работни налягания от вакуум
-0.9 до 8 bar с външно пилотно налягане, или от 2 до 8 bar с вътрешен източник на пилотно налягане. Предлагат се със степен на защита IP 40 за монтаж в контролни табла или с IP65 за директен монтаж върху машината.
Всеки модул поддържа 7 функции - 2x3/2 НЗ, 3/2 НЗ или НО, 5/2 с едно или две
стабилни състояния, както и 5/3 W1-W3. "Островите COMPACT 8 гарантират над 30 милиона цикъла при ниска енергийна консумация. Лесни са за сглобяване и удобни при поддръжка на инсталациите", заявяват от Евротех. Вентилните острови COMPACT 8 са разработени на базата на програмируема
многожична технология за свързване. Предлагат се в комплект с различни
модули за свързване към полевите линии, включително MULTIPOL; със стандартизирано и оптимизирано свързване. Вентилните острови поддържат
Fieldbus или AS interface протоколи.
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Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡
Ô‡Á‡‡ Ì‡
Ì‡ ‚Ó‰ÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË
Внос/износ на водотръбни котли с часово производство на пара, непревишаващо 45 t в страната

Фиг.1 Внос и износ на водотръбни котли с часово производство на пара,
непревишаващо 45 t за периода 2000 - 2005 г. в лева.

14

Ïóáëèêóâàíèòå äàííè ïðåäñòàâëÿâàò îôèöèàëíà èíôîðìàöèÿ çà ìàùàáèòå íà ïàçàðà â ñòðàíàòà íà âîäîòðúáíè êîòëè
ñ ÷àñîâî ïðîèçâîäñòâî íà ïàðà, íåïðåâèøàâàùî 45 t, ïðåäîñòàâåíà îò Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò. Ïóáëèêóâàíàòà èíôîðìàöèÿ çà 2005 ã. å ïðåäâàðèòåëíà. Ñúãëàñíî
ìèòíè÷åñêàòà òàðèôà, îñíîâíè ìåðíè åäèíèöè ïðè ïðåäîñòàâÿíå íà îôèöèàëíè ñòàòèñòè÷åñêè äàííè çà ïàçàðà íà âîäîòðúáíè êîòëè ñ ÷àñîâî ïðîèçâîäñòâî íà ïàðà, íåïðåâèøàâàùî 45 t ñà êèëîãðàìà è ëåâà.
Íà ôèã. 1 îòñúñòâàò äàííè çà èçíîñà íà âîäîòðúáíè êîòëè ñ ÷àñîâî ïðîèçâîäñòâî íà ïàðà, íåïðåâèøàâàùî 45 t çà 2001,
2003, 2004 è 2005 ã. òúé êàòî ïðåäñòàâëÿâàò êîíôèäåíöèàëíà èíôîðìàöèÿ (Ñúãëàñíî Çàêîíà çà ñòàòèñòèêàòà, ÷ë.26 (1),
ò.3, êîÿòî îïðåäåëÿ, ÷å ñòàòèñòè÷åñêè äàííè, êîèòî îáîáùàâàò äàííèòå çà ïî-ìàëêî îò òðè ëèöà èëè â êîèòî îòíîñèòåëíèÿ äÿë íà åäíî ëèöå å íàä 85 íà ñòî îò îáùèÿ îáåì, íå ñå
ïðåäîñòàâÿò è îãëàñÿâàò).
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ÕÓÏË Á‡ ¯ÛÏ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Въведени са европейските принципи за оценка и управление на шума

¬

исоките нива на шум в индустрията (примуществено технологично обусловени) са поредният участък
от пътя, свързващ ни с Европейския
съюз, който подлежи на сериозен
ремонт. Разбира се, на фона на пределно допустимите екологични норми, които следва да изпълнят българските предприятия и "страшната"
конкуренция от страна на мощните
европейски компании, проблемът с
високите нива на шума, отделяни от
производствените мощности, остава далеч от епицентъра на приоритетните задачи. Въпреки това,
България вече е въвела европейските
принципи за оценка и управление на
шума в националното си законодателство. През миналата година е
приет Закон за защита от шум в
околната среда, в който, според уверенията на експерти, са залегнали
изискванията по отношение оценката и управлението на шума, които
фигурират в директивата на Европейския съюз 2002/498ЕС.
Едва ли има специалист с професионален опит в областта на индустрията, който да оспори твърденията, че високите нива на шум в производствените халета не просто
понижават комфорта, но оказват
влияние и върху производителността на труда. Шумът, генериран от
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някои промишлени дейности, е толкова силен, че се разпространява на
значителни разстояния от източника и въздейства върху комфорта и
здравето на хора, които нямат никаква връзка с конкретното производство. Също така, съществуват
изследвания, свидетелстващи, че
продължителната работа при високи нива на шум води до сериозни
здравословни проблеми. От друга
страна, спецификата на голяма част
от производствените дейности изключва пълното премахване на генерирания в процеса на работа на технологичните съоръжения шум. Ограничаването му обаче е въпрос на
поредната немалка инвестиция, при
това с недоказано висок ефект върху
производителността, за да заинтригува работодателите, твърдят
скептици.

Основната цел
на новоприетия закон е повече от
хуманна - създаване на здравословни
условия на труд и живот на населението. Законът въвежда правната
рамка по отношение на оценката,
управлението и контрола на шума в
околната среда, причинен от различни източници, в това число и за различни категории промишлени дейности. Документът задължава съответните компетентни органи да оп-

ределят степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на
шумовите нива и разработването
на стратегически карти за шум.
Въвежда се и т.нар. акустично планиране, целящо предотвратяване и
намаляване на шума в околната среда.

Стратегически карти за
шум
следва да се разработят за агломерациите (б.ред. населени места с
население над 100 хил. жители). Представляват план-карти на изследваните райони, отразяващи предходната,
настоящата и очакваната шумови
ситуации. Допълнително, стратегическите шумови карти представляват инструмент за избор на найподходящо решение за ограничаване
нивата на шум. Законът указва, че в
рамките на всяка обща шумова карта се съдържат отделни стратегически карти за шум от различни източници, включително от промишлените източници, намиращи се на
територията на съответната агломерация. Във всеки район с констатирано превишаване на стойностите на даден показател на шум се
разработват и прилагат т.нар. планове за действие. В подкрепа на казаното, чл. 6 от закона указва, че за
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районите, намиращи се в непосредствена близост до промишлени инсталации и съоръжения, се разработват отделни планове за действие. Те
следва да съдържат анализи на текущото състояние, прогнози и мерки
за намаляване и предотвратяване на
шума в околната среда.

Плановете за действие
се преразглеждат и актуализират
най-малко веднъж на всеки пет години след одобряването им. Според
изискванията на закона, всички мероприятия за намаляване на шума,
залегнали в плановете за действие,
се финансират от собствениците на
обектите и съоръженията - източници на шум в околната среда. За
обекти със сключени концесионни

18

договори, инвестициите, необходими за изпълнение на набелязаните
мерки, се реализират от съответния концесионер. Също така, всички
мерки за намаляване и предотвратяване на шума в околната среда от
промишлени инсталации и съоръжения са част от условията на комплексното разрешително (чл. 6, ал. 5).
Контролът на промишлените инсталации включително - превантивен,
текущ и последващ, се осъществява
от Министерството на околната
среда и водите. При нарушаване на
въведените изисквания, законът предвижда дейности на инсталации и
съоръжения от промишлената сфера
да бъдат спирани. Според клаузите на
документа, до 2013 г. трябва да
бъдат изготвени плановете за дей-

ствие, целящи намаляване и предотвратяване на шума в околната среда.

Основен показател на
шума
в околната среда е Lden - денонощно еквивалентно А-претеглено ниво
на звуково налягане. Изчислява се на
базата на Lday (дневно еквивалентно
А-претеглено ниво на звуково налягане, в съответствие с ISO 1996-2/
1987); Lеvening (вечерното еквивалентно А-претеглено ниво на звуково
налягане, съгласно ISO 1996-2:1987) и
Lnight (нощно еквивалентно А-претеглено ниво на звуково налягане, съгласно ISO 1996-2:1987). Използваните
методи за оценка показателите на
шум трябва да съответстват на
стандарта ISO 9613-2.
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INTIEL Ò ÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·‡Á‡
Успехът на българските производители зависи от високото качество, заявяват от INTIEL

¬ средата на януари към българските производители на КИП и А, разполагащи със собствени административно-производствени центрове в страната, се присъедини и фирма INTIEL. Със
специално парти, на което по традиция бе отслужен водосвет, екипът на
INTIEL в присъствието на партньори,
колеги и приятели отбеляза тържествено откриването на новата производствена сграда. Изграждането на
административно-производствен
център на INTIEL в морския ни курорт
Поморие стана повод редица гости да
споделят увереността си, че доброто
развитие на INTIEL е доказателство,
че пред българските производители на
КИП и А съществуват добри перспективи за развитие. "Увеличеният капацитет за производство, който се
превърна в реалност след откриването на новия производствен център, ще
доведе до по-трайно присъствие на изделията с марка INTIEL в България, както и до разширяване на международните пазари на фирмата", заяви на
тържеството управителят на фирмата инж. Петьо Тодоров.
В новия административно-производствен център INTIEL ще продължи

да произвежда досегашната продуктова гама, която обхваща контролери за управление на отоплителни,
слънчеви, климатични, вентилационни
и хладилни инсталации, както и диференциални термостати", информира
ръководството на фирмата. Освен
изброените технически средства,
INTIEL се занимава и с развой, производство и сервиз на резервирани захранвания за циркулационни помпи,
терморегулатори, регулатори на
ниво, стълбищни автомати, фазови
релета релета за време, фоторелета,
регулатори на влажност, КИП табла
и други продукти.
За нуждите на инженерния процес в
INTIEL, производствената база е разделена на два сектора - конструктивен и производствен. "Отделите работят в тясно сътрудничество помежду си, с цел подобряване качеството
на вече съществуващите продукти и
разработването на нови изделия, съобразени със спецификите и потребностите на българския пазар. Освен производствен, сградата в Поморие е и
основен логистичен център на INTIEL,
който обслужва всички клиенти на фирмата. С удовлетвореност бих могъл да
съобщя, че към настоящия момент кли-

ентите ни от цялата страна наброяват повече от 450 инженерингови
фирми", коментира производствената
и търговска организация на фирмата
г-н Тодоров.
"За да има успех, всеки производител трябва да заложи на високо качество на продукцията и коректност
към клиентите. След приемането ни
за член на Европейския съюз очакваме
да се засили контролът по отношение
качеството на произвежданата електронна техника, както и на съответстващи на изискванията производствени условия", заявява в отговор на
въпроса какви промени трябва да очаква българският бизнес след приемането ни за член на Европейския съюз инж.
Тодоров.

¡ÛÎ„‡„‡Á ÓÔÓ‚ÂÒÚË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËÚÂ ÒË ÔÎ‡ÌÓ‚Â
Приоритет за компанията е изпълнението на проекта НАБУКО, заявяват от Булгаргаз

¡улгаргаз отчете ръст в транзитираните количества природен газ за
съседните държави и общото газово
потребление в страната, бе съобщено в рамките на традиционната годишна пресконференция на компанията, която се проведе на 24 януари т.г.
Общо с 11.08% е нараснало потреблението на природен газ спрямо 2004
г., като най-големите количества са
изразходвани от енергийния и химическия отрасли. Според доклада на
"Булгаргаз" ЕАД, и през изтеклата
година е запазeна тенденцията за
увеличаване дела на газоразпределителните дружества на пазара на
природен газ в страната и разширяване на разпределителната мрежа до
крайните потребители. Общо 35.5
млн. лв. са направените инвестиции
за 2005 г., сочи годишната справка.
Сред значителните проекти за развитие, реализирани от Булгаргаз през
миналата година, е прокарването и
въвеждането в експлоатация на наклонено насочен сондаж на терито-
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рията на ПГХ Чирен. Сондажът е с
дълбочина 1920 метра. Изградена е и
телеметрична система за контрол
и управление на газохранилището.
В рамките на пресконференцията
ръководството на Булгаргаз обяви,
че през настоящата година ще
продължи работата по проекта
НАБУКО. Мащабният проект за изграждане на трансконтинентален
газопровод от Каспийския регион и
Близкия Изток за Централна и Западна Европа вече се намира във фаза
на разработване. По проекта
НАБУКО Булгаргаз е партньор с турската газова компания Botas, румънската Transgaz S.A., MOL Plc - Унгария, и австрийската OMV Gas GmbH.
До момента са приключени проучвателните работи, определянето на
трасето и уточняването на основните технически параметри на газовата инфраструктура за територията на транзитните страни. Фазата на разработване е планирано да
приключи до 2008 година. Тогава
трябва да стартира строителство-

то на газопровода, което ще приключи през 2011 година. Газопроводът
Набуко ще е с обща дължина 3300 километра, диаметър 1400 mm и капацитет в размер на 25,5 до 31 млрд.
куб. метра за година. Очакванията
са газопроводът да достигне максималния си работен капацитет през
2017 г.
През 2006 г. се планира Булгаргаз
да финализира и проекта за рехабилитация и модернизация на 12-те газокомпресорни агрегата на КС Кардам
2 и КС Лозенец.
Във връзка с подготовката на
страната ни за членство в Европейския съюз, ще бъде извършено и подготвяното преструктуриране на
дружеството. "Имаме готовност за
последната част от преструктурирането, която е в изпълнение на изискването на директивата за разделяне дейността на оператора на системата от тази на обществения
доставчик", заяви главният изпълнителен директор на Булгаргаз Кирил
Гегов.
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Собствеността в сектора трябва да остане публична, коментират експерти от МРРБ

œ

ринадлежността на ВиК услугите към комуналния сектор на националната ни икономика определя високия обществен интерес към състоянието и развитието на водопроводната и канализационната мрежа в
страната. Логично е във време, в
което подготовката ни за членство
в Европейския съюз е суперактуална
тема, ВиК секторът да не остане
встрани от общите процеси на уеднаквяване на законовата рамка, стандартите и дори цените на предлаганите услуги.
За състоянието на водопроводната и канализационна мрежа в страната, законодателството в областта, необходимите инвестиции и формите на управление на ВиК дружествата разговаряме с инж. Пламен
Никифоров, началник на дирекция ВиК
в МРРБ.
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Секторът е в добро общо
състояние
Според мнението на експерти,
състоянието на сектора се обуславя
от няколко основни фактора, оказващи съществено влияние върху водопроводната и канализационната мрежа. "Сред факторите има и чисто
обективни, като например природните условия. Знаете, че през миналата
година страната бе сполетяна от няколко тежки наводнения, което се
отрази неблагоприятно върху състоянието на водоснабдителната и канализационната системи. Това наложи
ВиК дружествата да похарчат доста
средства, които не бяха предвидени
в техните планове, и съвсем обяснимо доведе до утежняване на финансовото им състояние", коментира г-н
Никифоров. "Тъй като в момента дружествата изготвят годишните си
отчети, все още не бих могъл да кажа
напълно обективно какво е текущото

им икономическо състояние. През
март отчетите ще бъдат представени и защитени пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Друга причина за сравнително влошеното състо-
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яние на ВиК дружествата се дължи на
обстоятелството, че през миналата
година бяха повишени цените на някои суровини, които имат определяща роля във формирането на себестойността на услугата Водоснабдяване и канализация. Имам предвид електроенергията и горивата, вследствие на което се повишиха цените
на редица материали, сред които полиетиленовите тръби, арматурата и
т.н. Всички изброени причини водят
до увеличаване на разходната част на
търговските дружества", допълва
той.
Одобряването на представените
отчети се очаква през първото полугодие на този година, уверяват от
МРРБ. "В общ план бих оценил състоянието на сектора като добро. Имаме подготовката да посрещнем предизвикателствата, свързани с членството на страната в Европейския
съюз. Разбира се, трябва да бъде
свършена много и сериозна работа, за
да достигнат ВиК услугите качествено равнище, съответстващо на европейските норми и стандарти", заявява Пламен Никифоров.
С цел хармонизиране на българските стандарти в областта на ВиК с
европейските, към Агенцията по метрология и технически надзор е създаден Технически комитет 83, чиято
основна цел е уеднаквяване на действащите стандарти.
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Собствеността на мрежата
остава публична
В началото на миналата година бе
приет Закон за регулиране на ВиК услугите, с който бе регламентирана
процедурата за промяна на цените на
ВиК услугите. Отсъствието на подзаконова нормативна уредба, обаче,
свързана с прилагането на закона на
практика, "върза ръцете" на ВиК дружествата да променят цените на
предлаганата услуга. Друг важен за
сектора закон - За управление на водите, е подготвен и скоро мина на
първо четене в Парламента. "Очакванията ми са всеки момент да започне
разглеждането му на второ четене.
Това ми дава увереност да се надявам,
че през първото полугодие на настоящата година ще имаме нов Закон за
управление на водите, който е изцяло
хармонизиран с европейската рамкова директива за водите", заявява господин Никифоров.
Важният въпрос, свързан със собствеността на ВиК инфраструктурата и основните форми за управлението й, се очаква да бъде решен от
Закона за водоснабдяването и канализацията. "Сформирана е работна група, която уточнява общата концепция
по собствеността. Вече са определени редица базови критерии. На първо
място, не се предвижда ВиК инфраструктурата да се приватизира, което е записано и в стратегията за

управление на ВиК сектора, приета от
правителството. Налице е подкрепа
по тезата, че собствеността трябва да бъде публична - публична общинска и публична държавна", допълва той.

До края на годината хармонизираме законовата рамка
В процес на обсъждане са критериите, на базата на които ще се определи коя собственост ще бъде публична общинска и коя публична държавна.
"Очакванията ми са, че до два месеца
ще бъде изготвен проект на Закон за
водоснабдяването и канализацията,
след което да бъде даден ход на процедурата за одобряването му от Министерския съвет и след това ратифицирането му от Парламента. Надявам се, до края на първото полугодие
или поне тази година да бъде приет
нов Закон за водоснабдяването и канализацията. Този закон ще регламентира основните принципи, на базата
на които ще бъдат изградени взаимоотношенията между потребителите
и операторите. В този смисъл, Законът за водоснабдяването и канализацията ще допълва Закона за регулиране на ВиК услугите. Съгласно този
закон, всяко дружество ще разработи
собствен бизнес план, който следва
да внесе и защити пред Комисията по
енергийно и водно регулиране", коментира шефът на дирекция ВиК.
С приемането на трите закона и
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съответстващата им подзаконова
нормативна база, общата законова
рамка в сектора ще бъде в голяма
степен готова, заявяват експерти.
"Приетите и подготвяните закони
отговарят на стандартите и директивите на Европейския съюз (ЕС). Следва да имаме предвид, обаче, че законодателството на ЕС не е статично и
България трябва да развива и допълва
собственото си законодателство в
съответствие с европейските норми.
Имаме всички основания да очакваме,
че до края на годината законовата и
нормативна рамка във ВиК сектора ще
бъде в много висока степен синхронизирана с общоевропейската", заявява в
допълнение г-н Никифоров.

Не е рационално
раздробяването на сектора
Няма общоевропейска концепция за
формите на собственост и управление
на ВиК мрежата в страните от ЕС.
През миналата година по поръчка на
парламента е направено изследване на
формите на собственост на ВиК инфраструктурата и управлението й в
редица държави от Европейския съюз.
Изследването обхваща десетина страни и резултатите от него показват,
че формите на собственост в отделните страни са различни. "Би могло да
се обобщи, че в преобладаващ брой от
европейските страни инфраструктурата е общинска. Законът за управле-
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ние на водите ще регламентира, че поголямата част от собствеността в
сектора ще бъде публична общинска.
Същевременно ще разработим механизми, чрез които да се запази регионалното управление на инфраструктурата. Раздробяването й на множество
малки фирми би създало проблеми със
стопанисването и управлението, както и би възпрепятствало възможностите за бъдещо финансиране", категоричен е Пламен Никифоров. "Това е
общоевропейски процес, свързан с окрупняване на компаниите с цел увеличаване на финансовата им мощ. Считаме, че ако се пристъпи към раздробяване на около 50-те фирми, които
обхваща ВиК секторът в страната
днес, това би създало проблеми в управлението му. Както подчертах, тази
концепция в развитието на ВиК сектора ще бъде следвана в разработваните законови постановки", допълва той.

Инвестиционните нужди на
сектора са огромни
Финансовите нужди на ВиК сектора в страната се оценяват на около 9
млрд. евро. Очаква се значителна част
от тези средства да се осигурят по
линия на европейските фондове. В
процес на подготовка са и редица проекти, свързани с ВиК инфраструктурата в страната, които ще се финансират по линия на програми на ЕС,
включително Кохезионния фонд и Фон-

да за развитие. "Когато става въпрос
за финансиране на проекти във ВиК
сектора, трябва да се отдели достойно място на програмата ИСПА. Ще
разчитаме, разбира се, и на финансиране по линия на публично-частни
партньорства през следващите години. В тази връзка организираме международна конференция (б.ред. събитието ще се проведе от 22 до 24 февруари 2006 г.), посветена на развитието на ВиК сектора, проблемите,
свързани с управлението на инфраструктурата и опита на други страни при решаването на тези важни
задачи", коментира Пламен Никифоров. "Наскоро бяха подписани последните финансови меморандуми по програмата ИСПА. Такъв меморандум е подписан с ВиК дружеството в Бургас. В
процес на подготовка са подобни меморандуми с ВиК дружествата в Русе,
Варна, Шумен, Смолян и други градове.
Смятам, че през следващите няколко
години част от финансирането ще се
превърне в реалност и ще започне конкретна реализация на голяма част от
проектите", допълва той.

Инвестициите ще се
усвояват за десет години
В стратегията за развитие на ВиК
сектора са регламентирани основните направления, в които ще се инвестират финансови средства - рехабилитация на съществуващите водо-
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снабдителни системи, подобряване на
пречистването на питейните води,
както и разширение и реконструкция
на съществуващите канализационни
системи. "Известно е, че в определени региони на страната, например
черноморското крайбрежие, селищата се разраснаха и нуждите от питейна вода не могат да бъдат задоволени със съществуващите водоснабдителни системи, изграждани преди
повече от 30 - 40 години. Казаното
важи и за канализационните системи",
потвърждава необходимостта от
осигуряване на големи инвестиции
Пламен Никифоров.
Разработена е Национална програма за изграждане на пречиствателни
станции за отпадъчни води (ПСОВ) и
канализационни системи. Общият
брой на ПСОВ, които трябва да се
изградят, е около 400, се твърди в
програмата. Първият етап включва
изграждането на пречиствателни
станции в населените места над
10 000 жители. Следващият етап ще
обхване и населените места с от
2000 до 10 000 жители.
"На практика инвестиционните
нужди на ВиК сектора са от порядъка
на 7 млрд. евро, но заедно със средствата, които са необходими за обслужване на дълга по линия на взетите кредити, се получава 9 млрд. евро.
Това е значителна сума за България и
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сектора й Водоснабдяване и канализация. Считам, че е постижима за период от 10 - 12 години, ако се създадат
добра организация и структура на
сектора, която да стимулира привличането на инвестиции", допълва той.

Усвояваме средства по
ИСПА до края на годината
"През миналата година бяха подписани договори и започна изпълнението на конкретни проекти, които се
финансират по линия на програмата
ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна банка. Става въпрос за пречиствателни станции за отпадни
води в Хасково, Димитровград и Стара Загора. Част от проектите, които се координират от МОСВ, също са
на етап процедури за избор на изпълнител. Например, ПСОВ в Пазарджик,
ПСОВ и канализационния колектор в
Благоевград и т.н. Изграждането на
обектите се предхожда от консултантска разработка, която се прави
с европейски експерти, препоръчани
от Европейската комисия", коментира директорът на дирекция ВиК към
МРРБ. "Разработеният проект се
одобрява, едва след разглеждането на
няколко варианта от експертен
съвет на МРРБ. След това се пристъпва към избор на изпълнител. Важно е избраната технология да съответства на природните условия в

страната, на нормативните изисквания за пречистване на водата, т.е. на
изхода на станцията да бъдат постигнати желаните параметри. От моя
гледна точка, не е толкова важно да
бъде избрана най-новата технология,
а оптималната за конкретните условия. Пречиствателните станции, които се изграждат в страната, съответстват на европейските норми за
очистване на азота и фосфора, което
е скъпа технология, дори и за развитите европейски страни", заявява в
допълнение г-н Никифоров.
Средствата по програмата ИСПА
трябва да бъдат реализирани до края
на настоящата година. Финансовите
инвестиции, за които няма подписани
договори и проведени процедури, няма
да бъдат усвоени, тъй като програмата ИСПА се прекратява след приемането на България за член на Европейския съюз. Ще бъдат завършени само
проектите, по които има подписани
договори. Останалите средства ще
бъдат прехвърлени в Кохезионния фонд.

Основна форма на партньорство ще бъде концесията
"Много коментираният напоследък
въпрос с концесионирането е доста
сложен. Концесионирането е найдългосрочната форма на публично-частно партньорство. Известно е, че
концесиите са с продължителност от
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30 и повече години. Ще потърсим и
възможности за създаване на по-кратки форми на публично-частни партньорства, каквито са договорите за
управление, които обикновено са с период от три до пет години", заявява
по повод използването на концесионни
договори във ВиК сектора Никифоров.
Друга форма на публично-частни партньорства е създаването на местни
дружества с определена цел, например
подобряване на управлението и качеството на ВиК услугите. "Трябва да се
има предвид, че при краткосрочните
форми на партньорство се осигуряват
или въобще не се осигуряват необходимите инвестиции за развитие на дружеството. Следователно, в места,
където е наложително да се подобри
само управлението, е удачно да се избере краткосрочна форма на партньорство, но където е наложително да се
привлекат и инвестиции чрез частния
капиталов пазар по-целесъобразни са
дългосрочните форми. В пълнота това
ще бъде изяснено в Закона за концесиите и Закона за ВиК услугите. Основната форма на публично-частно партньорство ще бъде концесията.", допълва той.

Инвестиционните средства
от бюджета са 6 млн. лева
В момента се работи по няколко
инвестиционни програми, съобщават
от МРРБ. Едната е по линия на осигу-
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рените от бюджета средства. "Тази
програма е сравнително малка - от
порядъка на пет-шест милиона лева.
С тези средства ще се решават основно водоснабдителни проблеми в
населени места, които не търпят отлагане. Например, през миналата година с бюджетни средства бяха финансирани около двадесет обекта.
Част от средствата са осигурени
чрез т.нар. публични инвестиционни
проекти по линия на Министерството на финансите. Бе завършена ПСПВ
в Гоце Делчев. Очаква се пускането й
в експлоатация през първото тримесечие на настоящата година. Бе финализиран и проектът за изграждане
на водопровод, който подава вода от
ПС в Сандански до града. Водопроводът ще бъде пуснат в експлоатация през настоящата година. Планираме до средата на следващата година да завърши изграждането и на пречиствателната станция в Сандански",
заявява по повод инвестиционната
програма г-н Никифоров. "Финансират
се и няколко други пречиствателни
станции за питейни води (ПСПВ). След
дългогодишно изграждане вече е готова и стената на язовир Христо Смирненски за водоснабдяването на Габрово. В рамките на първото полугодие
този обект следва да бъде въведен
официално в експлоатация. През настоящата година се очаква да започне и надграждането на язовир Стре-

ченска бара за водоснабдяването на
Враца и Монтана, също така да
продължи изграждането на ПС в Сандански. Ще продължи изпълнението на
втория етап от изграждането на
ПСПВ във Велико Търново и ПСПВ в
Сливен. Освен изброените големи
обекти, ще продължи или стартира
изпълнението и на доста по-малки
проекти", допълва той.

Стартират проекти по
линия на европейски фондове
Друга инвестиционна програма за
настоящата година е по линия на програмата ИСПА. "Ще продължи изграждането на пречиствателните станции в Хасково и Стара Загора. Ще
започне подготовката и реализацията на конкретни проекти за водоснабдяване и канализация в градовете Бургас и Русе, които ще се финансират
от Европейската банка за възстановяване и развитие. С финансиране от
ИСПА през тази година се очаква да
започне и строителството на обекти във Варна и Смолян, където има
подписани финансови меморандуми",
коментира Пламен Никифоров.
Пред миналата година е подписано споразумение с холандското правителство за използване на средства от инвестиционен фонд за подобряване състоянието на водоснабдителната мрежа в град Враца. "Проектът обхваща основно подмяна на
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водопроводи с голяма степен на аварийност. Очакваме през годината
проектът да бъде реализиран, като
се надяваме, че ще обхване и други
населени места. Този проект е
свързан с Националната програма за
намаляване загубите на вода във водоснабдителната система", заявява
г-н Никифоров.

Отново за проблема със
загубите на вода
"Статистическите данни показват, че е налице намаляване на подаденото във водоснабдителните системи количество вода. Съвсем скоро
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ще бъде одобрена нова методика, с
което ще се въведе показател за оценка, различен от процентното изражение на загубите на вода. Причината е,
че когато има промяна в количеството подавана вода в системата се
получава изкривяване на резултатите. Новите показатели, по които ще
се отчита загубата на вода, ще осигуряват количествено изражение на
загубите на вода за един километър
водопроводна мрежа за определено
време", съобщават от дирекция ВиК
на МРРБ. Методиката ще бъде задължителна при разработването на бизнес плановете на ВиК дружествата.

Рано е да се говори за
преструктуриране
"Тъй като още не са регламентирани
основните принципи, свързани със собствеността на ВиК дружествата, е
трудно да се говори за сериозно преструктуриране на сектора. С уточняването на концепцията за собствеността и управлението ще бъде разгледан и
този въпрос, включително и с участието на различни форми за публично-частни партньорства. И в момента сме в
процес на обсъждане с конкретни инвеститори, но конкретни предложения все
още е рано да се коментират", заявява в
заключение Пламен Никифоров.
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В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема: "Какво е оптималното технико-икономическо решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане, изградена с вентилаторни конвектори", публикуваме мненията за специалисти, работещи в областта на сградната автоматизация. Известно е, че целта на индивидуалния стаен контрол е да осигури необходимия
комфорт във всяка отделна зона, в зависимост от изискванията на работещите там хора и да оптимизира енергийните разходи. Системата за
отопление/охлаждане е двутръбна. В нея през лятото се подава охладена
вода 7/12 °C, а през зимата - топла вода 55/45 °C. Вентилаторите на
инсталираните конвектори имат три степени на работа. Работното
време на фирмата е от понеделник до петък, с продължителност на работния ден от 8:30 до 18:30 часа. Някои служители са на плаващо работно време - идват по-рано и/или си тръгват по-късно, както в делнични,
така и в празнични дни.

Първоначално да се направи
оглед на инсталацията
Поставеният за решаване проблем е възникнал в резултат от
непълно проектно решение на конкретните ОВК инсталации. За съжаление, през последните 10-15 години
подобни случаи не са изключение, а
се превръщат в погрешна практика,
дължаща се на криворазбран стремеж за икономии или на несъвсем
безкористно отношение от страна
проектантите на ОВК инсталациите. Много често се налага да се извършва дооборудване на вече изгра-
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дени инсталации с автоматика, която не е била предвидена в първоначалния проект, поради споменатите
по-горе причини. Това не е нерешим
проблем, но е сравнително по-трудно и понякога налага взимане на компромисни технически решения.
Конкретно поставената задача
може да се реши, като инсталацията се дооборудва с регулатори за
управление на вентилаторните конвектори. Възможно е регулаторите
да управляват автоматично скоростта на вентилаторите на всеки
конвектор или да поддържат зададе-

ната от работещите в климатизираната зона хора. В случай че е необходимо, би могло да се доставят
регулатори с програмиране по време (ден и час) на работния режим във
всяка отделна зона. Важно е регулаторите да са подходящи за работа
с т.нар. двутръбна система, с
възможност автоматично да променят действието си в зависимост от
това дали инсталацията работи в
"летен", или "зимен" режим.

При всички положения трябва да
се направи оглед на изградената климатична инсталация и да се изготви работен проект по част "Автоматизация", преди да се предприеме
доокомплектоване и изграждане на
инсталацията.

инж. Любомир Арнаудов,
управител на Арко Системс
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Използват се програмируеми
или непрограмируеми
термостати
Климатичните системи, базирани
на вентилаторни конвектори, стават все по-разпространени. Индивидуалният стаен контрол има за цел
да осигури необходимия комфорт на
обитателите и да оптимизира енергийните разходи. За управление на
отоплителната/охладителна система, базирана на вентилаторни конвектори, се използват програмируеми или непрограмируеми стайни електронни термостати.
Непрограмируемите термостати
на Данфосс RET 230C03 за централно
превключване от отопление на охлаждане с диск за настройка се предлагат като модели със захранване от
24 V или 230 V. Моделът има възможност за регулиране на скоростта на
вентилатора от 1 до 3. Задаването
на желаната темпeратура става с
удобен диск за настройка.
Най-новото предложение на Данфосс в тази област е термостатът
RET 230 HC за четири- или двутръбни
системи с вентилаторни конвектори, сплит системи и термопомпени
инсталации "въздух-въздух". Термостатът модел RET 230 HCW-3 е проектиран за употреба в двутръбна
система за отопление/охлаждане, базирана на вентилаторни конвектори. Има вграден микропроцесор и
дисплей. Термостатът има допълни-
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телни функции, които го правят приложим в различни отоплителни/охладителни системи. Разполага с диск
за настройка със степени от 1 до 5.
Предлага възможност за регулиране
на скоростта на вентилатора от 1
до 3. Дисплеят показва текущата
стойност на температурата в помещението. Сензор, монтиран на
подаващата тръба, измерва температурата й. Ако тя е над 30 °C термостатът минава в режим отопление, а ако подаващата темпeратурата е под 16 °C, термостатът минава в режим на охлаждане.
С програмируемите термостати
за отопление/охлаждане могат да се
поддържат различни температури
за различни часове от денонощието.
Съществуват модели с различни опции за програмиране: 24-часов - повтаря програмата всеки ден; 5/2 дни
- позволява различна програма през
почивните дни; 7-дневен - позволява
различна програма за всеки ден. Всички модели могат да поддържат различни температурни профили, както
за отопление, така и за охлаждане.
Използват обща база за часовете на
денонощието. За разлика от традиционните термостати, които автоматично превключват от отопление
на охлаждане, при програмируемите
термостати неутралната зона между отоплението и охлаждането не е
фиксирана и може да варира в различните часове. Все пак, минимална

стойност винаги трябва да има (разлика в температурите при отопление и охлаждане). Превключването
от отопление на охлаждане и обратно е аналогично, както и за модела
RET 230 HCW-3 - посредством сензор, монтиран на подаващата тръба,
който измерва температурата й.
При режим отопление има възможност за избор между ON/OFF контрол или хроно-пропорционален контрол. При режим охлаждане е предвидена възможност за избор на времезакъснение за пускане и спиране на
компресора и време за работа на
вентилатора след режим охлаждане.

инж. Спас Ченгелиев,
Данфосс

Всички конвектори трябва
да разполагат с регулатор
Уважаеми колеги, предлагаме поставената в сп. Инженеринг ревю
техническа задача да се реши на базата на показаната на фигурата схема. Считаме, че за да се гарантира
комфорт в отопляваната зона, е необходимо всички конвектори да разполагат със самостоятелен регула-
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тор, чийто основни функции са: автоматично управление на трите
степени на вентилатора в зависимост от отклонението на зададената температура и управление на
трипътния вентил за топло- и студоносителя (вода, антифриз пропиленгликол и др.).
В зависимост от отклонението
на температурата, се управляват
степените на вентилатора в конвектора. Ако температурното отклонение е голямо, се включва третата
степен на вентилатора. В случай че
температурното отклонение е малко, се включва втората степен. Когато ∆t е много малко, работи първата степен на вентилатора.
Какви са функциите на трипътния
вентил за студо-, респективно, топлоносителя? При работа на вентила-
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тора на първа степен, трипътният вентил е в неработещ режим.
По този начин се гарантира хомогенизиране на температурата в
помещението (т.е. има движение
на въздуха) и се измерва температурата на входа на постъпване на
въздуха в конвектора. Желателно
е самостоятелният регулатор да
поддържа режим против замръзване с цел гарантиране на минимална температура в помещението
в зимен режим. Температурата
при нормална експлоатация в неприсъстващ режим е желателно
да бъде не по-висока от 3-4 °С от
зададената в присъстващ режим.
Когато неприсъстващият режим е
по-дълъг от 2 часа, конвекторът следва да преминава в режим изключено.
В зависимост от типа на помещението и предварително зададената
температура, конвекторът се включва по-рано или по-късно от началото
на работния ден. Изключването на
отоплението след напускане на помещението би трябвало да става ръчно
или по график. В зависимост от запаса на отоплителна/охладителна мощност в конвектора се определя предварителното му пускане. Колкото
запасът е по-малък (ако въобще има
такъв), толкова по-рано трябва да се
включи конвекторът преди началото
на работния ден. Режимът на подгряване на помещението трябва да бъде
от тип "форсиран". Това са стандар-

тни схеми за поддържане комфорта
в хотелски и административни сгради. За да бъде извършено адекватно
управление на климатичната система, е необходимо всички регулатори
да разполагат с мрежови функции, независимо от протокола. Към минималните изисквания по отношение на
системите за управление на комфорта се отнася локалният регулатор за
конвектора, обработващ температурата в зоната.

инж. Иван Иванов,
проектант в К&К ДС

Поставените изисквания се
изпълняват със системата
e-dronic
За решаване на поставената в
списанието техническа задача е целесъобразно от технико-икономическа гледна точка използването на
предлаганата от Клима Ин Груп Интернешънъл, оторизиран дистрибутор на италианската фирма CAREL,
система за индивидуален стаен контрол e-dronic. Системата е изградена от основен контролер, дистанционен модул за управление и аксесоари. Дистанционният модул е подходящ за монтаж на стена (кабелно
дистанционно) или инфрачервено
(безжично дистанционно). В зависимост от конкретните условия, включително дали вентилаторните конвектори разполагат с трипътни
регулиращи вентили, към контроле-
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ра може да се постави допълнителна платка за управлението им. Системата е много гъвкава по отношение групирането на вентилаторните конвектори по зони, т.е. водещ и
подчинени конвектори, задаване на
времеви програми, автоматично определяне на скоростта на вентилатора, възможност за задаване на
индивидуални работни времеви графици. Системата e-dronic позволява
реализирането на връзка между термопомпената машина и вентилаторните конвектори, като по този начин отделните елементи на климатизацията се интегрират и цялата
система работи като едно цяло.
Времевите програми, които се задават за отделните зони, важат и за
термопомпената машина. Във всеки
момент термопомпената машина
разполага с информация за нужното
количество студо- или топлоенергия,
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като по този начин се изпълнява изискването за оптимизация
на енергийните разходи.
Системата сигнализира за излизане извън зададения експлоатационен режим посредством
GSM модем и SMS съобщения, с
което се предотвратява появата на аварийни ситуации. Фирма CAREL предлага и цветен чувствителен на допир (touch
screen) дисплей, чрез използването на който се реализира централизирано (без персонален компютър) управление на вентилаторните конвектори, задават се времеви графици, следят се алармени
състояния, записват се графично измерените стойности на температурите в отделните зони. Системата
e-dronic позволява и свързване към
централизирана система с използването на персонален компютър. Системата за сграден мениджмънт на
CAREL се предлага под търговското
наименование Pl@ntVisor. Функциите,
които изпълнява, се отнасят към
стандартните системи с подобно
предназначение. Също така, системата e-dronic поддържа и стандартни
протоколи, включително Modbus,
BACnet, OPС за интеграция към други
системи.

инж. Емил Никифоров, мениджър
направление Автоматизация
в Клима Ин Груп Интернешънъл

Препоръчваме използване на
LON-комуникативни
контролери и стайни прибори
Уважаема редакция, считаме, че
поставената техническа задача би
могла да се реши, като във всяко
помещение с вентилаторен конвектор (или няколко вентилаторни конвектори) се инсталира по един зонов
LON-комуникативен контролер (монтира се в ел.табло или при самия
конвектор) и по един стаен прибор
(монтира се върху стената в помещението). Индивидуалните стайни
прибори имат вграден температурен сензор, затова при избор на място за монтаж на тези прибори трябва да се съблюдава да не бъдат изложени на влиянието на странични
топлинни източници, както и да не
бъдат закривани с мебели, дрехи и др.
Работата на всички зонови контролери в офиса се синхронизира от
LON-комуникативен контролер - програмен мениджър, който определя
режима на работа на зоновите контролери и чрез тях на вентилаторните конвектори. Възможни са два
работни режима - "заето помещение"
(occupied) през нормалното работно
време, и режим "готовност" (standby) през останалото време. В програмния мениджър се задават температурите, които ще се поддържат в "заето помещение" и "готовност" при отопление, и темпе-
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ратурите "заето помещение" и "готовност" при охлаждане. Превключването между отопление и охлаждане става на базата на отчетената
температура от сензор, монтиран
върху подаващата тръба на топло/
студоносителя.
Контролерите започват да работят в режим "заето помещение" в
зададен час преди началото на нормалния работен ден на организацията. Този режим се индицира с постоянно светещ индикатор на стайния
прибор. Контролерите преминават
в режим "готовност" след зададен
период от време след края на нормалния работен ден на организацията.
Този режим се индицира с мигаща
светлина на индикатора на стайния
прибор. Служител, който е в някое
помещение извън нормалното работно време, натиска бутона "Bypass" на
стайния прибор. Контролерът пре-
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минава в режим "заето помещение"
за програмно зададен период от време. След изтичането на това време
контролерът автоматично превключва към режим "готовност".
Изменение на заданието за температурата във всяко отделно помещение може да бъде направено от
служителите чрез задатчика за температура на стайния прибор. При
средно положение температурното
задание е равно на зададената в зоновия контролер стойност. При преместване на задатчика в едната посока, температурата на заданието
се увеличава, а в другата се намалява. Диапазонът на промяна на зададената температура се задава програмно и може да бъде променян.
Управлението на трискоростния
вентилатор на конвекторите се реализира чрез петпозиционен превключвател на стайния прибор. В
положение "А" на превключвателя,
зоновият контролер автоматично
определя скоростта, при която трябва да работи вентилаторът, за да
се поддържа зададената температура. В положение "0" вентилаторът е
изключен. В положения от "I" до "III"
вентилаторът работи постоянно на
съответната скорост - от първа до
трета. За осигуряване на максимален комфорт при минимални разходи, се препоръчва превключвателят
да бъде в положение "А". Предложеното решение се реализира на база-

та на компоненти на компанията
TAC, част от структурата на
Schneider Electric.

инж. Красимир Пунчев,
управител на НЮ СИСТЕМ

Задачата се решава чрез
използването на два типа
управление
Основните системни решения на
Honeywell, приоритет на автоматизацията в сгради, са свързани с разработване и въвеждане в експлоатация на системи за контрол, регулиране и управление на комфорта, сигурността и енергийната ефективност на вътрешната среда, базирани на стандартни програмно-технически средства. Техническите решения са ориентирани към обществени и производствени сгради - летища, болници, производствени обекти, офис сгради, правителствени
сгради, училища и университети,
хотели и увеселителни комплекси,
многофункционални сгради. Моделът
на изграждане на системите за автоматизация в сгради се базира на
разпределеност и децентрализация
на техническите средства (разпределени микропроцесорни - свободно
програмируеми или параметрируеми
контролери със съответното полево оборудване) и йерархичност във
функционално отношение.
По отношение реализирането на
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стаен/зонов контрол се предвижда
един от двата основни типа управление на стайните климатични конвектори (Fan Coil Units - FCU) в работните помещения на сградата:
l автономно, локално управление чрез
конвенционални стайни термостати
или цифрови стенни термостати,
разполагащи с вграден LCD дисплей.
Стенните термостати поддържат
функция "енергоспестяване", която се
активира чрез съответния контролер от параметрируема време-програма (режими "комфорт" - присъствие/"неприсъствие" - извън работно
време);
lиндивидуален стаен контрол - посредством комуникативни специализирани контролери и стайни модули,
интегрирани към система за сграден
мениджмънт.
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Интегрираната система за
индивидуален стаен контрол
е перфектно решение за хотели или сгради с преобладаващи
офис площи. Чрез нея се постига оптимален баланс на комфорт и оперативни разходи
посредством трите основни
работни режима - неприсъствие, готовност и комфорт.
Трите режима могат да
бъдат дефинирани чрез връзка
с друга система (Fidelio Front
Office System за хотели), чрез
Системата за сграден
мениджмънт (BMS) или чрез
гъвкави времеви програми, заложени
в контролерите XL10/12 за интегриран индивидуален стаен контрол.
Решението е изключително гъвкаво
по отношение текуща промяна на работно време (интервали на
неприсъствие/готовност/комфорт)
в административни сгради или хотели, климатизирани с климатични конвектори.
Контролерите притежават допълнителна функционалност, свързана
не само с комфорта, но и с контрола
и управлението на електрооборудването (осветление, електрическо захранване на определени консуматори)
и други устройства - щори на прозорците, въздушни клапи.
Стандартно системно решение е
показано на фигурата. Системната
структура е модулна, с възможнос-

ти за разширение във входно-изходно отношение и информационно отворена за работа с различни LonMarkустройства. Притежава автономност на функциите при отпадане на
комуникацията, както между двете
нива (във вертикално отношение),
така и между контролерите (в хоризонтално отношение). Системата
осигурява пълно функционално единство и възможност за цялостно централизирано управление, мониторинг, диагностика, планово-профилактично обслужване, алармиране с дефинирани приоритети, регистрация
на предисторията, комфорт, снижаване на експлоатационните разходи
на сградата и облекчено обслужване
на инсталациите.
Отчитайки факта, че най-голям
консуматор на енергия са инсталациите за отопление, вентилация и
климатизация, най-често техните
системи за автоматизация са предмет на интеграция. Опционалният
модул за енергиен мениджмънт в
BMS дава възможност за поддържане на общата консумация в сградата в предварително зададени граници, без да се нарушава комфортът.
Това се постига чрез приоритетно
изключване на консуматори при непрекъснато следене на комфортните
параметри в приоритетните зони
на сградата.

януари-февруари 2006

инж. Цанко Караиванов,
Ханиуел България
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DC/DC ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË
Част 1 - преобразуватели без индуктивности

Стефан Куцаров
акто и да се променят принципите на действие и технологиите
на електронните устройства, едно
остава неизменно – необходимостта от захранването им с постоянни напрежения. С много малки изключения напреженията са стабилизирани и не трябва да имат пулсации, недопустими за захранваните схеми.
Обичайната практика е от едно постоянно и нестабилизирано напрежение (от токоизправител или батерия) да се получават необходимите стабилизирани и (евентуално) нестабилизирани напрежения. Електронните схеми, с които това се
постига, могат най-общо да бъдат
наречени преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение или
DC/DC преобразуватели. Огромната
част от тях са отдавна известните постояннотокови стабилизатори, но има DC/DC преобразуватели
и с нестабилизирано изходно напрежение. В две последователни статии ще бъдат разгледани новостите при трите основни типа DC/DC
преобразуватели - линейните стабилизатори, преобразувателите с натрупване на заряд и ключовите стабилизатори, заедно с реализации на
последните като модули.

Място на трите типа
преобразуватели
Добре известният принцип на линейните стабилизатори изисква
транзисторът, свързан между входа и изхода им да работи в линеен
режим. За да се осигури това трябва напрежението му колектор-емитер или дрейн-сорс да е над определена минимална стойност. Реално
то представлява разликата V IN –
VOUT между входното и изходното
напрежение (фиг. 1), означава се с VDO
и се нарича напрежение върху стабилизатора (Dropout Voltage). В изхода
на стабилизатора има ток IOUT, при
което върху него под формата на
топлина се отделя мощност PD =
VDO IOUT . Тя не би трябвало да надхвърля определена граница, което
налага ограничения върху максимал-
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ната стойност на IOUT. При интегралните схеми (ИС) на линейни стабилизатори тя рядко е над 4 А и
никога над 10 А (фиг. 2).
Върху аналогичния транзистор на
ключовите стабилизатори се разсейва по-малка мощност поради помалкото напрежение върху него и
защото токът IOUT
протича само през
част от времето
на работа на стабилизатора. По тези
причини
имаше
продължителен период, когато се смяташе, че приложенията на линейните
стабилизатори ще
намаляват, за да се
ограничат в крайна
сметка до някои Фиг. 2.
специфични случаи.
Прогнозите не се оправдаха и днес
двата вида стабилизатори се използват практически еднакво. Три са основните причини за това – постояннотоковата консумация на много
електронни апаратури рязко намаля,
увеличиха се случаите на неголеми
граници на изменение на входното
напрежение (например при батерийно захранване) и технологията позволи работа с твърде малки VDO. Не
трябва да се забравя и основното
предимство на линейните стабилизатори спрямо ключовите – те не
създават променливи напрежения,
което ги прави незаменими за захранване на блокове, работещи със
слаби сигнали. От фиг. 2 се вижда,
че в областта от 50 mA до 10 А се
използват и двата вида стабилизатори. Дадената горна граница на IOUT
е на ИС на ключови стабилизатори,
отразява състоянието от началото
на 2006 г. и се очаква тя да нараства.
Най-малобройна е групата на преобразувателите с натрупване на
заряд, които се използват само при
малки стойности на IOUT и когато
създаваните неизбежни пулсации в
напрежението VOUT не вляят на захранваните схеми. Основното им
предимство е нищожната разсейва-

Фиг. 1.

на върху тях мощност, което е предпоставка за малки размери и тегло.
Особеността на съвременните
електронни устройства, че по-голямата част или всичките им блокове
работят с положителни напрежения
определя и много по-голямото разпространение на DC/DC преобразуватели за такива напрежения.

Основни параметри на
линейните стабилизатори
Най-важните са изходното напрежение (Output Voltage) VOUT с долна
граница вече под 1 V и горна 60 V и
максималният изходен ток. В каталозите последният се нарича Output
Current и се означава като IOUT. Някои линейни стабилизатори не могат да работят стабилно при празен ход и за тях като параметър се
задава и минималният изходен ток
IOUTmin с типични стойности няколко mA. Стабилността на изходното
напрежение се оценява чрез 3 параметъра. Коефициентът на стабилизация по вход (Line Regulation) представлява изменението на VOUT, предизвикано от определена промяна на
входното напрежение V IN. В някои
каталози тя е 1 V, при което измерението на параметъра е %/V или
mV/V, а в други се указва големина-
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та й и измерението е %. Вторият
параметър е коефициентът на стабилизация по изход (Load Regulation),
който също е изменение на изходното напрежение, но предизвикано от
промяна на изходния ток в определени граници. Когато те са 1 mA измерението е %/mA, а при други граници, указани в каталога, може да се
дава в % или mV. Третият параметър е температурният коефициент на изходното напрежение
(Temperature-Drift Coefficient of Output
Voltage) с измерение ppm/°C. За дадена ИС или модул стойността му
може да е положителна или отрицателна. В каталозите с VDO се означава параметърът минимално напрежение върху стабилизатора за нормалната му работа.
Като параметър се задават допустимите граници на входното напрежение (Input Voltage) VIN, в които
се осигурява нормалната работа на
стабилизатора. Някои производители дават само максималното напрежение, тъй като минималното е
равно на VOUT+V DO . Също основни
параметри са захранващият ток
(Supply Current, Quiescent Current,
Ground Current) IQ, собственият шум
в изхода (Output Noise) за определена
честотна лента (например от 10Hz
до 100 kHz) и коефициентът на потискане на захранващото напрежение (Power Supply Rejection Ratio,
Ripple Rejection). Последният отразява действието на линейните стабилизатори като филтър за често
съществуващите пулсации във входното напрежение. Той се дава за една
или две честоти (например 1 kHz и
100 kHz) и показва с колко децибела
напрежението на пулсациите в изхо-
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да е по-малко от това на входните.
Токът IQ обикновено е много помалък от IOUT. Поради това мощността VINIQ, необходима за работа на
ИС, може да се пренебрегне спрямо
разсейваната мощност V DOI OUT
върху регулиращия транзистор. Така
мощността на входа PIN се оказва
равна на сумата от VDOIOUT и мощността върху товара POUT = VOUTIOUT.
Следователно коефициентът на полезно действие на стабилизатора
η=100 (P OUT/PIN), % се представя във
вида η=100 (VOUT/VIN ), %. Той е важен
параметър, но поради промените му
в процеса на работа не се дава в каталозите.

Линейни стабилизатори
Съществена тяхна особеност е
необходимостта от кондензатор в
изхода за осигуряване на стабилна
работа. В зависимост от стойността на VDO съществуват две групи. Първата са стандартните линейни стабилизатори (Standard Linear Regulator, Linear Regulator) с VDO
над 1,5 V, използвани повече от 30
години. Приложенията им намаляват, но те продължават да имат
място в устройства с мрежово захранване без строги изисквания за
малка разсейвана мощност и размери. Основните предлагани на пазара ИС за фиксирани положителни напрежения от тази група са серията
78хх за 5, 8, 10, 12, 15 и 24 V и IOUT
= 1,5 A, серията 78Мхх за напрежения 3.3, 5, 6, 8, 9 и 12 V и IOUT = 0,5
A и серията 78Lхх за напрежения
2.6, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12 и 15 V и IOUT
= 100 mA. Също за фиксирани, но
отрицателни напрежения и същите
токове са сериите 79хх, 79Мхх и

79Lхх. От ИС с регулируемо напрежение (обикновено задавано чрез
два външни резистора) с най-голямо
приложение са ИС тип 317 за положително напрежение между 1,2 и 37
V и тип 337 за същите отрицателни напрежения. И двата типа са с
IOUT = 1,5 A.
Втората група са линейните стабилизатори с малко напрежение
(Low Dropout Regulator) LDO c VDO до
1,5 V, чийто дял в световното производство непрекъснато нараства.
Съществено при тях е, че VDO е право пропорционално на изходния ток
(малко напрежение при малък ток),
като в много случаи нормалната им
работа започва от напрежение няколко десетки mV.
В зависимост от стойността на
V OUT има три разновидности LDO.
Първата са тези с фиксирано напрежение (Fixed Regulator), които производителите обикновено предлагат
като серия ИС с еднакви параметри и разлика само в стойноста на
V OUT. Специфичен техен параметър
е производственият толеранс на
изходното напрежение (Output
Voltage Accuracy) със стойности
няколко %. Втората разновидност
са LDO с регулирумо V OUT (Adjustable
Regulator), задавано както при тип
317. И накрая, третата и най-малобройна разновидност са LDO с цифрово управление, чието изходно напрежение може да има точно определени стойности, задавани чрез
двоично число.
Обобщената структура на съвременен LDO за положително напрежение е дадена на фиг. 3. Реално съществуващите ИС рядко съдържат
всички нейни блокове и възможнос-
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Фиг. 3.

ти. Кои от тях ще бъдат включени
в конкретна ИС зависи от фирмата
производител. Същността на действието на схемата е класическа.
Генераторът на ток I и блокът REF
създават опорно напрежение U R
(обикновено между 1,2 и 1,25 V) на
единия вход на усилвателя на грешка ЕА. На другия му вход чрез делителя Ra-Rb постъпва част от изходното напрежение. В ИС с фиксирано
напрежение делителят е вграден и
чрез задаване на различни негови
съпротивления в процеса на производство се реализират ИС от една
серия. Делителят е външен в ИС с
регулируемо напрежение и се свързва
към извод ADJ. От схемата се вижда, че в този случай между ADJ и
масата GND се установява напрежението UR. В биполярните ИС регулиращият транзистор Т е тип PNP
(както е означено на фиг. 3), докато
в CMOS ИС той е PMOS. Класически
са блокът за температурна защита
ТР и този за максималнотокова защита CL. При задействане на която
и да е от защитите транзисторът
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се запушва.
Сравнително
отскоро
съществува
разрешаващият вход
EN (или СЕ).
За нормалната работа в
част от ИС
той
се
свързва към
извод IN или
му се подава
логическа 1 с
TTL
или
CMOS ниво. При замасяване на входа
или подаване на логическа 0 се преминава в режим „изключено“
(Shutdown, Standby), в който изходното напрежение се нулира и ИС консумира ток обикновено под няколко
mA. При наличие на кондензатор в
изхода на ИС, след запушването на Т
той започва да се разрежда през товара и едва след известно време изходното напрежение става 0. За
бързо нулиране в някои ИС (най-вече
тези с CMOS технология) е прибавен
още един транзистор Т0 (означен на
фиг. 3 като ключ), който едновременно със запушването на Т свързва
накъсо изводи OUT
__ и GND.
__ Съществуват ИС с вход EN (или CE), чиято работа се осигурява чрез замасяване
или логическа 0, а изключването е
чрез свързване към IN или с логическа 1.
За много електронни схеми, например микропроцесори, е важно
захранващото им напрежение да не
намалява под определена стойност,
а ако това стане да им се подаде
подходящ сигнал. Тази функция се

осигурява от компаратора СОМР,
който сравнява част от VOUT със
зададено напрежение от блока REF.
При VOUT над минимално допустимата стойност, на изход PG (Power
Good) се получава съответното логическо ниво (в някои ИС този изход
се означава с FLAG). При намаляване
на VOUT логическото ниво се сменя,
което е сигнал за реакция на захранваната схема.
В съответствие с действието
на стабилизатора всяко изменение
на изходния му ток променя за кратко време и изходното напрежение
(отскок), след което ЕА се задейства
и възстановява стойността му. При
резки промени на тока (например
стабилизаторът захранва цифрови
схеми) е необходим бърз ЕА, който
консумира значителен ток. Съответно по-бавен ЕА означава по-малка консумация. В някои ИС е предвидена възможност ЕА да има два режима на работа – бърз и икономичен,
които се избират чрез подходящо
свързване (обикновено към IN или
GND) на извод MODE.
При изключване на входното напрежение кондензаторът в изхода
остава зареден и ако То липсва за
известно време изходното напрежение се оказва по-голямо от входното. За предпазване на Т от това
обратно напрежение в някои ИС се
поставя диодът D.
От фиг. 3 се вижда, че към изхода
на ИС е свързан колектора (или дрейна) на регулиращия транзистор. Това
е предпоставка за самовъзбуждане и
причина за необходимостта от кондензатор в изхода на стабилизатора. В каталозите се посочва видът
му (обикновено керамичен или тан-

януари-февруари 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2006

51

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
талов) и препоръчваните минимална стойност на капацитета и максимално съпротивление на загубите
ESR. Наскоро се появиха ИС, които
допускат работа без кондензатор
(Cap-Free Regulator), например серията TPS732xx-Q1 на Texas Instruments.
Това се постига чрез работа на
транзистора като повторител на
напрежение.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на характерни съвременни ИС на LDO за положително напрежение.
Пример за LDO с отрицателно
напрежение е ТС59ххх на Microchip.
Той има две разновидности с VOUT,
равно на 3 и 5 V (ххх е съответно
300 и 500). Максималният ток е 100
mA, а VDO е 120 mV при ток 50 mA.
Много малък е захранващият ток
(3,5 mA). Друга ИС е LT1175 на Linear
Technology с регулируемо изходно
напрежение и максимален ток 500
mA. Характерна особеност е
възможността чрез различни свързвания на два извода на ИС да се задават 4 прага на задействане на максималнотоковата защита.
Когато един LDO може да работи
с VIN над около 40 V той е в категорията на високоволтовите LDO
(High Voltage Regulator). Нерядко в
означението на тези LDO са прибавени буквите НV. Максималната
стойност на VIN засега е 100 V. Изходното напрежение може да има
малките стойности на обикновените LDO, например в апаратури, захранвани от телефоната мрежа, но
съществуват и ИС с VOUT до 60 V. И
в двата случая се получава значителна разлика VIN -VOUT, която ограничава максималната стойност на IOUT
до няколко десетки mA. Характерен
пример е LT3014 на Linear Technology
с VIN между 3 и 80 V и регулируемо
VOUT от 1,22 до 60 V. Максималният
изходен ток е 20 mA. Схемата работи с IQ=7 mA и изходен кондензатор
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Таблица 1. LDO за положително напрежение
VDO, m V
(ï ð è IO U T ,
mA)
A
l
l
e
g
r
o
M
i
c
r
o
600
S I-3 0 3 3 Z D
3. 3
3000
S y s te m s
(3 0 0 0 )
500
200
A D P 3 3 3 4 A nalog D evices 1.5 - 10
140
A AT 3 2 1 5
A n a lo g ic t e c h
2 . 5 - 3. 6
150
(150)
RE030
A tm e l
1.75 - 2.1 0.005, 0.18
2
5
0
TLE4276
In f in e o n
5 - 10; ad j
400
(2 5 0 )
In t e r n a t io n a l
500
IR U 1 2 0 6
1.8 - 3.3
1000
R e c t if ie r
(1000)
200
IS L 9 0 0 7
In t e r s il
2 .5 - 3. 3
400
(4 0 0 )
L in e a r
1.2 - 1.8;
155
LT 3 0 2 1
500
Tech no lo g y
adj
(5 0 0 )
M A X 8556
M a x im
0.5 - 3.4
4000
100 (4000)
140
TC 2185
M i c ro c h i p
1.8 - 3.3
150
(150)
N a t io n a l
120
LP3990
150
S em ico nd ucto r 0.8 - 3.3
(150)
BA00D D 0
300
Rohm
1.5 - 10
2000
W HFP
(1000)
T P S 7 3 2 x x -Q 1
TI
1.2 - 5
250
4 0 (2 5 0 )
200
X C 6205
To rex
0.9 - 1.75
150
(100)
S i9 1 8 7 2
V is h a y
1.2 - 5
300
3 0 0 (3 0 0 )
ÈÑ

Z X C L s e r ie

Ï ðîèçâ îäèò åë

Z e te x

V OU T,
V

2 .5 - 4

IO U T,
mA

150

0,47 µF без ограничение за вида му.
Предимство на тази ИС е, че издържа отрицателни входни напрежения до -80 V.
Характерна особеност на много
съвременни устройства е, че за намаляване на постояннотоковата
консумация всеки от техните блокове работи с минимално възможното си захранващо напрежение. Това
налага в апаратурата да има няколко (до 6) захранващи напрежения,
което е най-добре да бъде осигурено от една ИС. Нещо повече, за избягване на нежеланото влияние между блокове през захранването може
еднаквото напрежение на два или
повече блока да се осигурява от отделни стабилизатори. Тези причини
определят съществуването на
двойни, тройни, четворни и петорни LDO (Double - Quintuple LDO). Като

8 5 (5 0 )

IQ ,
mA

V IN ,
V

1000

10 m ax

500

2 .6 -1 1

95

6 m ax

15, 70

3 - 5. 5

100

4.5-40

50 m A

12 m ax

50

2 .3 -6 .5

120

0,9-10

800

1.4-3.6

55

2 .7 -6

43

2 -6

Êî å ô . í à
ñ ò àá . ï î
â õî ä

Êî å ô . í à
ñ ò àá . ï î
è çõî ä
4
0 mV
10 m V /V
(0 -3 A )
0 ,0 4 m V /V
0 ,0 4 m V /m A
30 m V
0,07% /V
(1-150m A )
2 mV
2 mV
5 mV
1.5m V /V
(5 -4 0 0 m A )
0 ,5 % / (1 1 0 ,5 %
V OU T)
(1-150m A )
0,4% / (5-V OUT) (0-400,40%m A )
0 ,2 %
1 ,7 5 m V /
(0 -5 0 0 m A )
(1,5-10V )
0,15% /V
0 ,1 % /A
0 ,3 3 %
0 ,0 5 % /5 -V O U T
(1-150m A )
0 ,0 2 % /V

900

3 -2 5

400

1.7-5.5

0 ,0 6 % /V

70

2-10

0,01% /V

0 ,0 0 2 % / m A

15m V /(5,7-25V ) 60m V /(0-2A )

100

2 -6

0,18% /V

0 ,0 0 0 8 % /m A
15m V
(1-100m A )
25 m V

50

7 m ax

0 ,0 2 % /V

0,01% / m A

правило всички те са само за положителни напрежения. По принцип е
прието DC/DC преобразуватели с 4
и повече изходни напрежения да се
наричат захранващи системи
(Power Management Systems). Обикновено се използва едно VIN за всички LDO в ИС. Изходните напрежения
могат да са различни или да има и
две еднакви, да са фиксирани или
регулируеми. Съществуват и специфични случаи като ИС AS1357 на
Austriamicrosystems. Нейните три
изходни напрежения могат еднократно да се програмират от клиента чрез доставян от фирмата софтуер.
Не са редки случаите, когато при
включване на дадена апаратура се
изисква постоянните напрежения да
се подават на блоковете й в определена последователност (Power
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Sequencing). Съществуват ИС с вградена такава функция, например
АТ73С239 на Atmel. При други, като
TPS70302 на TI, може да се избира
последователността на двете напрежения.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на LDO с повече от едно
изходно напрежение.
Макар и бавно, LDO с цифрово
управление си пробиват път. Например два от четирите LDO в
АТ73С239 имат вход, чрез логическото ниво на който се определя
една от двете стойности на изходното им напрежение. За третия
LDO са предвидени два входа за задаване на трите стойности на
неговото VOUT. По-характерен пример е МАХ1799, която позволява
чрез интерфейса I2C да се програмират по 32 стойности на VOUT на
вградените LDO.
Със стремителното навлизане на
електрониката в автомобилите
бързо нараства производството на
LDO за автомобили (Automotive LDO).
Техните основни особености са
възможността за работа с VIN до
най-малко 45 V и издръжливостта на
тежките работни условия. Последните налагат значително по-добра
максималнотокова и температурна
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Таблица 2. LDO с повече от едно положително изходно напрежение
ÈÑ

Ï ð îèçâ îäèò åë

Âèä

S I-3 0 0 2 K W D

A l l e g ro
M i c ro s y s t e m s

äâîåí

IR U 1 2 6 1

In t e r n a t io n a l
R e c t if ie r

äâîåí

LP2956

N a t io n a l
S e m ic o n d u c t o r

äâîåí

1.23-29

TP S 70302

Texas Instrum ents

äâîåí

1.22-5.5

A S 1357

A u s t r ia m i c ro s y s t e m s

ò ðîåí

1.8-3.3

200

1.8

330

IS L 6 4 1 6

In t e r s il

ò ðîåí

2 .8

225

2 .8

125

AT 7 3 C 2 3 9

A tm e l

÷åò âîðåí

M a x im

ïåò îðåí

IQ , m A

V IN , V

600 (1000)

1000

18 m ax

-

3.1 - 7

24 0 (5 0 )

-

30 m ax

160 (1000)

185

2 .7 - 6

2 0 0 (2 0 0 )

175

3 - 5. 5

IO U T, m A

2 .5

1000

3. 3

1000

1.5

6000

1300 m ax (6000)

2 .5

1000

400 (1000)

250
75
1000
2000

1.8; 2.75

25

1.8; 1.5

30

1.8;1.5;1.23

60

1.81.51.2

M A X 1799

VDO, m V
(ï ð è IO U T , m A )

V O U T, V

1.8-3.3

защита в сравнение с класическите
LDO. Същевременно няма никаква
пречка за приложения извън автомобилите. Пример за такъв LDO е
TLE4266-2 на Infineon. Двете му раз-

-

3 - 3.6
300 m ax

-

2

300 m ax
300 m ax

3 - 3.6

3

300

125 m ax (200)

150

100 m ax (100)

150

100 m ax (100)

150

100 m ax (100)

150

100 m ax (100)

600 m ax

2 . 5 - 5. 2

новидности осигуряват напрежение
3.3 и 5 V и IOUT = 50 mA като работят с VIN между 6 и 45 V. Освен това
температурата на кристала в ИС
може да е между -40 и +125°С.
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Специфична
категория ИС
са контролерите за LDO (LDO
Controller, Voltage Regulator
with External
Power Transis tor). По своята
същност те
представляват
Фиг. 4.
LDO с външно
свързан към ИС
регулиращ транзистор. Стойността на VOUT обикновено се определя от контролера по същия начин, както
при LDO. Транзисторът най-често е NMOS с индуциран
канал и неговият избор, а не на контролера, определя
IOUT. Така съвкупността контролер-мощен транзистор
може да осигури по-голям ток от ИС на LDO. Към това
предимство се прибавя и неголямата разсейвана мощност върху транзистора, дължаща се на малкото му
съпротивление дрейн-сорс. За осигуряване на последното някои транзистори изискват напрежение гейт-сорс
10-15 V, което трябва да се осигури от усилвателя ЕА
в ИС (вж. фиг. 3). В тези случаи ЕА трябва да се захранва с напрежение, по-голямо от VIN на ИС. Използват се
две решения – допълнително външно напрежение на специален извод на ИС или вграден в нея блок за повишаване на VIN .
Друга специфична особеност на контролерите се
вижда от фиг. 4 – задължително свързваният резистор
Rs за максималнотокова защита. Напрежението RsIOUT
върху него се прилага между изводи IN и D на ИС и чрез
вграден компаратор се сравнява с опорно напрежение
V RL в нея. При изходен ток над VRL/Rs компараторът се
задейства и запушва транзистора. Накрая трябва да
се отбележи, че кондензаторът Со с капацитет няколко десетки µF е задължителен поради големия I OUT. При
рязко намаляване на съпротивлението на товара кондензаторът осигурява в първия момент част от увеличения изходен ток, с което се скъсява преходният
процес.
Пример за контролер е UC3833 на Texas Instruments.
Той работи с VIN между 4.5 и 36 V и има специфична
максималнотокова защита. Тя не се задейства от къси
импулси на тока когато средната му стойност остава
под максималния ток. Съществуват и двойни контролери, какъвто е МАХ8737 на Maxim. Той се захранва с напрежение между 1 и 5.5 V и консумира ток 0,5 mA. За
разлика от схемата на фиг. 4, двата му външни транзистора имат собствено захранващо напрежение, което
е VIN на така реализираните LDO.

Преобразуватели с натрупване на заряд
(Charge Pump) CP
Съществуването и приложенията им се дължат на
много малките размери, малката постояннотокова консумация и ниската цена. Два са основните недостатъка
– принципно наличие на пулсации в изходното напрежение и малкия изходен ток (под 1 А). Реализират се като
CMOS ИС с два или три външни кондензатора с капацитет не повече от няколко µF.
Принципът на действието им се изяснява чрез схемата на фиг. 5. Тя съдържа генератор на импулси IG с честота от десетина kHz до няколко MHz, който управлява CMOS ключовете S1-S4. Поради инвертора G във
всеки момент от времето е затворена едната двойка,
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а другата е отворена. При показаното на фигурата положение кондензаторът С1 се зарежда от входното напрежение VIN, а „достъпът“ до
С2 е прекъснат, но той разреждайки
се осигурява изходния ток IOUT. Следващият импулс от IG сменя положението на четирите ключа, кондензаторът С1 се свързва към С2 и бързо
го дозарежда, като му прехвърля заряда си. Така изходното напрежение
VOUT се оказва равно на VIN, но е отрицателно. Следователно тази схема е инвертиращ DC/DC преобразувател с VOUT = -VIN . Съществуват и
удвоители с VOUT = 2VIN , а по-рядко
СР с VOUT = 1,5VIN и утроители с VOUT
= 3VIN. Непрекъснатото зареждане и
разреждане на С2 са причината за
пулсациите в изхода, които са толкова по-малки, колкото по-големи са
честотата на импулсите и капацитетът на С2 и по-малък е изходният
ток.
Схемата на фиг. 5 е представител на СР с нестабилизирано VOUT
(Unregulated Charge Pump). Съществуват и СР със стабилизирано VOUT (Regulated Charge Pump), чиято неизменна стойност се подържа чрез промяна на коефициента на запълване на
импулсите.
Поради ненулевото съпротивле-
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Таблица 3. Преобразуватели с натрупване на заряд

ÈÑ
A D M 660

A AT 3 1 7 2

Ï ð îèçâ îäèò åë

Âèä

V IN , V

fS W , k H z

P EFF, %

100

4500

1.5 - 5.5

25 èëè 120

80

1x; 1.5x; 2x ïðîãðàì èðóåì î

600

300

2 . 7 - 5. 5

2000

-

ó ä â î è ò åë

3. 3

50

48

1.8 - 4.5

1200

82

èíâåðò îð

adj

125

35

2 - 5. 5

350

-

ó ä â î è ò åë

+5

50

450

2 .8 5 - 6 .5

130

82

A n a lo g D e v ic e s ó ä â î è ò åë

A n a lo g ic t e c h
L in e a r
LT C 3 2 0 4 - 3 . 3
Technology
M A X 1673
M A X IM
N a t io n a l
LM 2686
S e m ic o n d u c t o r

V O U T, V
-V IN ä î + 2 V IN

ние на ключовете и
някои други причини се губи енергия
при прехвърлянето
на напрежението
от входа на изхода.
Загубата се определя от параметъра
коефициент
на
енергийна ефективност (Power Efficiency) P EFF=100(E OUT /
Фиг. 5.
EIN), % (в някои каталози се означава с
h), в който участват енергията на
входа на СР ЕIN и тази на изхода EOUT.
Типичните стойности са над 80%.
Специфичен параметър е и честотата на превключване на ключовете
(Switching Frequency) fSW. Другите
основни параметри на СР са подобни на тези на LDO.

IO U T, m A IQ , m A

Твърде бързо нарастват приложенията на СР за захранване на светодиоди (особено бели за подсветка),
където пулсациите са без значение.
Няколко примера за ИС на СР са
дадени в табл. 3
Продължава в следващия брой
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PC ËÎË PLC
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Все по-актуални стават хибридните технологии за индустриално управление

—

ÔÓ˙Ú ÍÓˇ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË - ·‡ÁË‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌË
ÍÓÏÔ˛ÚË (PC) ËÎË Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË (PLC), Â
ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌËÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Á‡‰‡˜Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Â ÒÂ‰ Í‡‰ËÌ‡ÎÌËÚÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. Õ‡ ÔËÎË‚Ë Ë ÓÚÎË‚Ë,
ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ.
¬Ó‰ÂÌË ÓÚ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ ÒË ‰‡
·˙‰‡Ú Ì‡ „Â·ÂÌ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ‚˙ÎÌ‡, ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÎÂ‰‚‡Ú ÌÂÓÚÎ˙˜ÌÓ Ô‡Á‡ÌËˇ ‰‚Û·ÓÈ ÏÂÊ‰Û PC Ë PLC
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ. ¬ÒˇÍ‡ - ÒÔÓÂ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ‚ËÊ‰‡ÌËˇ Á‡ Ô‡Á‡ÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ. ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Ì‡ ÁÌ‡˜Ë-
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ÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Â
‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ò ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÁ·Ó‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ, ÒÔÓÂ‰ Úˇı, ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó Â¯ÂÌËÂ. –Â‰Ëˆ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚Î‡„‡Ú ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË ‚
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıË·Ë‰ÌË
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÛÔ- PC и PLC на Rockwell Automation, предлагани
от Ротек
‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ ÚÂÚË ÓÒÚ‡‚‡Ú
‚ÂÌË Ì‡ Â‰Ì‡Ú‡ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÚÂıÌÓ- ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÓÒÚ‡‚ˇÏÂ Ì‡ ‚‡Ò.
ÎÓ„ËË, ËÌ‚ÂÒÚË‡ÈÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
È. Œ·˘ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆËÚÂ Специфики на PLCË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë базираното управление
—ÔÓÂ‰ ‰ÂÙËÌËˆËˇÚ‡ Ì‡ IEEE
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ‚ Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË ËÌÊÂÌÂ ÔÓ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Í˙Ï ÚÂÏ‡Ú‡ PC ÓÎÂË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ı‡‰ÛÂÌ‡
ÒÂ˘Û PLC ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚ- ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓËˇÚ‡. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ÏÂ ÒÚË Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÍÓˇÚÓ ËÁ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ Ô˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ ÂÎÂÈ‰‚ÂÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÌËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏË. –ÂÎÂÈÌ‡Í‡ÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó‡ Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓˇ ÓÚ Ú‡ ÎÓ„ËÍ‡ Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ë Í‡ÚÓ ÎÂ‰˙
Úˇı Â ÔÓ-ÔËÎÓÊËÏ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÎÓ„ËÍ‡ (ladder logic) Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú
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PLC на Emerson Process Management

ÓÚ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÎÂÚ‡Ú‡ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. œÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ÂÎÂÈÌ‡Ú‡ ÎÓ„ËÍ‡ Â ·ËÎ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡
Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙
ÓÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Á‡‰‡˜Ë - ÓÚ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÍÓÌÚÛË Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‰Ó
ˆÂÎË ÂÎÂÈÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË. “ÂÏËÌ˙Ú ÎÂ‰˙ ÎÓ„ËÍ‡ ÒÂ Â
Ì‡ÎÓÊËÎ, Ú˙È ‚ „‡ÙË˜ÂÌ ÙÓÏ‡Ú
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰Ì‡, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÔÓ„‡ÏÌËÚÂ
ÂÁËˆË ÓÚ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó, Í‡ÚÓ C++
ËÎË BASIC, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
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·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ó ÍÓ‰Ë‡ÌÂ.
“ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË
ÍÓÌÚÓÎÂË, ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ.
œÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ‰˙Î„Ó‚Â˜ÌÓÒÚÚ‡ È
Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË:
l ƒÂÚÂÏËÌËÁ˙Ï ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ;
l ƒÂÚÂÏËÌËÁ˙Ï ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ËÁıÓ‰ËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ;
l ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ë
ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÓÔÂ‡ˆËË;
l «‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌËÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË
ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ;
l ‘ÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Á‡‰‡˜Ë.

Разширяват се
комуникационните
възможности на PLC
“ÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
PLC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò‡ ÔÓÂ‚ÚËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ È
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, Ì‡Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚Ó-

ÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏÌË Â¯ÂÌËˇ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ì‡ÌÓ PLC, ËÏ‡˘Ë ‰Ó 32
‚ıÓ‰‡/ËÁıÓ‰‡, ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÏÂÊÓ‚Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ÃËÍÓ PLCÚ‡Ú‡, ËÏ‡˘Ë ‰Ó 128 ‚ıÓ‰‡/ËÁıÓ‰‡,
‚Â˜Â Ò‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Í‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. —ÂËÓÁÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ì‡ÌÓ- Ë ÏËÍÓÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ PLC Ò ÏÂÊ‡ ÓÚ Ï‡ÎÍË
ÍÓÌÚÓÎÂË. ƒÛ„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË Ò‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ÓÔÓÒÚÂÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓÒÚ. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÓÙÚÛÂÌË Ô‡ÍÂÚË ÛÎÂÒÌË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Ë ‡Á¯ËË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ, ÍÓÂÚÓ „Ë ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ƒÛ„Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌË Ô‡ÍÂÚË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ web-·‡ÁË‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ web-·‡ÁË‡Ì ˜Ó‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ, ÓÌ-Î‡ÈÌ
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PC-та на Beckhoff, предлагани от Кастива

Ì‡‰„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË.

Налага се управлението с
разпределена логика
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒÂËÓÁÌË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ
Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎË Ì‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ô‡Á‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‡ÎÌÓ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍË
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ÓÒÚ‡ˇÎ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ·‡Á‡ ‚ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò˙˘Ó
Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÂ‰‚Ë‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚË
Á‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÒÂ ÒÚËÏÛÎË‡ ÓÚ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‡Á‡·ÓÚËı‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË Ò ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-Ï‡ÎÍË „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÓÚÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ, ·Â ÔÓÌËÊÂÌ‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Ì‡ÎÓÊËı‡
ÒÂ ÒËÒÚÂÏÌË Â¯ÂÌËˇ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ ‡Á¯ËËı‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÏ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ¬ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÎÓÊÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë,
ÒÔÓÂ‰ ÍÓÈÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÛ‰ÓÂÏÍËÚÂ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ ÓÚ PC, ‡

„ÓÚÓ‚ËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÓÚ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ,
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ÔÓˆÂÒ‡.

Наложи се модулен
принцип в изграждането
ŒÚ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ËÁ‚Ó‰, ˜Â ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË Ò‡
ÔÂÚ˙ÔÂÎË ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ.
—ÎÂ‰ ÂÍÒÔ‡ÌÁËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÔÂ‰Ë˜‡ÌËˇÚ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
Í‡È Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË, ÌÂ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ Â‡ÎÌÓÒÚ.
œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â PLC-Ú‡Ú‡ ÛÒ‚ÓËı‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË, ÍÓËÚÓ ËÏ
ÔÓÁ‚ÓÎËı‡ ‰‡ ÔÓÌËÍÌ‡Ú ‚ ÚˇıÌ‡Ú‡ Ô‡Á‡Ì‡ ÌË¯‡. —Â‰ ÚÂÁË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‡ „ÓÎÂÏË ÏÂÊÓ‚Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡, Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË
Ô‡ÏÂÚË Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂÚÓ. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ‰ÓÔËÌÂÒ˙Î Á‡ "ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂÚÓ" Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË, Â Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌËˇ ÔËÌˆËÔ ÔË
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚Ó-
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PLC на Комикон

ÎË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÓ‰ÛÎË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ‚‡ÎË‰‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë ÔË ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË.

Специфики на PCбазираното управление
PC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒÚ‡ÚÂ„ËË ·ÂÁ ÍÓÏÔÓÏËÒË
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë. œË ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, PC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡Á¯Ë-
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ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÔÓ-Í‡ÚÍË ÔÂËÓ‰Ë Á‡ ÔÛÒÍ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ PC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò‡:
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Í˙Ï ÔÓ‚ËÒÓÍÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó, Ì‡ÔËÏÂ
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÂÒÛÒË ERP;
–Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ú.Ì‡.
ÂˆÂÔÚÛÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ;
PC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë ‰‡ ÒÂ Â¯‡‚‡Ú ÓÚ
Ó·˘‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, ‚ÏÂÒÚÓ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË.
ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ËÏ
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÌË ÂÁËˆË. —˙˘Ó Ú‡Í‡
PC-Ú‡Ú‡ ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ‰ Windows Ë
ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú Í˙Ï Á‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ËÌÚÂÙÂÈÒË.

Хибридно решение за управление на GE
Fanuc, предлагано от Контек Аутомейшън

Що е то детерминизъм
на процеса?
—ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÍËÚÂËÈ, ‡Á‰ÂÎˇ˘ PC ÓÚ
PLC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Â ‰ÂÚÂÏËÌËÁÏ˙Ú. ÕˇÍÓË ÔË‚˙ÊÂÌËˆË Ì‡ PC-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ËÁ‡Áˇ‚‡Ú Û‚ÂÂÌÓÒÚ, ˜Â ÚÓ Â ‚ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ÔÓˆÂÒË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÚÛ‰ÌË Á‡ ‰ÂÚÂÏËÌË‡ÌÂ. ÕÂˇ‰ÍÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ, Ò
ÍÓÂÚÓ Â‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‡Î„ÓËÚ˙Ï, ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ
Í‡ÚÓ ‰ÂÚÂÏËÌËÁ˙Ï ËÎË, Í‡ÍÚÓ
˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡Ë˜‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡. »ÒÚËÌÒÍËˇÚ ÍËÚÂËÈ Á‡
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Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Â ËÏÂÌÌÓ ‰ÂÚÂÏËÌËÁÏ˙Ú Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. —ÔÓÂ‰ IEEE,
Â‰ËÌ ÔÓˆÂÒ, ÏÓ‰ÂÎ ËÎË ÔÓÏÂÌÎË‚‡
ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË (‰ÂÚÂÏËÌË‡ÌË), ‡ÍÓ ËÁıÓ‰ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË,
ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ËÎË ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÌÂ Ò‡
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÌË ‚ÂÎË˜ËÌË. ƒÂÚÂÏËÌË‡Ì Â ÏÓ‰ÂÎ, ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ
ÍÓÈÚÓ Ò‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÂÏË, Ú.Â.
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Â Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û
ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡ÎËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔË ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ıÓ‰ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ËÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ Ò˙·ËÚËÂ.

PLC от ново поколение
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË ÔÂÚ˙Ôˇı‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ë ‰ÌÂÒ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ
ÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Á‡
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ ·ˇı‡ Ì‡ÎËˆÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ
PC-·‡ÁË‡ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˘Â ÒÔÂ˜ÂÎË
ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË, ‰ÌÂÒ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚˙‚
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â ‚ÒÂ ÔÓ-ÌÂÁ‡·ÂÎÂÊËÏ‡.
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‡ÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. ŒÒ‚ÂÌ ÓÒÌÓ‚ÌË
ÙÛÌÍˆËË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË,
PAC ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‡Á¯ËÂÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ó·ÂÍÚÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÏÂÊÓ‚‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ PC·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
PLC на OMRON, предлаган от Гемамекс

Хибридните решения PAC

ÕÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË
ÍÓÌÚÓÎÂË Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ PLC Ò
ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ÂÁËˆË Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
Ì‡ PC-Ú‡Ú‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÚ‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‚Â˜Â
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ PLC-·‡Á‡ ˜ÂÁ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË PC-·‡ÁË‡ÌË ÒÓÙÚÛÂÌË Ô‡ÍÂÚË.
—ÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú
ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË PAC, ÍÓÂÚÓ Â ‡·Â‚Ë‡ÚÛ‡ Ì‡ Programmable
Automation Controller. ‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ, PAC Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË-

P¿C ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÒÔÂˆËÙËÍË:
ÃÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ PAC e ‰‡
ËÌÚÂ„Ë‡Ú ‚ Ó·˘‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡ÚË‰ÌÓ Ë ÔÓˆÂÒÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë ‰. »ÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒË Ë ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÂÏ‡ı‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÓÌÚÓÎÂË
Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔÓ ÔËÌˆËÔ
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡¯Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
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PLC на Schneider Electric

PLC на VIPA, предлаган от Атикс

ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÎÓ„ËÍ‡ Á‡ ÔÓˆÂÒÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. » ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ÒÂÍË
ÍÓÌÚÓÎÂ, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡Ì
Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ Á‡‰‡˜‡, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ·ÂÁ
ÔÓ·ÎÂÏË ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÒË ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË ‚ Ó·˘ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˜ÂÒÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Â‰Ëˆ‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚË.
√˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ó·ÂÏ‡
Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ - PAC ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÏÓ‰ÛÎÌ‡, Ï‡˘‡·ËÛÂÏ‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ô‡ÏÂÚ.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÔË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÔÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ, ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÂËÓ‰.
¬ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ó·˘Ó ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ‰‡ Ò‡
·˙ÁË, Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë ‚ËÒÓÍÓÔÂˆËÁÌË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ PAC ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Ô˙ÚË ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÔË ‚ËÒÓ-

Í‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
ÿËÓÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁ·Ó ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ PAC ‡ÁÎË˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË ËÎË PC
ÚËÔ, Á‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‰.
—ÚÂÏÂÊ˙Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ıË·Ë‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆËÚÂ Ì‡ PLC Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
PC-Ú‡, Â ÛÂ‰Ì‡Í‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÓ‰ÂÎ‡.
œËÂÏÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ‚ ‡Á‚Óˇ - ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‚ÒÂÍË ÒÎÂ‰‚‡˘ ÏÓ‰ÂÎ ËÎË
ÒÂËˇ PAC Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘
Ì‡·Ó ÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡Ú
‡ÁıÓ‰ËÚÂ, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë ÔÓˆÂÒ‡
ÔÓ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
PC-ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË - ıË·Ë‰ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË PLC ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú PC
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡Á·Ë‡ÌËˇ Á‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë ‚ÒÂ ÔÓÒÚÓ„ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Ë
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ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
ŒÚ ‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ËÁ‚Ó‰˙Ú, ˜Â
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ıË·Ë‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÍÓÏÔ˛ÚË,
ÍÓÂÚÓ ÒÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÒÂ ÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ Í‡˜Í‡ Ì‡ÔÂ‰ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡.

Има ли отговор
въпросът PC срещу PLC?
ŒÚ ‰ÌÂ¯Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, Ì‡È·ÂÁÔËÒÚ‡ÒÚÌËˇÚ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡
‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓÂ Â ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ - ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ ËÎË ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËˇÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ·Ë ·ËÎ "»
‰‚ÂÚÂ". œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ·ˇıÏÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ÒÂ ÔÓ-Û‚ÂÂÌÓ ÒË
ÔÓÔ‡‚ˇ Ô˙Ú Ë ıË·Ë‰ÌÓÚÓ ËÏ
Â¯ÂÌËÂ, Ò˙˜ÂÚ‡‚‡˘Ó „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡
ÔË ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÏÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ PC Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡
Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ·‡Á‡ Ì‡ PLC. Õ‡È‚ÂÓˇÚÌ‡Ú‡ ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â, ˜Â Ë PLC, Ë
PC ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. »Á·Ó˙Ú Á‡‚ËÒË Ë ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
ÓÚ Ì‡„Î‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

œÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
Видове, принципи, конструкции, тенденции в развитието

œ

Ó ‰ÂÙËÌËˆËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎË Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡
Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‚ÂË„Ë ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë, ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ë Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÒÚÓÔˇÂÏËÚÂ ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡·ÓÚ‚‡Ú Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÂÏÓÌÚË‡ÌË ËÎË Á‡ÏÂÌÂÌË Ò ÌÓ‚Ë,
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ˆËÍÎË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ
Ò‡·ÓÚˇÚ, ˙˜ÌÓ ËÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ÒÂ ‚˙˘‡Ú ‚ ËÁıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‰ÌÓ‚ˇ‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡
ËÏ ‡·ÓÚ‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ ¯ËÓÍ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÚËÔÓ‡ÁÏÂË - ÓÚ
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Ï‡ÎÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (0.1 ¿), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰Ë, ‰Ó ÏÓ˘Ì‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ƒÛ„ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÁÌ‡Í
Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ
Â ‡·ÓÚÌÓÚÓ ËÏ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. Õ‡
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔËÁÌ‡Í ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ÚË Í‡ÚÂ„ÓËË - Á‡ ÌËÒÍÓ,
ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‚ÂË„Ë ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÓÚ
ÔÓ‚Â‰Ë Ë Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‰ ÚÂÏËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı,
Á‡˘ËÚÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ‚ ÏÂÊË ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ Ò‡ÏÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë. ŒÒ‚ÂÌ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÌÓÏËÌ‡ÎÌË

ÚÓÍÓ‚Â Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ·Ë‚‡Ú Â‰ÌÓ- Ë
ÏÌÓ„ÓÔÓÎ˛ÒÌË. ÃÌÓ„ÓÔÓÎ˛ÒÌËÚÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡ÁÂ‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ù‡ÁËÚÂ ‚ Â‰Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡. “ÂÏ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ
Ò‡ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, Ó·ı‚‡Ú˙Ú Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ‚
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍËÚÂËË ÔË ËÁ·Ó‡ ËÏ.

Принцип на работа
¬ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË
ÔËÌˆËÔ‡. œË Ô˙‚‡Ú‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡ Â ‚„‡‰ÂÌ‡
ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌ‡ ·Ó·ËÌ‡ (ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚ). ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚÓÍ‡ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ ËÌ‰ÛˆË‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÒËÎ‡, ÔË Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡. œÓ ÔËÌˆËÔ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌË, Ú.Â. ÍÓ„‡ÚÓ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡ Â ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡, ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ËÏ Ò‡ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. —
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍ‡ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡, ËÌ‰ÛˆË‡Ì‡Ú‡
Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÒËÎ‡ Ò˙˘Ó ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ, ‚
ÍÓÈÚÓ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ È Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ÒÂ ‰˙Ê‡Ú Á‡Ú‚ÓÂÌË. — ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜
‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡. ¬ÚÓ‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ ÒıÂÏ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ·ËÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
‚ÂË„‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ È, ·ËÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÒÂ ‰ÂÙÓÏË‡ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‚ÂË„‡Ú‡. œÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚„‡‰ÂÌË Ë ‰‚ÂÚÂ
ÓÔËÒ‡ÌË ÚÂıÌËÍË Á‡ ‡ÁÂ‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ
‚ÂË„Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡ÁÍË‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ ËÏ ËÁ·Ó, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ.

Специфики в използването на АП
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌ‡ ·Ó·ËÌ‡, Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔË Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌË, ÌÓ ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË ÔËÍÓ‚Â
Ì‡ ÚÓÍ‡ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡, Ú.Â. ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡
Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ·ËÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ-‰Ó·‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË Í‡ÚÓ „ÓÎÂÏËÌ‡,
ÌÓ ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ò‚˙ıÚÓÍÓ‚Â ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡, Ú.Â. ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
Õ‡ ‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÍÚÓÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â ÔË
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÍ‡ Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ
‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡. œË ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ˆÂÎ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚ÂË„‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰˙„Ë, Ú.Â.
ÚÓÍ˙Ú ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÔÓÚË˜‡. œÓ Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ë „‡ÒÂÌÂ Ì‡
‰˙„‡Ú‡. “ÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰˙„Ë ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍÓ„‡ÒËÚÂÎÌË Í‡ÏÂË.
¬ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ
ËÒÍÓ„‡ÒËÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏÂÚ‡ÎÌË ËÎË ÍÂ‡ÏË˜ÌË ÔÎÓ˜Ë, ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ‰˙„‡Ú‡, ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎÌË
ÔÂ„ˇ‚‡˘Ë ·Ó·ËÌË Á‡ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ‰˙„‡Ú‡.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚‡ÍÛÛÏÌË ËÎË ÂÎÂ„‡ÁÓ‚Ë. — ˆÂÎ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰˙„Ë Ò‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÔË ÍÓËÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡ Ò‡ ÔÓÚÓÔÂÌË ‚ Ï‡ÒÎÓ. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÍ
Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ÍÓÈÚÓ Â‰ËÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡
ÔÂÍ˙ÒÌÂ, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ. Õ‡È-Ï‡ÎÍËˇÚ
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ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÈÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ‚˙‚ ‚ÂË„‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ
Ò‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ÏÛ Ó·ı‚‡Ú, Â ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡. ◊ÂÒÚ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â ‚˙‚ ‚ÂË„Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË ÚÓÍÓ‚Â Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò
ÒÚÓÔˇÂÏË ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÒÂ
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ËÎË ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ Ú‡·ÎÓ.

Конструкция на АП
¬ ≈‚ÓÔ‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
Ò ÚÂÏÓ-Ï‡„ÌËÚÂÌ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ÚÓ‚‡ Ò‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓÏ·ËÌË‡˘Ë
‰‚ÂÚÂ ÓÔËÒ‡ÌË ÚÂıÌËÍË Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡, ÔÓÚË˜‡˘ ‚ Â‰Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
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‰ÌÂÒ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ˜ÂÒÚÓ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚ Ë ·ËÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Ò ˆÂÎ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È
Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ,
Ú‡Í‡ Ë ÔË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡. “ËÔÓ‡ÁÏÂËÚÂ Ë ‰ÓË ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
Á‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÂÎÒ‡ ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ≈— Ò‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË. —˙˘ÓÚÓ ÌÂ ·ËÎÓ ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
Ú‚˙‰Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
‚˙ıÛ Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌË ¯ËÌË. œË ËÁ·Ó
Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ·Ë ·ËÎÓ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ ‰‡ÎË
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
¯ËÌ‡ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ Ú‡·ÎÓ, ‚
ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÏÓÌÚË‡Ì.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Â‰ËÌ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜
ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ò ÚÂÏÓ-Ï‡„ÌËÚÂÌ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò‡:
l œÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÎÓÒÚ - ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ
Á‡ ˙˜ÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ‚˙˘‡ÌÂ
‚ ËÁıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜. —˙˘Ó Ú‡Í‡,
ÛÍ‡Á‚‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡ - ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ/ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ.
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ

ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ‚˙˘‡ÌÂ ‚
Ì‡˜‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÒÎÂ‰ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Ú.Â. ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ËÏ Ò‡ ÓÚ‚ÓËÎË Ë ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÎË
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚ÂË„‡.
l œÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï - ÔË‚ÂÊ‰‡ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÔË ÍÓËÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, Ú‡ÍË‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÍÓÌÍ‡ÚÌËÚÂ ÒÂ ÔË‚ÂÊ‰‡Ú ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ, Í‡ÍÚÓ
Ë ÏÓ‰ÂÎË, ‚ ÍÓËÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ò‡
ÔÓ‰‚ËÊÌË Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË.
l ÓÌÚ‡ÍÚË - ‚ ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ Ò‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌË, Ú.Â. ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ÚÓÍ. œË ‡Á‰‡ÎÂ˜‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÚÓÍ˙Ú ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡.
l ÎÂÏË.
l ¡ËÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡.
l ‡ÎË·‡ˆËÓÌÂÌ ‚ËÌÚ - ˜ÂÁ ÌÂ„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ ÔÂˆËÁÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡, ÔË
ÍÓˇÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜
ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡.
l »Ì‰ÛÍˆËÓÌÌ‡ ·Ó·ËÌ‡.
l »ÒÍÓ„‡ÒËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡.
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Многополюсни
автоматични прекъсвачи
«‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÍÎÓÌÂÌË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÂË„Ë ÓÚ
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ë ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë. ŒÚ ÚÂÓËˇÚ‡ Â
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â ‚ÒÂÍË ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ÔÓ‰ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚ ‡ÁÍÎÓÌÂÌ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡˘ËÚÂÌ
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜. «‡ ‰‡ ÒÂ
„‡‡ÌÚË‡, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË ÔÓ‰ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‚
Â‰Ì‡ ‡ÁÍÎÓÌÂÌ‡ ‚ÂË„‡ Ò‡ ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË, ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÈ Â‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜, ÒÂ Ì‡Î‡„‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ‚˙‚
‚ÂË„‡Ú‡.

Видове прекъсвачи
ниско напрежение
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‚Ë‰Ó‚Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ ‚ ÒÚÓ„Ó ‰ÂÙËÌË‡ÌË ÔËÎÓÊÌË Ó·Î‡ÒÚË. œËÂÚÓ
Â ‚ „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰Ó 1000 V, Ú.Â. ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-‚Â˜Â ‚ ·ËÚÓ‚Ë, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË
ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÂË„Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÎÂÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â:
l ÃËÌË‡Ú˛ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ËÎË Ã—¬
(Miniature Circuit Breaker). √ÛÔ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ ‰Ó 100 ¿ ÔÓ ÔËÌˆËÔ. œÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÂ Ë ÏÓ‰ÂÎË ‰Ó 125 A. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò‡ ÚÂÏË˜ÌË ËÎË
ÚÂÏÓ-Ï‡„ÌËÚÌË.
l ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ‚ ÎˇÚ ÍÓÔÛÒ ËÎË
MCCB (Moulded Case Circuit Breaker). ÕÓÏËÌ‡ÎÌËˇÚ ËÏ
ÚÓÍ ‚Â˜Â Â ‰Ó 1600 ¿. ‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ÏËÌË‡Ú˛ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë. √ÛÔ‡Ú‡ Ó·ı‚‡˘‡ ÏÓ‰ÂÎË, ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
l ¬˙Á‰Û¯ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ËÎË ¿—¬ (Air
Circuit Breaker). ‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰Ó 6000 A. –Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ ÚÓÍ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡„‡ Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËÂÚÓ. –‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
◊ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
l ¬‡ÍÛÛÏÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ËÎË VCB (Vacuum Circuit
Breaker) - ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇÚ ËÏ ÚÓÍ Â ‰Ó 3000 ¿. ‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ „‡ÒˇÚ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰˙„Ë ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏÂÌ ·‡ÎÓÌ, ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
·˙‰Â ÓÚÌÂÒÂÌ‡ Í˙Ï ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚‡ÍÛÛÏÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰Ó 35 000 V. ÕˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ ‡Á‡·ÓÚËÎË ‚‡ÍÛÛÏÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÕÕ, ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ ÒÂ
‚˙ÁÔËÂÏ‡ Â‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ‚‡ÍÛÛÏÌËÚÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ ÓÚ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ¿œ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ÓÒ‚ÂÌ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ Ó·˙ÌÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
Icu (¿) - Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜‡.
—ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Icu Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ÚÓÍ Ì‡
Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜.
Ics (%Icu) - ‡·ÓÚÌ‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ. ÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ics, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‰˙Î„Ó‚Â˜ÂÌ ˘Â ·˙‰Â ËÁ·‡ÌËˇÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜.
¬‡ÊÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Â Ë Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ¿ ËÎË ¬. œÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÓÚ
Í‡ÚÂ„ÓËˇ ¬ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡.
Icw (A) - ÚÓÍ Ì‡ ÚÂÏË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÓÚ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ¬
Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
ÔÂËÓ‰‡, Á‡ ÍÓÈÚÓ Â Á‡‰‡‰ÂÌ ÚÓÍ˙Ú
Ì‡ ÚÂÏË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
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Технически тенденции в
развитието на АП
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
Í˙Ï Ò„‡‰ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË
ÒËÒÚÂÏË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ‡·ÓÚÌËˇÚ ËÏ ÒÚ‡ÚÛÒ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜Ë ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂÁ
ÍÓÂÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò‡ ·ÂÁ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, Ú.Â. Ò ˆÂÎ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. œÓ
ÔËÌˆËÔ, ‚ÒÂÍË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚Ë (ÓÔˆËÓÌ‡ÎÌÓ) Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ.
ŒÒ‚ÂÌ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ˜ËËÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚Â˜Â ·Â ÓÔËÒ‡Ì, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒÂ Ì‡ÎÓÊË Ë ‰Û„‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚ÂË„‡, ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÓÚÓ-

‡ÍÚË‚ÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÎË ÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÂÁË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Â ËÁÓ·ÂÚÂÌ
ÔÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰‚Â ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ.
œÓ-Í˙ÒÌÓ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÒÂ ÛÒ‚Óˇ‚‡ ÓÚ
Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰ÌÂÒ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‚
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ÓÚÓ ÒË ÔÓÚÙÓÎËÓ ÓÚÓ‡ÍÚË‚ÌË (ÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡) ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
‚ÂË„‡ ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ,
ÔË ÓÚÓ-‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡ Ì‡ ‰‚Â ÏÂÒÚ‡. œËÌˆËÔ˙Ú
ËÏ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÒËÎ‡ Ì‡
ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ
Ë ÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÂ
Á‡‚˙Ú‡, ‡ÁÍ˙Ò‚‡ÈÍË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚ÂË„‡ Ì‡ ‰‚Â ÏÂÒÚ‡. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÚÓ-‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Â ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ - ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰‚ËÊÌËˇÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÒÂ Á‡‚˙Ú‡, ‡ÁÍ˙Ò‚‡ÈÍË ‚ÂË„‡Ú‡, Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÏËÎËÒÂÍÛÌ‰Ë. ¬ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
‚ÂË„ËÚÂ ÒÂ Á‡Ô‡Î‚‡Ú ‰‚Â ‰˙„Ë.
—˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰˙„‡Ú‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‚˙‚ ‚ÂË„‡Ú‡
Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÒÂËÓÁÌÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, Ú.Â. ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËˇ ÔËÌˆËÔ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÚÓÍ‡ Ì‡
Í.Ò. ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Û‰‡ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Á‡Ô‡Á‚‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. œÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ Ò
ÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò ÒËÎÌÓ
ÚÓÍÓÓ„‡ÌË˜‡‚‡˘Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÒÂ‰
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÂÚÓ Ò‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

Нормативни изисквания
ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Â
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Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡ Ò Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ - ‰Ó ÒÚÂÔÂÌ, ÔË ÍÓˇÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË Ò‡ ÔËÂÚË
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ‰ÓË
ÌÂ Ò‡ ÔÂ‚Â‰ÂÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò‡ ‚ ÒËÎ‡ ‰‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ - Â‰ËÌËˇÚ ¡ƒ— EN 60 898 ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ·ËÚ‡, ‡
‚ÚÓËˇÚ ¡ƒ— 60 947-2 Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
œÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ò
Û‚ÂÂÌÓÒÚ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË
Í‡ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ - ÏÓ‰ÂÎË ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÂ ÍÓÌÍÛË‡Ú Ò
‡Ô‡‡ÚÛ‡ ÓÚ ÌÂ‰ÓÚ‡Ï ‰ÓÍ‡Á‡ÌË
Ï‡ÍË. — ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Â
‚˙‚ÂÎ‡ Ì‡ ÚÂÓËˇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚
‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‰ÓÔÛ-

ÒÚËÏÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë.
œ‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ó·‡˜Â ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë ÏÓ‰ÂÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â ‚ÒˇÍ‡
ÙËÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë ÓÚ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÂÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
‡Í Ó·‡˜Â ÒÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡ ËÒÚËÌÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËËÚÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Â ‚˙ÔÓÒ ÓÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËˇÚ‡
Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ëˇ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ
(ƒ¿Ã“Õ). ŒÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË Ë
‰Û„Ë ‚˙ÔÓÒË ÓÚ ƒ¿Ã“Õ, Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ÏÂÍËÚÂ Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ ·ÓÈ Ì‡
ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.
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–Â‡ÎÌ‡ ÎË Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡‰ 100%
ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË
Специалисти от бранша коментират техническите аспекти, свързани с
постигането на ефективност, по-висока от 100 процента
В отговор на читателския интерес към възможностите за постигане на повисока от 100% ефективност при кондензационните котли, който бе провокиран
от статията за тези горивни технологии, поместена в миналия брой на сп. Инженеринг ревю, се обърнахме за коментар към утвърдени специалисти от бранша,
които предлагат подобни съоръжения. В материала представители на фирмите
Рувекс, Амакс Газ, Технотерм Инженеринг и БГ Терм дават отговор на читателските съмнения относно техническите възможности за поддържане на коефициент на използване на горивото по-висок от 100% при кондензационните котли.
Материалите са подредени по реда на пристигането им в редакцията.

Концензните котли
рекуперират топлината
от водните пари
Намаляването на разходите за отопление и нивото на вредните емисии,
замърсяващи околната среда, са главни приоритети при разработването
на нови горивни технологии. Сред решенията на тези основни проблеми са
новото поколение котли кондензен
тип. Основно предимство на тези котли спрямо конвенционалните, работещи на газ, е много високият им коефициент на преобразуване на горивото
(КПГ) и ниската температура на изхвърляне на изгорелите газове. Високи-
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ят коефициент на преобразуване на
горивотo е резултат от това, че се
използва топлината на изгорелите
газове. Важно е да се каже, че това са
нискотемпературни котли, което означава, че те работят на кондензен
принцип при подаваща температура
към отоплителната инсталация максимум 50-55 °С. Това е така, тъй като за
да се отнеме топлината на изгорелите газове, връщащата от инсталацията вода трябва да бъде с ниска температура. Благодарение на специален
топлообменник с големи размери, кондензната технология позволява да се
рекуперира топлината, съдържаща се

във водните пари, произведени при изгарянето на газа. Тъй като почти цялото генерирано количество енергия се
използва, кондензният котел се характеризира с много по-висок коефициент
на полезно действие от класическите
водогрейни котли. Казаното не означава, че този котел може и трябва да
работи само с нискотемпературни
режими. Ако кондензен котел бъде
включен в отоплителна инсталация,
която е оразмерена за температурен
режим 90/70 или 80/60, то той ще
поддържа и тези температурни режими, но с друг КПД и КПГ.
Котлите на компанията De Dietrich
от серия МС и С ЕСО, които предлагаме, са снабдени с модерно микропроцесорно управление, тип Diematic 3, което управлява котела по външна температура, т.е. колкото външната температура е по-висока, токова по-ниска
температура на водата в инсталацията поддържа котелът. Следователно,
в преходните сезони, когато едно жилище има нужда от отопление, котелът
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Котел на
De Dietrich,
предлаган от
Рувекс

ще работи на кондензен принцип, а през
по-студените дни ще работи като класически газов котел, но с по-висок КПД
- от порядъка на около 1-2%.
Кондензните водогрейни котли са
оборудвани с газова горелка, която
позволява да се модулира номиналната
им мощност в диапазона от 17 до
100%. Това води дo намаляване на замърсяването на околната среда. При работата на горелката се отделят минимални количества вредни емисии.
Генерираните количества NOx са помалки от 20 mg/kWh, а тези на СО под
15 mg/kWh - стойности три пъти пониски от нормативно допустимите в
Европа. Поради тази причина, във Франция при поставянето на кондензен котел държавата връща на потребителя 15% от цената му.

инж. Иван Шишков, проектант
Търговски отдел в Рувекс
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Ефективността над 100% е
технически обоснована
Въпросът с кондензационните котли и техният по-висок от 100% коефициент на полезно действие обикновено стряска потребителите, които
подозират, че става дума за системи
от типа перпетуум-мобиле. Всъщност,
въпросът е строго определен технически от понятието долна и горна
топлина на изгаряне на горивото. Топлината на изгаряне или калоричността на природния газ е количеството
топлина, което се отделя при пълното окисление на 1 м3 гориво. Димните
газовe, които излизат от котлите, са
обикновено с температура, при която
не е възможна кондензация на водните
пари, съдържащи се в тях. В този случай топлината на изгаряне се нарича
"долна", защото в нея не е включена
топлината, освобождаваща се от кондензацията. Характерно за котлите с
много ниски температури на димните
газове, вследствие от освобождаването на топлината на кондензация, е че,
тази топлина се прибавя към долната
топлина на изгаряне (калоричност). В
резултат се получава т.нар. горна
топлина на изгаряне. Тези котли са
известни като кондензационни.
Коефициентът на полезно действие
на нормалните котли възлиза на 90-95%,
а на кондензационните на 107-109%,
отнесен към долната топлина на изгаряне. В световен мащаб се наблюдава
засилена тенденция към използването
на кондензационни котли за сметка на

Котел на
Oertli,
предлаган от
Технотерм
Инженеринг

конвенционалните, основно поради поголямата им икономичност. Както всичко останало, при техниката по-големият коефициент на полезно действие се
постига с по-сложна схема на изгаряне
и особено чрез използването на по-висококачествени материали, които не
допускат корозия, дължаща се на голямото количество кондензат, отвеждащ се в канализацията.
За момента, разликата в цените на
двата вида котли е около два пъти.
Вследствие от повишеното търсене
на кондензационни котли в Европа,
обаче, се наблюдава тенденция към
постепенното им поевтиняване. В
България също се монтират такива
котли, но количеството им е пренебрежимо малко. Техният дял обаче ще
се увеличава, като се имат предвид
тенденциите за увеличаване на цените на горивата, включително и на
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природния газ. Логично е да се прогнозира, че непрекъснатото поскъпване на
цените на енергоизточниците ще доведе до повишен интерес от страна
на потребителите към инвестирането във високоефективни и енергоспестяващи съоръжения. Много фирми,
освен кондензационни котли, захранвани с природен газ, предлагат и такива,
работещи на течно гориво.

инж. Александър Кожухаров,
управител на Технотерм
Инженеринг

Конструктивно са базирани
на високоефективни
топлообменници
Уважаеми колеги, на първо място бих
желал да внеса яснота в подкрепа на
написаното в статията от миналия
брой на сп. Инженеринг ревю, представяща приложението на горивни устройства, работещи на кондензен принцип.
Бих искал да провокирам проявения от
редица колеги скептицизъм с въпроса
дали биха предпочели двулитров дизелов автомобил от 50-те години на
миналия век с мощност не повече от
80 к.с., или съвременен автомобил с два
пъти по-висока мощност, който има
по-малък с около два литра разход на
гориво за сто километра.
По същество принципът на работа
на кондензационните котли не е нещо
непознато, напротив, със сигурност
предхожда откриването на цветния
телевизор. За съжаление, често стойности на коефициента на полезно дей-
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ствие, по-високи от 100%, асоциират
в съзнанието на редица колеги представа за кански опити, целящи създаването на перпетуум-мобиле. Това
формира мнение за някаква съвременна шарлатанска техническа приумица,
която има за цел някой да получи повече средства, без реално да получи декларирания от производителя ефект от
употребата й. И, понеже говорим за
ефект, е редно да се отбележи, че не
става дума за КПД, а за ефективност.
Всичко е много просто. Отдавна е
известно, че в зависимост от начина
по който горивното съоръжение успява да усвои топлината, имаме - долна
(Hi) и горна (Hs) топлина на горене.
Както при други машини, например автомобилите, в процеса на развитие на
технологиите идва момент, в който
технически става възможно да се подобри оползотворяването на горивото. Това разкрива възможности за прилагането на технологията в масовото
производство. Разработени бяха достатъчно ефективни топлообменници,
които са в състояние продължително
време да бъдат подложени на температурна корозия, без да променят качеството, геометрията и т.н. - тоест
параметрите си.
Друг основен фактор, допринасящ
за постигането на по-високата ефективност, се състои в създаването на
надеждни устройства за подготовката на газо-въздушната горивна смес.
Съвременните изключително прецизни газови блокове, миниатюрни венти-

Котел на
Immergas,
предлаган от
Амакс Газ

латори с променливи обороти, както
и навлизането на микропроцесорни устройства за управление, контрол и
обезопасяване на процеса технически
обезпечават реализирането на горивни устройства с ефективност по-висока от 100%. Благодарение на тези
факти, през последните 20 години водещите фирми в областта на отоплението разработиха битови и индустриални котли, които работят на принципа на оползотворяване на горната
топлина на изгаряне на газообразни и
течни горива. С две думи, ако до този
момент в техниката сме имали в
предвид Hs и съответната ефективност приведена към нея, то сега ще
трябва да направим "нов прочит" на
параметрите на всички устройства,
които не поддържат кондензен режим
на работа.

инж. Любомир Хаджийски,
управител на Амакс Газ
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Модулирането на мощността
също повишава
ефективността
В подкрепа на казаното от колегата, бих искал да приведа следния пример. Нека газов котел, работещ на
природен газ, се характеризира с горна респективно долна топлина на изгаряне на горивото, съответно Hs =
9030 kcal/m3 и Hi = 8125 kcal/m3. Котелът е проектиран за некондензен
режим с термична мощност 21 000
kcal и дебит на газа 2.81 m3/h. Ефективността на котела може да се пресметне по формулата:
Ефективност = Термична мощност/
(дебита на газа х горната топлина на
изгаряне на горивото) = 92%.
Ако за същия котел при пресмятането на ефективността ще се вземе
предвид долната топлина на оползотворяване на горивото, за ефективността на съоръжението ще получим
82.7%. Следователно, в конкретния случай това устройство е с 10% по-малко
ефективно, тъй като не оползотворява латентната топлина при горене на
природния газ. Освен това, по отношение на показателя ефективност бих
искал да спомена, че теоретичната
ефективност на котел, работещ с газово гориво, е до 96% спрямо Hs.
Допълнително, в подкрепа на кондензационните котли ще отбележа, че
промяната на мощността при тези
горивни съоръжения е доста голяма.
Например, за едновалентни горивни
устройства тя достига до 1:8, а за
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многовалентни, т.е. с повече горелки,
са достижими стойности от 1:23.
Това е важен показател, тъй като всеки процес на запалване и спиране на
горелката е съпроводен със задължителен цикъл на продухване на горивната
камера. В процеса на охлаждане на основния топлообменник се получава излишно изхвърляне на топлина в атмосферата. Имам предвид, че управлението на съвременните устройства е по
време на нарастване на необходимата
температура на водата за отоплителния кръг. Като резултат, кондензните
котли следят много по-точно потребената топлина на отоплителната система в сравнение с некондензните
горивни съоръжения.
Друг много важен факт, който трябва да се спомене, е неминуемата промяна на загубата на топлина в сградите, в зависимост от външните атмосферни условия. Например, ако за сграда
в район с външна изчислителна температура -18 °С са характерни загуби от
порядъка на 50 kW, то при външни условия от 5 °С, загубите са съответно
около 12 kW. В същото време, отоплителната инсталация е една и съща. Ако
за нея е предвиден климатичен контрол на управление температурата на
топлоносителя спрямо външните атмосферни условия, би могло да се очаква, че котелът ще работи с температура до 50 °С (в кондензен режим) за
период, съответно равен на времето,
през което ще поддържа по-висока
температура през един отоплителен

Котел на
Viessmann,
предлаган от
БГ Терм

сезон. И, на последно място, разглеждайки техническите параметри на устройствата с кондензен принцип, в частта генериране на вредни емисии
трябва да се каже, че отделянето на
азотни окиси е неколкократно по-ниско в сравнение със стандартните конструкции.
За да оценим обективно в ценово изражение кондензните съоръжения е
важно да ги съпоставим със съответстващите им по клас на управление
или възможности некондензни. При
средностатистическа икономия от
15% при радиаторно отопление и мощност на инсталацията 24 kW, разликата в цената на устройствата до 1000
лв. се компенсира от кондензния котел
след два отоплителни сезона. Казаното важи при цени на природния газ от
0.61 лв./Nm3.

инж. Александър Воденичаров,
продуктов мениджър в БГ Терм
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ÀËÌËˇ Á‡
Á‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ
ÂÍÒÚÛÁËˇ Ì‡
‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË
Производственият комплекс на Стилмет се управлява от техника на
Rockwell Automation
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Í‡ˇ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Â
ÔÛÒÌ‡Ú‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡È-ÌÓ‚‡Ú‡, ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÎËÌËˇ Á‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ
Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË ‚ —ÚËÎÏÂÚ, ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡
Á‡‰‡ÌËÂ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ÔÓÂÍÚ
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ÕÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËˇ
Á‡ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂ ‚Â˜Â Â ÔÂÏËÌ‡Î‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓ 72-˜‡ÒÓ‚Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ Ë ÔÓ·Ë, Û‚Âˇ‚‡Ú
ÓÚ Á‡‚Ó‰‡. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË ˆˇÎÓÒÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Â ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë Â ÔÓ‚ÂÂÌ‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡
ÎËÌËˇÚ‡. “ÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ë ÔÛÒÌ‡Ú‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Á‡ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ÚË ÏÂÒÂˆ‡ ÓÚ
ÂÍËÔ ·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡ (Ú.Â.
ÔÛÎÂË, ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë Ï‡ÒË, ÚËÓÌË Ë
‰.), ÔÂ˘Ú‡ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡Î‚‡ÌÍË, ÔÎ˛Ò Á‡ÂÊ‰‡˜‡ Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡
Ë ÔÂ˘Ú‡ Á‡ ÒÚ‡ÂÂÌÂ, Â ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Cometal. œÂÒ‡Ú‡ Â
ÌÂÏÒÍ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÏ‡
DEMAG. «‡ÍÛÔÂÌ‡ Â Ì‡ ÒÚ‡Ó Ë ÓÚ
ÌÂˇ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Ò‡ÏÓ ¯‡ÒËÚÓ (ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ) Ë ˆËÎËÌ‰ËÚÂ.
¬ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÓÚ
ÔÂÒ‡Ú‡ Ò‡ ËÁˆˇÎÓ ÂÍÓÌÒÚÛË‡ÌË, ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ —ÚËÎÏÂÚ. ¬ÌÂ‰ÂÌË Ò‡ ÌÓ‚‡ ıË‰‡‚ÎËÍ‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ-ÔÓˆÂÒÓÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÂÒ‡Ú‡, Â‡ÎËÁË‡ÌÓ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚËÔ
SCADA. »Á„‡‰ÂÌ Â Ë ÌÓ‚ ÚËÔ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡ ˜ÂÁ Ú.Ì. Í˙Ò
ıÓ‰ (short stroke), Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ.

Постига се по-висок
производствен обем
"ÕÓ‚ËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
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Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË
Ï‡¯ËÌË Ò‡ Á‡‚ËÒËÏË Â‰Ì‡ ÓÚ ‰Û„‡ Ë ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÚÓˇ ‰ÓË Ì‡
Â‰Ì‡ ÒÂÍˆËˇ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒÔË‡ÌÂ Ì‡
ˆˇÎ‡Ú‡ ÎËÌËˇ", ÍÓÏÂÌÚË‡ ËÌÊ.
¿ÒÂÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —ÚËÎÏÂÚ. "»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ ‚ —ÚËÎÏÂÚ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡
‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ë
ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÓÙËÎË ‚˙‚ Ù‡·ËÍ‡Ú‡. ÕÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ï‡¯ËÌË Ë Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.

Произвежда се
разнообразие от профили
ÕÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ Â
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË - ‡ıËÚÂÍÚÛÌË
Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË. «‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Â
‡ÎÛÏËÌËÂ‚‡ ·‡Î‚‡ÌÍ‡ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙
178 ÏÏ. "œÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÏÂ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÔÓÙËÎË, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
‰˙ÎÊË ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ë Ì‡
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˙Ú ÒÂ ÒÏÂÌˇ ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ. ÀËÌËˇÚ‡ ËÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 12 000 ‰Ó
15 000 ÍËÎÓ„‡Ï‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË Ì‡ ÒÏˇÌ‡ (8 ˜‡Ò‡). »Á„‡‰ÂÌ‡
Â ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚˙ÁÎË Ë

Ï‡¯ËÌË:
l ÔÂ˘ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡Î‚‡ÌÍË ‚ÍÎ˛˜‚‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ÓÎ„‡Ì„, ÂÊÂ˘ ‡„Â„‡Ú (ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰‡
ÓÚˇÁ‚‡ ·ËÎÂÚ ÓÚ ÔÓ‰„ˇÚ‡Ú‡
·‡Î‚‡ÌÍ‡ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÌÛÊ‰ËÚÂ
Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡ ÔË ÂÍÒÚÛÁËˇ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ÔÓÙËÎ) Ë Á‡ÂÊ‰‡˘ Ó·ÓÚ;
l ÔÂ˘ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚËˆË
(‰˛ÁË);
l ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÔÂÒ‡ (ÂÍÒÚÛ‰Â) Ò
ÛÒËÎËÂ 1600 t;
l ÔÛÎÂË - Ï‡¯ËÌË, ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë
ÓÔ˙Ì‡Ú ÔÓÙËÎ‡ ÔË ÂÍÒÚÛÁËˇ;
l ÚÓÔ˙Î ÚËÓÌ;
l ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë Ï‡ÒË;
l ÓÔ˙‚‡˘‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ËÁÔ˙‚‡ÌÂ Ì‡
ÓıÎ‡‰ÂÌËˇ ÔÓÙËÎ;
l Ï‡ÒË Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÍÂÚ‡, ÔÓ‰‡‚‡˘ ÍÓÌ‚ÂÈÂ Ë ËÁıÓ‰ˇ˘ ÍÓÌ‚ÂÈÂ Ò ÚËÓÌ Á‡ Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÙËÎË Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ
ÍÎËÂÌÚ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë
l ÔÂ˘ Á‡ ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ì‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ
ÔÓÙËÎË.

Хидравликата е основно
от Bosch Rexroth
’Ë‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú.Ì‡. Í‡ÚË‰Ê ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ô‡ÌÂÎË Ò ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‚˙ıÛ Úˇı, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ Á‡‚Ó‰‡.
¬ÒÂÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ·ÎÓÍ Â ÓÚ„Ó‚ÓÂÌ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ‡„Â„‡Ú. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡„Â„‡ÚË-
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Системата за
управление: SCADA
на Allen-Bradley
¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â
Ì‡ Rockwell Automation. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Ë
‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÓÚ ÙËÏ‡ –ÓÚÂÍ,
ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ
Ì‡ Rockwell Automation Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ. ‡ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Â ÓÚ ÚËÔ SCADA. »Á„‡‰ÂÌ‡ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
Пултът за управление с операторските станции
ÍÓÌÚÓÎÂË SLC 5/04 Ì‡
ÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ Ú.Ì‡. ıË‰Ó- Allen-Bradley Ë ËÁÌÂÒÂÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ô‡ÌÂÎË. "œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ıË‰‡‚ÎË- ˘Ë ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌËÚÂ ‡„ÂÍ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ ÓÔÓÒÚˇ‚‡, „‡ÚË. ŒÔÂ‡ÚÓÒÍËÚÂ ÔÛÎÚÓ‚Â Ò‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ·˙ÁÓ‰ÂÈ- Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ÒÚ‡ÌÒÚ‚ËÂÚÓ Ë ÒÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÏˇÒÚÓ. ˆËË PanelView Plus 1250 Ë PanelView
ƒÓÒÚ‡‚ËıÏÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÂÎÂ- Plus 700 Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ PC
ÏÂÌÚË ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ëˇ ÌÂÏÒÍË ÔÓËÁ- VersaView 6181P Ì‡ Allen-Bradley.
‚Ó‰ËÚÂÎ Bosch Rexroth. √ÓÎÂÏËÚÂ "—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂ‰ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÔÓÏÔË Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡, ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÏÓ˘ÌÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ‰Ò˙˘Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Bosch ÒÚ‚Ó Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇRexroth, ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ‚‡˘Ó ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏËÍÓÔÓ- ÎÂÒÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ë ˜Ó‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËˆÂÒÓÌË Í‡ÚË), ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ- ÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÓÚ ‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò. œÓ‚‡Ú ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ÒÂ Á‡‰‡- „‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Â ‚
‰Â Ë ÓÔÂ‰ÂÎË Ò Í‡Í‚Ë ‰Â·ËÚ Ë Ì‡- Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
Îˇ„‡ÌÂ ‡·ÓÚË ÔÓÏÔ‡Ú‡", ÍÓÏÂÌ- ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË - ÓÚ
ÚË‡ „-Ì ¿Ì„ÂÎÓ‚.
ÚËÔ Ladder Diagram, ÔÓ‰ Windows
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Ë Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „˙‚Í‡‚Ó ÔË ÔËÒ‡ÌÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —ÚËÎÏÂÚ. "ÕÂ
ÔÓÁÌ‡‚‡Ï ‰Û„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, Ò ÍÓÂÚÓ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÎÂÒÌÓ Ë ÓÔÓÒÚÂÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂÚÓ", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.

Контролерите са
свързани в мрежа DH+
”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ Á‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓÙËÎË Â ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓ ‚ SCADA ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÎÂ‰Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë „Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ÒÚ‡ÌˆËË. “Â ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÓÚ
ÎËÌËˇÚ‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÁÔ‡˘‡ ‡Î‡ÏÂÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ÔË ËÁÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÂ ÓÚ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ËÁ‚˙Ì ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË.
"—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ
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ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ë, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â Ï‡ÎÓ‚‡ÊÌÓ, „Ó ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ Ò Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ·ÛÚÓÌ‡, ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ
ËÁ‚Â‰ÂÌË ÒÓÙÚÛÂÌÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ ÂÍ‡Ì Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ¿ÒÂÌ
¿Ì„ÂÎÓ‚. ŒÔÂ‡ÚÓÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ò‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Ì‡ ‰ÓÔË
ÂÍ‡ÌË. "œË Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÌˇÍÓˇ ÓÚ Ï‡¯ËÌËÚÂ,
ÎËÌËˇÚ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÔË‡ Ò
ˆÂÎ ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‡‚‡Ëˇ, ‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ÒÂ Û‚Â‰ÓÏˇ‚‡
‚Â‰Ì‡„‡ ˜ÂÁ ‡‚‡ËÂÌ ÂÍ‡Ì Ë Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡.
Œ·ı‚‡Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÍÓÌÚÓÎÂË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ‚ Ó·˘‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÏÂÊ‡ Á‡ Ó·ÏÂÌ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ÚËÔ DH+. »ÁÌÂÒÂÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú Ò ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ ÔÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÏÂÊ‡, ÚËÔ RIO. "œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÏÌÓ„Ó „˙‚Í‡‚‡ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‡ „Ó‚ÓˇÚ ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË
Ë ÚÓ‚‡ ÔÂ‚˙˘‡ ˆÂÎËˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÌÂ ·Â¯Â Â‡ÎËÁË‡ÌÓ ‚ Á‡‚Ó‰‡", Û‚Âˇ‚‡ ËÌÊ.
¿Ì„ÂÎÓ‚.
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Други нови технологични
системи
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ Ò‡ ‚ÌÂ‰ÂÌË Ë ‰Û„Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Â ·˙ÁÓÌ‡„ˇ‚‡˘‡
ÔÂ˘ Á‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ·‡Î‚‡ÌÍË. "ŒÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ˜ÚË ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-·˙ÁÓ
Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÂ˘ËÚÂ
Í˙Ï ÒÚ‡ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË. –Â‡ÎËÁË‡ÌÓ Â Ë Ú.Ì‡. ÍÓÌË˜ÌÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ",
Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ Á‡‚Ó‰‡. ƒÛ„‡ ÌÓ‚ÓÒÚ
Â Ë Ó·ÓÚ˙Ú Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓˇÁ‡ÌËˇ ·ËÎÂÚ ‚ ÔÂÒ‡Ú‡. "—˙˘Ó Ú‡Í‡ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Í˙Ò ıÓ‰ ‚ ÔÂÒ‡Ú‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÌÂ Â Á‡ÒÚÓÔÓÂÌÓ
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Í˙Ï Í˙ÒÚ‡Ú‡ „Î‡‚‡,
Í‡ÍÚÓ Â ÔË ÒÚ‡ËÚÂ ÌË ÔÂÒË, ‡ Â
„˙‚Í‡‚Ó Ò‚˙Á‡ÌÓ Í˙Ï ÌÂˇ, Ú.Â. ÓÚÏÂÒÚ‚‡ ÒÂ. ¬ ÏÓÏÂÌÚËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Â ÓÚÏÂÒÚÂÌÓ, Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ ÏÛ ‚ÎËÁ‡ ˙Í‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÓÚ, ÍÓÈÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ ÔÂÒ‡Ú‡ Ò ÔÓ‰„ÂÚË
·‡Î‚‡ÌÍË (·ËÎÂÚË) Ë ÒÔË‡ ÔÂ‰ ÓÚ‚Ó‡ Ì‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡.
"— ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÌ ˆËÎËÌ‰˙ ·ËÎÂÚ˙Ú ÒÂ ‚Í‡‚‡ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Á‡ÂÏ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÒË ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÂÍÒ-

ÚÛÁËˇ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ú.Ì‡.
short stroke ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡, Â
Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ Ì‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ·ËÎÂÚ - ‰Ó 920 ÏÏ.
“Ó‚‡ ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ
"Ï˙Ú‚Ó ‚ÂÏÂ" Ì‡ ÔÂÒ‡Ú‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
ƒÛ„‡ ÌÓ‚ÓÒÚ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰‚‡ ÔÛÎÂ‡. "“‡ÁË ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÏÂ Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÔÛÎÂ, ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜Ë,
˜Â Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ï˙Ú‚ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÎÂ‰ ÔÂÒ‡Ú‡ Â ‡‚ÌÓ Ì‡
ÌÛÎ‡", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ¿ÒÂÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚. ÀËÌËˇÚ‡ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ë Ò ÎÂÚˇ˘ ÔÓ‰‚ËÊÂÌ ÚÓÔ˙Î ÚËÓÌ. "“Ó‚‡ ÌË ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔË ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ò˙Ò
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÚÛÁËˇ ‰‡ ÓÚÂÊÂÏ ÔÓÙËÎ‡ ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ÒÌ‡‰Í‡Ú‡ Ë
ÚÓ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ·ÂÁ ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÔË‡ÏÂ ÔÂÒ‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ‚ÂÏÂ, ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇÚ ÒÍ‡Ô",
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â ¿ÒÂÌ ¿Ì„ÂÎÓ‚. ÀËÌËˇÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ë Ò Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÓÔ˙‚‡˘‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë ÔÂ˘ Á‡
ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ.
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ

¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ –« Œ‰ÂÒÓÒ
Системата, внедрена от Елкотех, контролира разхода и параметрите на
електрическата енергия и регулира фактора на мощността

»

ÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ Ó‡·ÓÂÏÓÌÚÌËˇ Á‡‚Ó‰ ( –«) Œ‰ÂÒÓÒ ‚˙‚
¬‡Ì‡. œÓÂÍÚ˙Ú Â Â‡ÎËÁË‡Ì ÓÚ
‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡ ÙËÏ‡
≈ÎÍÓÚÂı Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÚ‡Ô‡. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÂÚ‡Ô, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ‰ÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ˛ÌË - ‡‚„ÛÒÚ 2005 „. ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡
ÔÂÁ 2002 „., Í‡ÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ô Â
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÏÔÎÂÍÚÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË
ÛÂ‰·Ë ( ”) ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ò
Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ≈‰‚‡ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â ÓÚ˜ÂÚÂÌ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ ÓÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡ ‚ÁÂÏ‡ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “ˇ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ ˛ÎË - ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2003 „. "»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÌË ‰‡‰Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÏÂ Ë
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ÒÚÛÍÚÛË‡ÏÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰‡ ÔÓ‚Â‰ÂÏ ÏÂÍË Á‡ ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË
Á‚ÂÌ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡.
¡ˇı‡ ÂÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ë ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌË Ë ÌˇÍÓË ÓÚ ÂÌÂ„Ó- Ë ‚˙Á‰ÛıÓÔÂÌÓÒÌËÚÂ Á‚ÂÌ‡ Ò ˆÂÎ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎ. ÂÌÂ„Ëˇ", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ÓÚ‰ÂÎ
≈ÌÂ„ÂÚË˜ÂÌ Ì‡ –« Œ‰ÂÒÓÒ.

Обхват на проекта,
реализиран в КРЗ Одесос
œÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÔËÒÚ˙ÔË Í˙Ï ‰ÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒÎÂ‰ ËÁ‚˙¯ÂÌÓÚÓ ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Á‚ÂÌ‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ Á‡‚Ó‰‡. "Õ‡
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÎÛ˜ËıÏÂ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎ ≈ÌÂ„ÂÚË˜ÂÌ, ·ˇı‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÌÓ‚ËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ ‰ÂÚ‡ÈÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë
Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ˆÂÎË Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
·ˇı‡ ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ë ‡Á¯Ëˇ-

‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
Ò ˆÂÎ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚ Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡
Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÁË
ÔÓˆÂÒ", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ≈ÎÍÓÚÂı.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡ Ò‡ ‚ÌÂ‰ÂÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ≈ÎÍÓÚÂı:
l ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, Ó·ı‚‡˘‡˘‡ Â„ÛÎ‡ÚÓ PFR-10A Ë ÂÎÂÈÌË ·ÎÓÍÓ‚Â RHD-10A, Ì‡ÎÓÊÂÌË
ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ ÏÂÊ‰Û –”
20 kV Ë –” 0.4 kV Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ
ÂÊËÏË Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ˆÂıÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË.
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÏ‡ ZES-Silko. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ 200 ·Óˇ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓË Ò‡ Á‡ÏÂÏÂÌË Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓË Á‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË 3-50 00 230, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Benedikt & JaÂger, ¿‚ÒÚËˇ. "— ÔÂÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ·Â ÔÓÒÚË„Ì‡ÚÓ Ë ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌËÚÂ
ÛÂ‰·Ë. √‡‡ÌÚË‡Ì‡ ·Â ÚˇıÌ‡Ú‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ Á‡‚Ó‰‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË ÛÂ‰·Ë.

Автоматично регулиране
на фактора на
мощността
Техническо оборудване от внедрената в
завода система
l »ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÍÓÌÚÓÎÂË EMD10A. —Â‰ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ËÏ Â ‰‡
ËÁÏÂ‚‡Ú ÚÓÍÓ‚Ë ‚ÂË„Ë Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë
Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ ˆÂıÓ‚‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ.
l —ÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂ, Ó„Ë„Ûˇ‚‡˘ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ë ÓÌ‡„ÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË
Ô˙‚Ë˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

Преоборудвани са ККУ
¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ô˙ÎÌÓÚÓ ‡ÏÓÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË ÛÂ‰·Ë Í‡ÚÓ
ÒËÎÓ‚‡ ˜‡ÒÚ Ë Ò ˆÂÎ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÂÌ
ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
Ò‡ ËÁ‚˙¯ÂÌË Â‰Ëˆ‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ –« Œ‰ÂÒÓÒ. œÓ‰ÏÂÌÂÌË Ò‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË 10 kVar (600
·.) Ò˙Ò ÒÛıË ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌÓ‚Ë
CSADP-0.44/30 (200 Ì‡ ·ÓÈ), ÔÓËÁ-
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¬ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ Â ‰ÓËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡. Œ·ı‚‡Ì‡ÚË Ò‡
Ó˘Â ˜ÂÚËË ˆÂıÓ‚Ë ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË.
¬˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı
” Ò‡ ‰ÓÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ - Â„ÛÎ‡ÚÓ PFC-10A Ë
ÂÎÂÈÌË ·ÎÓÍÓ‚Â RHD-10A. »Á„‡‰ÂÌ‡
Â ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡ (˜ÂÁ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡Ú‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡ ˆÂÌÚ‡Î‡)
ÏÂÊ‰Û Â„ÛÎ‡ÚÓËÚÂ PFC-10A, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ „Î‡‚Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ Ì‡ ÌË‚Ó
–” 20 kV Ë ÂÎÂÈÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â RHD10A, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ˆÂıÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë ÕÕ. "ŒÒË„ÛËıÏÂ ÔÂˆËÁÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚
ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ ÏÛ
Ì‡ ÌË‚Ó ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒËÎÓ‚ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ë Í‡·ÂÎÌËÚÂ
ÎËÌËË Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚˙ıÛ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ",
Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ –« ŒÒÂÒÓÒ.

Измерване разхода и
параметрите на ел.
енергията
«‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ı‚‡ÌÂ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÍÓÌÚÓÎÂË EMD-10A, Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ‚ÂË„Ë ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡
ÛÂ‰·‡ —Õ 20 kV Ì‡ „Î‡‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ Á‡‚Ó‰‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡ Ó·Â‰ËÌÂÌË ÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‚ÂË„Ë ‚ ÏÂÒÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ - ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ (‡Á‰ÂÎÌÓ
ËÎË ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡).
¬ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ,
Í˙‰ÂÚÓ ‚Â˜Â Ò‡ ·ËÎË ÏÓÌÚË‡ÌË
Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ PFC-10A, Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
‡ÁıÓ‰‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
”.
‘ËÁË˜ÂÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í‡ÒÍ‡‰ÌÓ.
¬˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı Â ‡ÒËÌıÓÌÌ‡
ÒÂËÈÌ‡ ÓÚ ÚËÔ ÚÓÍÓ‚ Í˙„. »Á„‡‰ÂÌ‡ Â ‡ÁÍÎÓÌÂÌ‡ ÏÂÊ‡ ˜ÂÁ ÏÂÊÓ‚Ë ·ÛÙÂË, ÚËÔ BCC-4C, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ È ‚ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ Ò
˜ÂÚËË ÍÎÓÌ‡. ¬˙ÁÍ‡Ú‡ Ò˙Ò
Ò˙‚˙‡ Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ˜ÂÁ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ, RSCC-4C, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÊ‡Ú‡. "¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Í‡ÒÍ‡‰ÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ „˙‚Í‡‚Ë ÒÚÛÍÚÛË, ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡Ú
Ë ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ú. ¬ÒˇÍÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ‡‰ÂÒ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‰‡ ˇ ËÁÔ‡˘‡
ÔË Ó·˙˘ÂÌËÂ Í˙Ï ÌÂ„Ó ÓÚ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ Ò˙‚˙‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ËÁÏÂ-
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ

Операторската станция на системата

‚‡Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ˜ÂÁ Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË Ò
ÍÓÌÚÓÎÂË ·Â ÓÒË„ÛÂÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ≈ÎÍÓÚÂı.

Контрол на разхода и
параметрите на ел.
енергията
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ ‡ÁıÓ‰‡
Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Á‡‚Ó‰‡ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂ, ‰‡‚‡˘ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó.
«‡ˇ‚ÍËÚÂ Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ
ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ÓÚ Ò˙‚˙‡, Í‡ÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ÓÚ ‚ÒˇÍ‡
‡·ÓÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ (ÌÓÏÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ, ÚËÔ Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡Ú‡, ‚ÂÏÂ ÏÂÊ‰Û Á‡ˇ‚ÍËÚÂ, ‚ÂÏÂ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ,
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ô‡ÍÂÚË Ë ‰.). œÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË, ÓÚ
ÍÓˇÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‚ÎË˜‡ Ò
ˆÂÎ ÓÌ‡„ÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÒÔ‡‚ÍË.
«‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ë ÓÌ‡„-

112

ÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÓÚ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‡ÌÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂÂÌ
Ô‡ÍÂÚ Terminal-Comand Editor- Electro Viewer. ◊ÂÁ ˜‡ÒÚÚ‡ Terminal
Ò˙‚˙˙Ú ÔÓ‰‡‚‡ Á‡ˇ‚ÍË Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÔËÂÏ‡ „Ë Ë ÔÓ‚Âˇ‚‡
ˆÂÎÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
Ô‡ÍÂÚË Ë „Ë Á‡ÔËÒ‚‡ ‚ ·‡Á‡Ú‡ ‰‡ÌÌË. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌËÚÂ Í˙Ï
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (Â„ÛÎ‡ÚÓË ËÎË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÍÓÌÚÓÎÂË),
ÚËÔ˙Ú Ì‡ Á‡ˇ‚ÍËÚÂ Í˙Ï Úˇı Ë ‚ÂÏÂÚÓ, ÔÂÁ ÍÓÂÚÓ ÚÂÁË Á‡ˇ‚ÍË ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Í˙Ï ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÓ‰ÛÎ‡ Comand Editor. «‡ÎÓÊÂÌËÚÂ ‚ ˜‡ÒÚ Electro Viewer ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÔÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ (ÏÓÏÂÌÚÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ U,
I, P, Q, S), ‡ Ò˙˘Ó Ë Ò˙ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÒÔ‡‚ÍË Á‡ ÏËÌ‡ÎË ÔÂËÓ‰Ë. —Â‰ ÒÔ‡‚ÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ÓÚ ÒÓÙÚÛÂÌËˇ Ô‡ÍÂÚ, Ò‡:
l ÔÓ˜‡ÒÓ‚Ë ÒÔ‡‚ÍË Á‡ ÏÓÏÂÌÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ U, I, ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Ù‡Á‡ Ë ÚËÙ‡ÁÌËÚÂ P, Q , S;
l Ò˙ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡Ó‚Ë „‡ÙËˆË
Á‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ‰ÂÌ, ÏÂÒÂˆ, „Ó‰ËÌ‡ Ë ÔÂËÓ‰ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÁÓÌË Á‡ ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‡
Ò˙˘Ó Ë ÔÓ ‡·ÓÚÌË ÒÏÂÌË;
l ‚ ÚÓ˜ÍËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì
Â„ÛÎ‡ÚÓ PFC-10A, Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÈÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â Ë ·Óˇ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ

ÒÚ˙ÔÍË ‚
”, Ò˙˘Ó ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
"ŒÌ‡„ÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ıË‚Ë‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË ‚ „‡ÙË˜ÂÌ Ë Ú‡·ÎË˜ÂÌ
‚Ë‰, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚÔÂ˜‡Ú‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÔÓÚË ÌË ‰‡‚‡ ¯ËÓÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ì‡ÚÛÔ‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.
“Ó‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡
ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Ë ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ Á‡‚Ó‰‡.

Перспективи за развитие
¬ÌÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚ –« Œ‰ÂÒÓÒ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË, Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ‰. "»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ Á‡‚Ó‰, Í‡ÍÚÓ Ë ÚÓ˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ÍÓÌÚÓÎ ‚˙ıÛ ÌÂÈÌËˇ
‡ÁıÓ‰. — Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Â ˆÂÎÂÒ˙·‡ÁÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡
ÒÂ ‰ÓÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ‚Ó‰‡, Ô‡‡, „‡Á,
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‰., ÍÓÂÚÓ ˘Â ‰‡‰Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÌÓÒËÚÂÎË ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ÂÌ ÔÎ‡Ì Ë ˘Â
ÔÓÁ‚ÓÎË ·˙ÁÓ Ë ÎÂÒÌÓ Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓ˜ÌËÚÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ Ò ˆÂÎ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚ Ú‡ÁË
ÔÓÒÓÍ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ‚ ÍÓ‡·ÓÂÏÓÌÚÌËˇ Á‡‚Ó‰
‚˙‚ ¬‡Ì‡, ÓÚ ≈ÎÍÓÚÂı.
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ÎËˆ‡

‡ÒËÏË
¡Ó„‰‡ÌÓ‚
Ú˙„Ó‚ÒÍË
‰ËÂÍÚÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
“ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡
‚ ƒ‡ÌÙÓÒÒ

Красимир Богданов е сред мениджърите продажби в големи чужди компании в страната, които трудно се вписват в рамките
на понятието търговец. Разбира бизнеса, с който се занимава, не просто като продажба на техника, а като взаимен процес на
търсене на оптималното техническо решение с партньора. Излъчва самочувствието на човек, реализирал се професионално, и
удовлетвореността на специалист, превърнал призванието в професия. Споделя, че инженерното му образование е логично
продължение на проявеното още в младежките години влечение към техниката. Възпитаник е на тогавашния ВМИ "Ленин", днес
ТУ-София, специалност "Топло- и ядрена енергетика". Завършил е следдипломна квалификация "Парни турбини и генератори". Сред
свидетелствата за професионална квалификация е и дипломата му по мениджмънт от УНСС. Професионалната биография на
Красимир Богданов е свидетелство за последователност. Посветил е двадесет години от професионалния си път на енергийния
отрасъл, където от гледна точка на днешните критерии за професионално израстване прави шеметна кариера. След института
започва работа в СО "Енергетика и въглища" към Министерството на енергетиката, където за първи път се сблъсква с отговорностите на инженерната професия. През 1976 г. постъпва в ТЕЦ "Трайчо Костов" като дежурен на смяна. Следващото десетилетие от живота на г-н Богданов е свидетелство за бурно професионално развитие - последователно заема длъжностите
началник Производствен отдел, главен инженер на ТЕЦ "Трайчо Костов" и директор на Топлофикационен район "Трайчо Костов".
През 1986 г. става директор "Топлоизточници" на Топлофикация София.
През 1992 г. поема най-големия риск в професионалния си живот. Напуска Топлофикация София като зам. генерален директор,
за да се впусне в "дебрите" на прохождащата тогава пазарна икономика. Присъединява се към вече сформирания екип на Данфосс.
Чувства се професионално удовлетворен, тъй като работата за компания като Данфосс му дава възможност да бъде на гребена
на технологичната вълна. Като изключително ценни от професионална и човешка гледна точка определя успешните партньорства, които гради с фирми като Бруната България, Техем Сървисис, Грундфос, Вило България, Алфа Лавал и др.

ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ

¿ÍÓ ÏÓÊÂı ‰‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ ÓÚÌÓ‚Ó

–¿÷»ŒÕ¿À≈Õ “»œ ◊Œ¬≈ .

¡»’ ∆»¬flÀ œŒ —⁄Ÿ»fl Õ¿◊»Õ.

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏË ÂÔÛÚ‡ˆËˇ

—‚ÂÚ˙Ú ÒÂ ‚˙ÚË ÓÍÓÎÓ

œ–≈ƒœŒÀ¿√¿Ã, ◊≈ ≈ ƒŒ¡–¿.

Õ≈ » Œ ŒÀŒ œ¿–»“≈.

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÏË ‚ÂÛ˛ Â

¬ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ı‡ÂÒ‚‡Ï

œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿À»«⁄Ã » ƒ»—÷»œÀ»Õ¿.

ƒ»Õ¿Ã» ¿“¿.

ÀÓˇÎÌÓÒÚÚ‡ Â

Ã‡ÍÒËÏ‡Ú‡ ÌËÍÓ„‡ ÌÂ Í‡Á‚‡È ÌËÍÓ„‡

«¿ƒ⁄À∆»“≈ÀÕŒ ”—ÀŒ¬»≈ ƒÕ≈—.

fl œ–»≈Ã¿Ã.

≈ÍËÔ˙Ú ÏË Â

ÃÂ˜Ú‡ˇ

Œ¡≈ƒ»Õ≈Õ, — Œ¡Ÿ¿ ÷≈À.

ƒ¿ ¡⁄ƒ¿ œŒÀ≈«≈Õ.

œ‡ÚÌ¸ÓËÚÂ Ò‡

ÕÂ ·Ëı Á‡ÏÂÌËÎ

◊¿—“ Œ“ ”—œ≈’¿.

œ–Œ‘≈—»fl“¿ —».

‡ËÂ‡Ú‡ Â
¬¿∆Õ¿, ÕŒ Õ≈ Õ¿ ¬—fl ¿ ÷≈Õ¿.

ÓÏÔÓÏËÒ˙Ú Â ‰ÓÔÛÒÚËÏ,
ÍÓ„‡ÚÓ
√Œ Õ¿À¿√¿“ Œ¡≈ “»¬Õ» Œ¡—“Œfl“≈À—“¬¿.

ÀË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÚ Â
—⁄◊≈“¿Õ»≈ Õ¿ Œ—⁄«Õ¿“ Œœ»“ » ƒ»Õ¿Ã»◊ÕŒ
œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿ÀÕŒ –¿«¬»“»≈.

«‡ ‰‡ "ÔÓ·ËÂ¯" ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ‰ÌÂÒ

¡ËÁÌÂÒ˙Ú Â ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏ

≈ Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ Õ≈œ–≈ ⁄—Õ¿“Œ ƒ¿ —≈
”—⁄¬⁄–ÿ≈Õ—“¬¿ÿ.

— Õ≈ƒŒ¬≈–»≈“Œ.

”ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒÏˇÌ‡ ËÌÊÂÌÂË Â

“‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÊË‚ÓÚ˙Ú Â ÚÓ‚‡,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ Ô‡‚ËÏ ÔÎ‡ÌÓ‚Â
Á‡ ÌÂ„Ó

— œŒ«Õ¿Õ»fl, ŒÃ”Õ» ¿“»¬ÕŒ—“, ÕŒ
«¿ƒ⁄À∆»“≈ÀÕŒ » — œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿À≈Õ Œœ»“.

Õ≈ œ–»≈Ã¿Ã.

—œŒ Œ≈Õ ƒ”’ » «ƒ–¿¬≈.
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