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

Ï‡È
2006

‚ ·Óˇ:
6
18
20
22
24
26
28
30
32
34
38
40
44

Õ‡Í‡ÚÍÓ.
Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÓÎÓ‚ÌË
‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË.
»ÌÚÂ‚˛ Ò˙Ò —ÚË‚˙Ì ÛÔ, ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ.
»ÌÚÂ‚˛ Ò ËÌÊ. ¬‡ÎÂË ¿Ì‰ÂÂ‚,
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ —¿“.
’‡ÌËÛÂÎ ÔÓ‚ÓÍË‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ.
—ÂÏËÌ‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ ‰ÂÙÂÍÚÌÓÚÓÍÓ‚Ë
Á‡˘ËÚË.
ProStream ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ÓÒÚË ÔÂ‰
ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ·‡Ì¯.
»ÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÊË‚Ó
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë —ËÏÂÌÒ.
—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ¿¬¬ Automation Ò˙·‡ Ëœ
Ë ¿ ·‡Ì¯‡.
—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ‡ÒÚË‚‡ Á‡
‚‡ÍÛÛÏÚÂıÌËÍ‡.
IMI International: ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ
Â ‡ÍˆÂÌÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÌË.
œ‡Á‡ÂÌ ‰Â·˛Ú Á‡ AutoCAD 2007.
√‡‰‡ ÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÔË
„‡Î‚‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ.

54
64
74
88
104
108
130
134
154
162

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

РЕДАКЦИЯТА РАБОТИ
С КЛАВИАТУРИ И МИШКИ

l

май 2006

182
184

Ã‡˘‡·ÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ó„‡ÌËÁË‡
¿¡¡ —Õ.
»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ: Ï‡ÒÎÂÌ‡
ÔÓÏÔ‡ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ:
ËÌÚÂ„‡ÎÌË Ethernet ÍÓÌÚÓÎÂË.
ÃËÍÓÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË MEMS.
¿dvanced Control - Ò˙‚ÂÏÂÌÌË
ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓˆÂÒË.
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‡‰‡ÔÚË‚ÌËÚÂ
ÍÓÌÚÓÎÂË.
≈ÌÂ„ËÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
≈ÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÏÓÒÍËÚÂ
‚˙ÎÌË.
–‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á.
«‡‚‡ÂÌË Ó·ÂÏÌÓ-ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚË
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË.
¬Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË.
¡‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË - ˜‡ÒÚ II.
ÀËˆ‡ - “‡ÒÍÓ ≈ÏÂÌÍÓ‚.

Желаем Ви
Весели и Щастливи Коледни Празници!

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

50

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

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

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
¬¿ÀÚÓÌËÍ Ë ¬¿ÀÂÎÂÍÚËÍ Ò ÌÓ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
На първи май т.г. отвори врати нов търговски, логистичен и производствен
център на ВАЛтроник и ВАЛелектрик в столицата, съобщи за сп. Инженеринг
ревю инж. Валерий Караджов, управител на фирмите. "Центърът е в новопостроена сграда, намираща се в близост до летище София. На площ от 1400 кв.м.
се предлага широко разнообразие от продукти от сферите на електротехниката и индустриалния контрол. Клиентите на ВАЛтроник и ВАЛелектрик имат
възможността да избират между най-новите продуктови и технологични предложения от фирмите Schneider Electric, Moeller, Mennekes, NIEAF-SMITT, Socomec,
Wieland, Woehner, OBO-BETTERMANN, Flexicon, ERICO и много други", коментира гн Караджов. "Откриването на новия център има амбицията да удовлетвори
нарасналите пазарни потребности от комплексно и модерно обслужване. В него
клиентите ни могат да намерят необходимите им продукти, техническа консултация и цялостно решаване на различни производствени и технически задачи", заявява в допълнение той.

Carrier ÓÚÍË ÓÙËÒ Û Ì‡Ò

Георги
Сечков

Водещата в областта на отоплителната, климатичната и вентилационната
техника американска компания Carrier откри представителство в България, съобщи за списанието инж. Георги Сечков, ръководител на офиса на Carrier в страната.
"Откриването на представителство в България е важна крачка за нас. Отдавна
работим на този пазар и имаме стабилни позиции, които сега, с първия ни офис
в страната, ще затвърдим", заяви на пресконференция, организирана в Гранд хотел София, регионалният мениджър за Балканите на Carrier Атала Муслех. По време на събитието бе съобщено, че през последните години фирмата е изпълнила в
страната редица проекти, свързани с оборудването на летищни, търговски и
правителствени обекти. "До момента техника на Carrier е предлагана в България
през партньорски фирми. Българският офис на Carrier ще концентрира усилията си
в лансирането на цялата гама продукти и услуги на компанията", заяви г-н Сечков.
"Плановете ни по отношение на търговската структура на Carrier в България
включват запазване на досегашните дистрибутори, разрастване на партньорската мрежа и продължаване на инвестициите в страната. "Няма лесно да забравите за нас в следващите 10 години", увери присъстващите на пресконференцията гости Ставрос Цавалос, управител на Carrier за Гърция.

Õ¿—¿-ƒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Bopp & Reuther Ë METRA Energie
Новият официален представител за България на водещите в областта на
измервателната техника немски компании Bopp & Reuther Messtechnik и METRA
Energie Messtechnik е фирма НАСА-Д, съобщи за сп. Инженеринг ревю Деян Петров, съуправител на НАСА-Д. Споразумението между НАСА-Д и Bopp & Reuther
Messtechnik и METRA Energie Messtechnik е подписано през април 2006 г. Техниката на немските производители е позната в България чрез дългогодишната работа на досегашния им представител за страната ИСА Регулатори и Компенсатори. И двете компании са специализирани в производството на броячи и
разходомери за търговско и технологично измерване на течности, газове и пара,
намиращи широко приложение в различни промишлени процеси. "Компанията Bopp
& Reuther Messtechnik има дългогодишна история. Тя е лидер на световния пазар
на измервателна техника и като такава е позната и в България. Партньорството ни с Bopp & Reuther Messtechnik е продължение на стремежа ни да предлагаме
на индустриалния пазар само продукти с високо качество от реномирани световни производители. Компанията METRA Energie Messtechnik е наследник на
IWKA Regler und Kompensatoren, която също е добре позната на специалистите
от българската индустрия", коментира партньорството си с немските компании г-н Петров. "По този начин разширяваме предлаганото до момента продуктово портфолио, включващо техника на Danfoss A/S Denmark, като допълваме
възможностите за избор на клиентите ни", допълва Деян Петров.

6

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

7

Ì‡Í‡ÚÍÓ
ŒÒÌÓ‚‡Ì‡ ·Â ÙËÏ‡ ƒ¬À ƒËÁ‡ÈÌ

Върбан
Ненчев

В началото на март т.г. на българския пазар на инженерингови услуги в областта на автоматизацията се появи нов играч - ДВЛ Дизайн. Фирмата се оглавява
от инж. Върбан Ненчев, който специалистите от индустрията познават чрез
дългогодишната му работа в Landis&Staefa, а впоследствие след придобиването
й от концерна Siemens - в направлението Siemens Building Technologies. "ДВЛ Дизайн се занимава с консултации, проектиране, доставка и инженеринг на системи
за автоматизация. Техниката, с която работим, е преди всичко от реномирани
световни производители. Разбира се, сред партньорите ни са и български фирми,
изградили имидж на нашия пазар, както и фирми, с които екипът на ДВЛ Дизайн
има добри контакти", коментира Върбан Ненчев. "Екипът на фирмата е съчетание от младежки ентусиазъм и практически опит. В процес сме на допълване на
състава на фирмата. Намеренията ни в близък план са да завършим първоначалния
етап, включващ изграждането на работещ екип, и да заемем подобаващо място
на българския инженерингов пазар. Следващите ни планове са по-мащабни, и когато настъпи подходящият момент, ще ви информираме за тях", допълва той.

¬≈À ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 15-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 25 април т.г. се навършват петнадесет години от основаването на КВЕЛ,
съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Върбанов, управител на фирмата.
Специализирана в извършването на инженерингова, развойна и консултантска
дейност в областта на контрол на достъпа, КВЕЛ започва дейността си като
еднолична фирма през 1991 г. "За изминалия период се наложихме сред инженеринговите фирми в нашата област със собствена запазена търговска марка, залагайки основно на разработването на нестандартни решения за контрол на достъпа.
Инженерният потенциал и техническото ноу-хау, с които разполагаме, са основните фактори, наредили ни сред дълголетниците в бранша", коментира изминатия от фирмата път г-н Върбанов. "Видеонаблюдението ни пази от самите нас.
С основание се разглежда като предпоставка за развитие на бизнеса, тъй като
повишава работната дисциплина и следователно се явява важен фактор за постигане на по-висока производителност на труда", допълва г-н Върбанов.

ŒÚÍËÚ‡ ·Â Ò„‡‰‡ 1 ÓÚ “ÂıÌÓ œ‡Í —ÓÙËˇ
На 10 май т.г. с водосвет бе открита Офис сграда 1 от комплекса Техно Парк
София, изграждащ се в ж.к. Дружба в столицата. "В такива моменти обикновено
се благодари и аз бих искал да изразя благодарността си към всички, които имат
заслуга днес да откриваме тази сграда", заяви Марио Методиев, собственик на
комплекса. Господин Методиев изрази увереността си, че разширяването на
Техно Парк София ще продължи с бързи темпове. Офис сградата е с обща разгъната площ от 2020 кв.м. Три етажа от нея заемат административните, офисни
и производствени помещения на специализираната в разработка и производство на индустриална електроника фирма Сатурн Инженеринг, информира Никола Василев, управител на Сатурн Инженеринг. В офис сградата се намират още
офисите на Темпо Петрол, Сигма Траск и НюДженНетуъркс. "В началото на следващата година стартира изграждането на втората сграда от комплекса Техно
Парк София, която ще бъде с два пъти по-голяма разгъната площ", увери ни Ралица Костова, управител на фирма Техно Парк София, инвеститор на комплекса.

¿‰‡‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ BUSCH
От края на април т.г. фирма Адара Инженеринг има статут на дистрибутор
на немския производител на вакуум помпи и системи BUSCH, информира Здравка
Атанасова, управител на Адара Инженеринг. "На българския пазар сме познати
като партньори на компанията WILO по отношение на произвежданите от тях
помпи за отопление, водоснабдяване и отводняване. Предлагаме и гамата компоненти за автоматизация на процесите, сградна автоматизация, табла за
управление, контрол и защита на Schneider Electric", пояснява г-жа Атанасова.
"Към продуктите на BUSCH е налице търсене на българския пазар. Сред причините за това е фактът, че изделията на фирмата са много качествени. BUSCH е
лидер в областта на вакуум-техниката", заявява в отговор на въпроса какви са
основанията на Адара Инженеринг да дистрибутира изделията на новия си партньор на българския пазар Здравка Атанасова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿Ú‡Í Ò ¯ÓÛ-ÛÏ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
В началото на април фирма Атарк, специализирана в производството, вноса
и сервиза на теглоизмервателни системи, откри шоу-рум в столицата, съобщи
за сп. Инженеринг ревю инж. Венцислав Иванов, управител на фирмата. "В изложбената зала, намираща се на бул. Цар Борис III, клиентите ни могат да получат
подробна информация за предлаганата от Атарк техника, както и да се убедят
нагледно в качествата на широка гама електронни везни, термични принтери,
опаковъчни машини и ресторантско оборудване", допълва той. Фирма Атарк е
представител за България на водещите в областта на теглоизмервателните
системи компании Cardinal/Detecto Scale Co. - САЩ, CAS Corporation - Южна Корея,
Rice Lake Weighing Systems - САЩ и др. Също така предлага лабораторно оборудване и опаковъчна техника от CAS Corporation- Южна Корея, ресторантско оборудване от Star Mfg. International - САЩ, както и месообработващи машини, производство на Medoc и Braher - Испания. "Спецификата на предлаганите от фирма
Атарк продукти налага клиентът да познава добре техническите им възможности и характеристики. Откриването на новия шоу-рум е отговор на стремежа
ни да предлагаме все по-пълно и качествено обслужване на клиентите ни", коментира г-н Иванов.

≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ÓÒÚË ÓÚ SAER Elettropompe
На 20 април т.г. Електра Помп, съвместно с партньора си SAER Elettropompe
организира семинар, посветен на продуктовата линия сондажни и наземни помпени агрегати на италианския производител. Събитието се проведе в хотел
Шумен в едноименния град. Интерес към програмата на семинара проявиха над
60 специалисти от ВиК дружества в Източна България и големи промишлени
предприятия от региона на Шумен. Тематично събитието включваше две части. През първата гостите получиха подробна информация за продуктовото
портфолио на SAER Elettropompe. Във втората част на семинара бе обърнато
внимание на възможностите за сервизно обслужване на продуктите с марка
SAER Elettropompe в България. Специално внимание бе отделено и на конкретни
въпроси от страна на присъстващите специалисти. Пред репортер на сп. Инженеринг ревю Алесандро Сбролини, мениджър на SAER Elettropompe, и инж. Станислав Токмакчиев, управител на Електра Помп споделиха мнението, че събитието
има за цел да убеди българските специалисти във възможностите на фирмите
да предложат не само качествени продукти, но и да осигурят качественото им
сервизиране в страната.

Symantec Ò Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ
Symantec представи най-новото си хардуерно решение за информационна сигурност - серията Symantec Gateway Security 1600, на презентация, организирана
съвместно с BMG, оторизиран дистрибутор на продуктите на Symantec за България. Официални гости на презентацията бяха Михал Стачник, мениджър корпоративни решения за Югоизточна Европа, и търговският мениджър за Югоизточна
Европа на Symantec - Робърт Печанка. Устройствата от серията Symantec Gateway
Security 1600 са насочени към корпоративния и индустриалния сектор. Тези хардуерни системи осигуряват интегрирана мрежова защита на информационните
ресурси на организации с до 200 потребители. "Серията Symantec Gateway Security
1600 интегрира осем ключови технологии, свързани със сигурността, в едно устройство, като по този начин значително увеличава сигурността на данните",
акцентира Михал Стачник. Symantec Gateway Security 1600 разполага с усъвършенствана защитна стена (firewall), защита срещу вирусни и невирусни заплахи (spyware, adware, jokeware), включително и антиспам. Ключов компонент от ефективността им са решенията за засичане и предотвратяване на прониквания в мрежата, URL-базирани филтри на съдържание и подсигурените VPN комуникации. Както
увери Стефан Големехов, продуктов мениджър за Symantec в BMG, пазарният старт
на този клас устройства на българския пазар предстои в близките месеци.
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От пролетта на настоящата година фирма КАСТИВА се нареди сред новодомците в бранша, заменяйки старинната къща - паметник на културата, в
която работеше доскоро, с просторен офис в бизнес сграда на ул. Ами Буе в
столицата. "Предишният офис на фирмата бе в идеалния център на София. За
съжаление, романтиката на старата архитектура не може да компенсира трудния достъп на клиентите ни от София и страната, както и ограничените възможности за развитие на фирмата в посока откриване на нови работни места.
Разширението на дейността на фирмата и увеличаването на постоянния състав
на специалистите, работещи в нея, бе най-важният критерий за инвестиране в
собствен офис, предлагащ повече възможности за бъдещо развитие на работното пространство", коментира основанията за преместването в новия офис
Катя Кирова, управител на КАСТИВА. "Заложили сме на отворена пространствена концепция и гъвкаво функционално разпределение при провеждане на междуфирмени семинари, обучение на клиенти и др.", допълва тя. Според г-жа Кирова,
дейността на КАСТИВА условно би могла да се раздели в две основни направления - пласмент на системи за автоматизация, регулираща техника, вакуумпомпи
и компресори на водещи световни производители, и инженерингова дейност,
включително комплексни решения "до ключ", както и мениджмънт на проекти.

œ–Œ“””À— ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ DIXI Machines
От началото на април фирма ПРОТУУЛС има статут на официален търговски
представител за България на швейцарската компания DIXI Machines, съобщи управителят на ПРОТУУЛС Тодор Станчев. "Отношенията ни с DIXI Machines, която е
сред водещите компании в производството на високопрецизни хоризонтални
обработващи центри с ЦПУ в света, датират от 2005 г. DIXI Machines e част от
холдинга DIXI, обединяващ шест фирми от областта на машиностроенето", допълва г-н Станчев. "Машините на DIXI се използват в области като автомобилостроене, машиностроене и прецизно машиностроене. Между клиентите на компанията са концерни като Volkswagen, Daimler-Chrysler, BMW, ISCAR и др.", пояснява
управителят на ПРОТУУЛС. В момента в България работят над 10 машини на DIXI,
които са внесени в страната през 90-те години за нуждите на СО ЗММ. "Тези
машини и в момента се използват при производството на прецизни възли и компоненти за металорежещи машини. Изхождайки от опита си, имам основание да
заявя, че машините на DIXI Machines нямат аналог на българския пазар. Убеден съм,
че високата им прецизност, надеждност и производителност са и ще продължат
да бъдат оценявани от производителите на металорежещи инструменти и машини в България", коментира качествата на машините DIXI г-н Станчев. "Фирма
ПРОТУУЛС осигурява внос на резервни части и консумативи, както и възможност
за модернизиране на стари машини DIXI", допълва той.

«‡‚˙¯Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚˙‚ Ù‡·ËÍ‡ √ÂÓ ÃËÎÂ‚
В средата на май т.г. официално бе открита реконструкцията на фабриката
за производство на спирт Гео Милев в София. Проектът за модернизация включва
внедряване на нова система за управление и визуализация, проектирана и програмирана от ЛогиСофт по алгоритми и с активното участие на специалисти от
фабриката и СИД 97. Системата за управление и визуализация обхваща целия
производствен процес на фабриката - от автоматизираните складови силози и
мелницата за приемане и смилане на материала, през участък ферментация, до
ректификационната колона, произвеждаща чистия етилов спирт. Системата е
изградена от мрежа контролери на фирмите SIEMENS и VIPA, включително SIMATIC
S7-300, VIPA 300 V и VIPA 315S - SPEED7, децентрaлизирана периферия SIMATIC
ET200S и ET200M, две визуализиращи станции със софтуер WinCC flexible, операторски панели за локална визуализация SIMATIC OP77B и тензометричен модул
SIWAREX U на SIEMENS. "Обхващането на цялата фабрика от единна система,
вместо от сбор от много малки различни системи, е добро решение не само за
работата на операторите, но и за нейната надеждност и елементарна поддръжка", коментират от ЛогиСофт.
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Microchip Ò ÂÍÓ‰ÌË ÔÂ˜‡Î·Ë Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÚËÏÂÒÂ˜ËÂ

Стив Сангхи

Microchip Technology обяви рекордни нива на нетни продажби и чисти постъпления за последното финансово тримесечие. Базираният в Аризона, САЩ производител на микроконтролери и аналогови чипове отчете в края на април т.г. над
247 млн. USD приходи от продажбите на продуктите си. Тази цифра е близо
5.2% по-висок резултат до момента и средно 18.8% повече, в сравнение със
същия период на миналата година.
В същото време нетният приход на компанията е нараснал с над 75 млн. USD,
достигайки 34% ръст спрямо миналогодишния период. "Печалбите от микроконтролери и аналогови продукти се повишиха до рекордни нива в периода март
2006 г., позволявайки на компанията като цяло да отбележи свръх нива на нетните си продажби. Заедно с отбелязания ръст на приходите от микроконтролери
от близо 17,8 % спрямо миналогодишния период, отчитаме и подем в продажбите на flash микроконтролери с 42%", пояснява президентът и CEO на Microchip
Стив Сангхи.

Emerson ÔËÒ˙Â‰ËÌË Bristol Babcock
В средата на март т.г. компанията Emerson присъедини Bristol Babcock. Според официално прессъобщение от двете компании, сделката на стойност 121
млн. USD, е сключена официално на 17 март. Под името Bristol, английската компания става част от структурата на Emerson Process Management. Bristol Babcock
е специализирана в производството на изнесени терминални устройства, флоукомпютри, контролери за разпределено управление и SCADA системи в областта на нефтохимическата и газовата индустрия, електропроизводството, водоснабдяването и пречистването на води. С главна квартира в Уотъртаун, Англия, и годишен оборот от около 80 млн. USD, Bristol Babcock е сред водещите
компании в областта на индустриалната автоматизация на Стария континент.
"С присъединяването на Bristol Babcock разширяваме продуктовото портфолио
и водещите си позиции в производството на системи и решения за измерване
на разход, което ни дава възможност да предложим на клиентите си по-широк
диапазон от продукти и услуги", коментира сделката Джон Берра, президент на
Emerson Process Management. "Това е чудесна новина за компанията Bristol Babcock
и нашите клиенти. Лидерските позиции на Emerson Process Management в областта на процесната индустрия предоставят големи възможности за развитие
на нашия бизнес", заявява Джак Кели, президент на Bristol Babcock.

ASHCROFT ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÓÚ NAGANO KEIKI
Само няколко месеца след закупуването на ASHCROFT от финансовата групировка KPS Special Situation и напълно в съответствие с прогнозите на специалистите по корпоративни финанси, Джон Макена, председател на борда на директорите на ASHCROFT, обяви за съществуването на споразумение, според което
NAGANO KEIKI ще придобие мажоритарния дял от акциите на ASHCROFT. В официалното прессъобщение се твърди още, че компанията Ebro Electronics, част от
структурата на ASHCROFT с главна квартира в Германия, ще остане собственост на KPS. "Развълнуван съм от възможността двете водещи компании да се
обединят. Широкото портфолио и положителният имидж на марката ASHCROFT,
комбинирани с лидерските пазарни позиции на NAGANO KEIKI в Япония, както и
сериозното присъствие на компанията в Азия ще създаде необходимите предпоставки за бизнес развитие", коментира Джон Макена. Очаква се сделката да
бъде финализирана до края на първото полугодие на настоящата година, се твърди
в прессъобщението. Българските специалисти познават ASHCROFT като американски производител на широка гама средства за измерване, мониторинг и контрол на температура и налягане. От своя страна, NAGANO KEIKI е водещ производител на трансмитери за температура и налягане, основно за автомобилостроенето.
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Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÓÎÓ‚ÌË ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË
Внос/износ на оловни акумулатори с изключение на видовете, използвани за задействане
на бутални двигатели

Фиг.1 Внос и износ на оловни акумулатори с изключение на
видовете, използвани за задействане на бутални двигатели
за периода 2000 - 2006 г. в броя.

Фиг.2 Внос и износ на оловни акумулатори с изключение на
видовете, използвани за задействане на бутални двигатели
за периода 2000 - 2006 г. в лева.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара в страната на оловни акумулатори, с изключение на видовете, използвани за задействане на бутални двигатели, за периода 2000 - 2006 г.
в лева. Информацията е предоставена от Националния статистически институт. Публикуваните данни за 2006
г. са предварителни и обхващат периода от януари до март включително.
Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни
за пазара на оловни акумулатори са броя и лева.
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ÕÓ‚ËˇÚ Á‡‚Ó‰ ˘Â ‡·ÓÚË Ò‡ÏÓ
Ò ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓ‰‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË
Стивън Куп,
директор на Шнайдер Електрик България
пред сп. Инженеринг ревю
Господин Куп, вече две години
оглавявате офиса на Schneider
Electric в България. Кой е найголемият ви успех, откакто
пристигнахте в страната ни?
Първо, бих искал да подчертая, че
успехите на Шнайдер Електрик България не са лични, а на всеки член на екипа. Ръстът на компанията през 2005
г. е с повече от 30%. Същата положителна тенденция се наблюдава и от началото на 2006 г. Сред успехите ни бих
наредил и създаването на Направление
за обслужване на клиенти, ангажирано
в подобряване на техническите и логистичните ни услуги. Продължаваме
да увеличаваме капиталите си, както
на глобално, така и на локално равнище. Например, преди две години лансирахме сериите ключове и контакти
Unica и Alia и вече имаме водещи позиции в тази област. Също така,
Schneider Electric закупи компанията
TAC, специализирана в областта на
сградната автоматизация, и ние успешно лансирахме продуктовата й
гама в България. Разполагаме с развита партньорска мрежа, която ни позволява качествено да обслужваме клиентите си от цялата страна.
Според конкуретните ви, голямата сила на Шнайдер Електрик България е екипът от специалисти, работещи за компанията.
Разбира се, и ще продължим да инвестираме в тази посока. Друго направление, в което концентрираме усилията си, са инженеринговите услуги, което ни позволява да предложим цялостни проекти и решения на клиентите ни.
Schneider Electric е от компаниите, инвестирали в собствени
производствени мощности
тук. Наскоро съобщихме, че
предстои изграждането на нов
завод. Защо избрахте България?
Заводът на компанията в Перущица стартира дейността си като локално, обслужващо българския пазар
звено от производствената верига на
Schneider Electric. Преди няколко години
успяхме да постигнем качество на продукцията, съответстващо на европейските стандарти, и вече продукцията
на завода се изнася на пет континента. Поради нарастващото търсене,
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взехме решение да изградим нова фабрика в Европа. Тъй като вече имаме
производствени мощности тук и поважното, разполагаме с одобрени поддоставчици, работещи със завода в
Перущица, лесно взехме решението –
да започнем строеж на нов завод на
зелено край Пловдив. Той ще има поголеми производствени мощности,
съответстващи на търсенето на
целия европейски пазар.
Ще продължите ли практиката да работите с български
поддоставчици?
Всички компоненти ще се купуват
от български доставчици, което означава осигуряване на допълнителна заетост от страна на местни фирми.
Например, за миналата година обемите на поръчките ни към български подизпълнители са за над 10 млн. евро. В
същото време, поради високите ни
изисквания за качество, Schneider
Electric допринася за повишаване нивото на българските производители,
което ги прави конкурентни и на чуждестранния пазар.
Кога читателите ни да очакват първата копка на новия
завод и старта на реалното
строителство?
Договорът със строителната фирма изпълнител вече е подписан и работата по проекта вече е в ход. Предвиждаме проектът да бъде завършен
до януари 2007 г., когато ще започне и
реалното изграждане на завода.
Вие сте специалист със сериозен мениджърски опит. Как
оценявате възможностите за
бизнес в страната?
Като сериозни. С предстоящото
приемане на България в Европейския
съюз би могло да се очаква подобряване
на инфраструктурата, особено в областта на т.нар. комунален сектор, който има силно влияние върху развитието на бизнеса ни. Същевременно в подългосрочен план България трябва да
създаде бизнес климат, стимулиращ
чуждестранните инвестиции, особено
в индустриалния сектор, където биха
могли да бъдат положени повече усилия.
Силна ли е конкуренцията тук,
господин Куп?
Безспорно, и става все по-силна с
всяка изминала година. Това е и една

от основните причини Schneider Electric
да насочи вниманието си върху нивото на обслужване и способността да
посреща нарасналите изисквания на
клиентите ни. Ние отчитаме факта,
че клиентът вече не се интерсесува
единствено от ниска цена, а от отговорността на доставчика през целия
експлоатационен период на оборудването. Очакванията на клиентите се
увеличават пропорционално с развитието на пазарната икономика. Налице е
сериозно развитие на строителния
пазар, където инвеститорите вече
осъзнават, че евтините и некачествени инсталации могат да доведат до
много по-скъпо струващи последствия
за техния бизнес.
Schneider Electric е сред компаниите с най-добре развита дистрибуторска мрежа в страната. Какви са плановете ви в
тази посока?
Виждаме много добри перспективи
в отношенията с партньорите ни и
затова се стремим да ги запазим на
високо ниво, както и да продължим да
ги развиваме.
Как бихте определили пазарните стремежи на Schneider
Electric в България?
Най-общо казано, да продължим да
увеличаваме пазарния си дял. В момента имаме водещи позиции в много пазарни сегменти, в които трябва да
продължим да развиваме продуктовите си гами. От друга страна, Schneider
Electric продължава да придобива нови
компании и така разпростира бизнеса
си и в други направления, например в
областта на системите за структурно окабеляване, сградната автоматизация и др.
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≈‚ÓÔ‡ ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÔÓ‚Â˜Â
ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ Ô‡Á‡Ë,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÌËÂ ÓÚ ÚÂıÌËÚÂ
инж. Валери Андреев, управител
на САТ, пред сп. Инженеринг ревю
Ръководите една от най-успешните български инженерингови
фирми. Каква е цената да си пазарен лидер, г-н Андреев?
През последните години фирма САТ,
на която съм собственик и управител,
се утвърди като водеща компания в
България в областта на процесната автоматизация. Като обем на реализираните и внедрените проекти в областта на автоматизацията фирмата зае
голям дял от българския пазар, особено в
циментовата, стъкларската, бетоновата и др. промишлености. Това е цената
на 15 години упорита работа без почивни дни. Цената обаче си заслужава, когато виждам как сътрудниците ми започват да работят и живеят със самочувствието на най-търсените и уважавани
специалисти в своята област, с които
се съобразяват повечето водещи европейски фирми, представени в България.
Мнозина ваши колеги се опасяват, че предстоящото членство
на България в Европейския съюз
ще разклати извоюваните с толкова усилия от тях позиции на
пазара в страната. Какви са
очакванията ви в тази посока?
Според мен, тези опасения са неоснователни, тъй като никоя външна фирма
- особено западна, не познава по-добре
от нас условията за бизнес у нас; състоянието и нуждите на промишлеността;
както и количеството и качеството на
квалифицираната работна ръка. Не бива
да се подценява и факторът народопсихология, възможностите и очакванията
на различните специалисти, работещи
в инженеринговите фирми. Как е възможно да се разклатят пазарните ви позиции при условие, че проектите ви са с
европейско качество и български цени;
вие сте непрекъснато в страната, осигурявайки на клиентите си бързо, качествено и надеждно обслужване.
Какви са положителните страни, които би могла да извлече
една инженерингова фирма от
присъединяването ни към ЕС?
САТ се готви от няколко години за
присъединяването на България към Европейския съюз и считам, че сме готови
да посрещнем това предизвикателство.
Аз считам, че Европа има нужда от
българските пазари и специалисти повече, отколкото ние от техните. Положителните страни от присъединяването са за тези, които се готвят отрано
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или, както се
твърди в онзи виц,
"отличниците
Иванчо, отличниците". Бихме могли да
очакваме многократно увеличаване
на броя инвестиционни проекти от
ЕС; инвестиции в
нови производства;
свободен достъп до
пазара на труда, включително внос и износ на инженерингови кадри и услуги.
Друг положителен фактор е спазването на европейското законодателство
от всички участници на пазара в България; използването на страната ни като
трамплин от и към ЕС от традиционни
наши клиенти с близки проблеми и манталитет; значително облекчаване на износния режим и др.
Трудно ли е да си конкурентноспособен на динамичния европейски пазар?
През последните години САТ заема
все по-осезаеми позиции и на европейския и световния пазар, достигайки 60%
износ на собствената си инженерингова продукция. Опитът ни показва, че сме
изключително конкурентноспособни на
европейския пазар в този бранш. По мое
мнение, конкурентноспособността на
българските инженерингови фирми се
дължи на комплекс фактори, сред които
много късите срокове за проектиране,
изработка и внедряване на инженеринговите проекти; комплексното изпълнение на проекти "под ключ"; цялостната
поддръжка и модернизиране на системите. Също така, високият професионализъм; европейското качество и, не на
последно място, конкурентните цени.
Освен с инженеринг САТ се занимава и с производствена дейност. Партньорството с мощни европейски компании ли е
пътят за налагане на европейския пазар на един български производител?
За да задоволи по-пълно изискванията
на клиентите си, САТ развива широка
производствена и монтажна дейност.
Извоювахме си позициите на надежден
партньор на някои от най-големите мултинационални компании в циментовото
(HOLCIM, TITAN, ITALCEMENT, LAFARGE) и
стъкларското производство (YOULA
Glass). Използвахме водещите си позиции

на българския пазар за експанзия в заводи
на клиентите ни извън страната. За всеки от тях подготвихме инженерни екипи, напълно запознати с вътрешнофирмените стандарти, което осигури безпроблемна и успешна работа на САТ в
множество проекти извън България
(Сърбия, Косово, Русия, Шри Ланка, Португалия, Нигерия и др.).
Какво дава и какво отнема
съвместната работа с водеща
европейска компания във вашата област?
Навярно визирате известните тесни контакти на САТ с големи европейски фирми като SIEMENS, Schnieder
Electric, ABB и др. Успешните инженерингови проекти и големите обеми на доставките на електрокомпоненти, PLC
компоненти, прибори и сензори за автоматизация и системен софтуер
превърнаха САТ в търсен, а в повечето
области и в най-голям партньор на тези
фирми за България. Това, разбира се, носи
много предимства - преференциални
цени и много къси срокове на доставките; участие в съвместни проекти; предимство при получаване на най-новите
разработки; постоянна поддръжка от
локалните им представителства. За
недостатъци в тези партньорски отношения няма основания да се говори,
тъй като конкуренцията между тях
разбива "имперските" им апетити, а и
успехите ни поставят в равноправно
положение при съвместната ни работа.
И последно, кои са следващите
стъпки в развитието на САТ, с
които ще чертаете историята
на фирмата?
Стъпките ще са същите, както и
досега - коректност, професионализъм,
качество, иновации, партньорство, агресивност, самочувствие и самоуважение, партньорство и много, много работа. Успехът е изцяло в нашите възможности.
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’‡ÌËÛÂÎ ÔÓ‚ÓÍË‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ
Тенденциите в света на автоматизация бяха тема на семинар, организиран от компанията

»

Амелия Стоименова

зцяло в съответствие с изградените и неизменно следвани с години традиции, Ханиуел посрещна клиенти и партньори от всички направления на индустриалния сектор на годишния си семинар. Времето и мястото на срещата бяха предварително известни – последната седмица
на април, в курортния комплекс Албена. Традиционна бе и мащабността
на семинара, който по мнението на
присъстващите специалисти, е сред
най-утвърдените в КИП и А бранша.
Като тематика последното издание
на семинара бе посветено основно на
новостите в света на индустриалната автоматизация от гледна точка на философията за развитие, на
която залага водещата мултинационална компания. Свежа „струя“ в изцяло инженерната програма на събитието внесе организираната викторина, която накара дори работещи
от десетилетия с техника на
Honeywell специалисти да се замислят върху историята на компанията
по света и в България. С показаните
знания честта на инженерното
съсловие бе защитена достойно, а
отличниците - заслужено наградени.
По традиция, домакините отличиха
и проекта, изпълнен от Ханиуел
България през последната година, отговарящ на критериите на домакините за „технологичен пробив“. Тазгодишната награда получи инж. Росен Кръстев от Булгаргаз Чирен.
Семинарът бе открит от инж.
Владимир Ангелов, ръководител на
офиса на Honeywell в страната, който се спря на основните приоритети в развитието на автоматизацията през настоящата година. „Когато говорим за оптимално управление
днес, трябва да имаме предвид, че на
дневен ред са софтуерни технологии,
позволяващи да се изгради модел,
симулиращ процеса и постоянното
му обновяване. Тези технологии са
познати под наименованието APC/
RTO/OTS. Моделът предсказва поведението на процеса и на базата на
избраната стратегия за управление
се постига търсеният ефект в рам-
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ките на органиченията“, заяви г-н
Ангелов. „Най-същественият момент се състои в определянето на
структурата на модела. Тази технология е патентована от различни
фирми под различни наименования.
Honeywell, например предлага продуктите Profit Controller (RMPCT), Profit
Optimizer, Profit Sensor Pro, Profit Max
и др.“, допълни той. Сред приоритетите в развитието на автоматизацията Владимир Ангелов определи
и изграждането на системи за управление с използване на общи бази данни (Collaborate Manufacturing Management), т.нар. Asset Management, както и безжичните технологии и системите за сигурност.
Отсъствието на Жан-Мари Алие,
мениджър продажби на Honeywell за
Европа, Средния Изток и Африка,

който домакините очакваха да представи развитието на децентрализираните системи за индустриални
приложения на компанията, показа в
действие, че българският офис разполага със специалисти от европейска класа. Както можаха да се убедят всички присъстващи гости, за
инж. Симеон Белорешки не бе никакъв проблем не просто да представи темата, но и да я обогати с
примери от българската индустрия.
„На ниво управление новостите в
платформата за индустриална автоматизация на Honeywell PKS
включват контролер с вграден profit
loop регулатор С200, ACE модул с
много голяма изчислителна мощ,
подходящ за изпълнение на задачи
със сложна логика на управление и
каскадни схеми на свързване, комуникатори за безжично събиране на
данни Mobile PKS, както и мобилна

операторска станция Intela Trac
PKS“, заяви по повод насоките в развитието на системата PKS г-н Белорешки. „За съжаление, системите
за автоматизация в България
свършват с приложното ниво.
Светът на автоматизацията обаче е динамичен. Водещите компании
предлагат цялостни концепции за
автоматизация. Част от структурата на Honeywell на по-високото
йерархично ниво са Profit Suite – контролер със заредени приложения за
автоматизация на процеса и Plant
Simulation – компютър с въведен
пълен модел на завода, което позволява да се разиграват различни ситуации“, допълва Симеон Белорешки.
Лекторът подчерта и важността, която се отдава на информационната сигурност в системата за
управление на Honeywell Experion
R300. „Отвореността на платформите за автоматизация улеснява
интегрирането, но е предпоставка
за възникването на големи проблеми.
Хакерските намеси могат да доведат до пълно изключване на системата за управление. По тази причина, новата версия на системата
Experion R300 разполага с вградена
защита, която не допуска никакъв
нерегламентиран трафик между
сървърите. Това е т.нар. първо ниво
на защита. За момента няма друга
система с вградено първо ниво на
защита“, подчерта г-н Белорежки. В
рамките на семинарната програма
бяха разгледани и новият хардуер,
включващ фамилията входно/изходни модули Series С, и контролерът
C300, както и Advantage програмата
PKS, която диагностицира полеви
устройства от различни потребители.
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—ÂÏËÌ‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ ‰ÂÙÂÍÚÌÓÚÓÍÓ‚Ë Á‡˘ËÚË
Поредица от събития организираха АББ България и АС-ДС

—

еминар, посветен на гамата дефектнотокови защити (ДТЗ) на АВВ,
организираха съвместно българският
отдел на компанията, предлагащ продукти ниско напрежение, и дистрибуторът му АС-ДС. Събитието се проведе на 21 април т.г. в новооткрития шоурум на АС-ДС в град Плевен. Семинарът
е част от поредица подобни мероприятия, организирани от АББ България в
различни градове на страната, увери ни
инж. Александър Стоянов, продуктов
мениджър на дивизията Sace в АББ
България.
Събитието бе открито от инж.
Кънчев, съуправител на АС-ДС, който
поздрави присъстващите на събитието проектанти с добре дошли и заяви,
че практиката на фирмата е при изпълнението на сериозни проекти да
работи основно с техника на АВВ.
В уводната лекция на семинара, лекторът Александър Стоянов припомни
на гостите рисковете, с които е
свързано използването на електрическия ток. Специално внимание бе отделено на действащата в момента нормативна уредба, отнасяща се за упот-
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ребата на дефектнотоковите защити. „Два са нормативните документи,
които имат отношение към разглежданата тема – Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии, и Наредба
4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби и
сгради“, подчерта лекторът. „В нормативната база се използва терминът
защитен прекъсвач, когато се визира
дефектнотокова защита“, допълни
той. Направен бе преглед на видовете
дефектнотокови защити и принципа
им на действие. „Според конструкцията си ДТЗ се класифицират в три основни вида – RCCB, или разединител с
дефектнотокова защита; RCBO – комбинирано устройство автоматичен
прекъсвач и дефектнотокова защита;
и RCD-block, наричани още модули. Друг
критерий за класифициране на ДТЗ е естеството на измервания ток на утечка. Според него, ДТЗ са три основни
типа – АС (за нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници),
А (за вериги, замърсени с хармоници или
пулсиращи съставки на прав ток) и В
(за вериги, замърсени с хармоници или

инж. Александър Стоянов и инж. Севдалин
Кънчев (отляво надясно)

пулсиращи съставки на прав продължителен ток)“, подчерта лекторът.
Гамата дефектнотокови защити на
ABB покрива всички видове и възможни
приложения, стана ясно на семинара.
Специално внимание лекторът обърна на
продукти от серията F200, сред които
тип В, подходящи за защита на UPS
вериги, тип AP-R с повишен имунитет
към пренапрежения, тип AE с приложение при нужда от авариен дистанционен
стоп. Акцент в представянето бе и
дефектнотоковата защита F200 400
Hz, специално разработена за приложения с повишена работна честота. Акцент в програмата бяха и новите двойни двупосочни клеми на серията F200,
които, по думите на инж. Стоянов, са
без конкуренция на пазара.
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ProStream ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ÓÒÚË
ÔÂ‰ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ·‡Ì¯
Специално внимание бе отделено на оборудване за сероочистващи инсталации

Ã

Амелия Стоименова

ежду 6 и 8 април т.г. ProStream
Group бе домакин на поредния организиран от фирмата семинар за специалисти от енергийния сектор. По
традиция колегите от ProStream изненадаха приятно бранша с избора
на място за провеждане на събитието - СПА Хотел Двореца във Велинград. Като тематика семинарът бе
насочен към най-новите продукти на
компаниите KSB и Holter Regelarmaturen, с които ProStream си партнира от години на българския пазар.
Без съмнение, "гвоздеят" в програмата на събитието, провокирал найсилен интерес от страна на
присъстващите гости от водещи
енергийни обекти от цялата страна, бе оборудването, произвеждано
от KSB за изграждане на сероочистващи инсталации. "Целта ни е не
само да разясним техническите специфики на оборудването, което
ProStream Group предлага за сероочистващи инсталации, но най-малкото
да накараме колегите да се замислят
върху сериозността на проблема със
замърсяването на природата. Водещите компании като KSB от години
инвестират много средства в посока разработване и постоянно усъвършенстване на технически решения,
чрез които, от една страна, се стимулира развитието на енергийния
отрасъл, а от друга, се щади екологичното равновесие", заяви по повод
тематичната насоченост на семинара инж. Мая Стоилова, управител
на ProStream Group.
"В последните години нормативните и законовите изисквания за опазване на околната среда рязко се повишиха, което стимулира развитието
на пазара на сероочистващи инсталации. В Европа бяха направени сериозни инвестиции в посока изграждане на

сероочистващи инсталации
в електроцентрали, работещи на
въглища, инсталации за изгаряне на
животински трупове (екарисажи),
както и други индустриални предприятия. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз несъмнено води до уеднаквяване на норма-
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тивните изисквания, т.е. регламентираните сериозни санкции за
замърсяване на околната среда,
прилагащи се в Европа, съвсем
скоро ще станат част и от нашата действителност", заявява
по повод пазарната актуалност
на разгледаните на семинара
теми Бистра Харманджиева, маркетинг директор на ProStream
Group.
"Индустриалните горивни пещи
замърсяват въздуха с димни газове, които в повечето от случаите
съдържат серен двуокис (SO2). Над 95
% от тези вредни вещества могат
да се отделят от димните газове,
преди да бъдат изхвърлени в атмосферата. Сериозните изискваниния
към индустриалните предприятия
рефлектират и върху производителите на помпи. В насока по-висока екологосъобразност е насочено и развитието на помпите на фирма KSB.
Това развитие се отнася най-вече в
посока разработване на нови материали, от които се изработва помпата, отличаващи се с висока корозионно- и износоустойчивост", заявява
в потвърждение на думите на г-жа
Харманджиева инж. Вълко Коев, експерт продажби "Помпи" в ProStream
Group.
Специално внимание в семинарната програма бе обърнато на

керамичния материал
CeramikPolySiC
от който се изработват помпите
на KSB с приложение в сероочистващи инсталации. "Този материал е
създаден в лабораториите на компанията KSB с цел използването му
специално в помпи за сероочистващи инсталации. Материалът PolySiC,
в комбинация с работно колело на
помпата от материала NORIDUR
DAS, осигурява сигурна и надежна
работа на машината", заяви лекторът Щефан Дьоч от KSB. От материала CeramikPolySiC се изработват всички части на помпата, които се намират в пряг досег с протичащия флуид (без работното колело).
"Оличителни характеристики на
CeramikPolySiC са изключително високата устойчивост на корозия и из-

носване. С него се постига също и
значително удължаване на живота на
помпата", поясни лекторът в отговор на интереса от страна на специалистите към тези помпи.
От продуктовата гама на немския
производител KSB за приложение в
сероочистващи инсталации на найширока популярност се радва

помпата KWPK
Техническата спецификация на помпата включва максимален дебит Qmax
= 12 000 m3/h, напор Hmax = 30 m и
максимална работна температура
Tmax = +120 °C. "Специфика на помпата KWPK е изработването на спиралното тяло от сферографитен чугун.
Частите на машината, които са в
контакт с протичащия флуид, са от
материал CeramikPolySiC. Конструктивна особеност на помпите KWPK
е т.нар. "сух" вал", коментира техническите и конструктивни специфики
на помпата инж. Вълко Коев. "Помпата може да се ремонтира, като спиралното тяло остава присъединено
към смукателния и нагнетателен
тръбопровод, т. е. цялата проточна
част се изважда откъм страната на
вала на помпата. Съществена е и
възможността за изваждане на работното колело и челното уплътнение и откъм смукателната страна на
помпата, като спиралното тяло пак
остава присъединено към смукателния и нагнетателен тръбопроводи.
Други характеристики на помпите
KWPK са извънредно устойчивото и
масивно лагерно тяло, високият коефициент на полезно действие, както
и използването на различни като вид
и материали челни уплътнения", допълва г-н Коев.
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Симулационен макет на линия за производство на футболни топки
бе атракцията на презентация в Пловдив

œ

ловдив бе третата спирка на
пътуващото шоу Productivity Tour на
Siemens, което обхваща общо 70
страни в световен мащаб. Тридневното събитие се проведе в началото на април в хотел Тримонциум в
Пловдив, с участието на клиенти от
водещи промишлени предприятия,
инженерингови партньори и студенти от ТУ Пловдив. Голямата цел на
организаторите беше да представят своята визия за това как производството да бъде по-ефективно и
печелившо, а голямата атракция - симулационен модел на линия за производство на футболни топки. Изборът на производствената линия
съвсем не беше случаен, тъй като родината на концерна Siemens - Германия, тази година е домакин на световното първенство по футбол.
Симулационният макет, който
магнетично привлече в града на
тепетата внушителен брой специалисти, бе изпълнен от различни
стендове за всеки процес от
напълно автоматизираната и реално работеща
производствена
линия. Екипът на
Сименс, направление Индустрия,
поддържаха с часове жив интереса на аудиторията не само с интересна и актуална информация, но
и с новаторски
начин на поднасянето й.
Цялата презентация, включително и симулираното производство на футболните топки, бяха
подчинени на концепцията, която
Siemens поддържа
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инж. Констанца Бойкова,
мениджър Системи за автоматизация,
Сименс, направление Индустрия
За мен инициативата Productivity Tour
беше изключително важна, тъй като успяхме да покажем на нашите клиенти хардуерните продукти в действие, да демонстрираме възможностите на софтуера и нагледно да представим всички видове комуникации, реално съществуващи в индустрията,
което е уникална възможност.
Представеният симулационен модел на
фабрика за производство на футболни топки, освен че е изключително атрактивен,
носи и символичен смисъл - колкото и добри
продукти да предлагаме, ако те не работят в абсолютен синхрон и с
напълно интегрирана комуникация, тогава ефектът не би бил пълен. Всеки
един продукт и решение на Siemens са базирани на платформата за Тотално интегрирана автоматизация, което прави успеха гарантиран.
Много бих се радвала, ако това представяне наистина помогне да се
повиши ефективността на производството в България, защото това би
направило живота на всички по-добър.

вече 15 години - Totally Integrated
Automation (TIA). Презентаторите
акцентираха на основните идеи на
TIA - отвореност на платформата,

интеграция, синхронизация и безпроблемна комуникация, вградена сигурност. Всъщност, подсигуреността
на продуктите, която Siemens маркира със Safety Integrated, бе една от
най-дискутираните теми: гарантираната безопасност е реализирана
на конструктивно ниво във варианти на модели от всички продуктови
групи.
Друг момент от презентацията,
предизвикал значителен интерес, бе
автоматичната синхронизация на
данните между инженеринговите
средства. Беше демонстрирано на
живо в реално време как промяна в
PLC софтуера Step 7 се отразява
автоматично в HMI частта - WinCC
Flexible, с което се елиминира появата на грешки, въвеждането на данни е еднократно, пести се време и
средства. Госпожа Хаджиева от
фирма Симатех демонстрира на
живо интегрирана процесна диагностика. Бяха направени и предварителни анонси на най-новите и очаквани продукти с марка Siemens, които скоро ще бъдат и на българския
пазар.
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Събитието се провежда за първи път след обединението на АББ България

¬

ъпреки натоварената откъм
събития програма на българските
КИП и А специалисти през април, представителна част от бранша уважи
семинара, организиран от направлението контролно-измервателни прибори на АББ България. За седми пореден
път АВВ Automation Products ангажира вниманието на бранша с най-новите продукти, които компанията произвежда в различни заводи на Стария
континент. Домакин на тазгодишния
семинар бе хотел Ривиера в курорта
Златни Пясъци. Гостите на събитието - представители на индустриалния сектор от областта на химическата промишленост, енергетиката,
металургията, хранително-вкусовата промишленост и други, бяха поздравени от Йозеф Гут, генерален мениджър на направлението контролноизмервателни прибори на АВВ за цял
свят. Специален гост на тазгодишния семинар бе и Кирил Дренски, мениджър на концерна за страната.
Приветствие към гостите поднесе
и новият директор на завода на компанията в град Петрич - Марсел ван
дер Хук. По традиция годишният семинар на АВВ Automation Products бе
открит от Регина Сомлева, мениджър направление КИП на АББ
България. Госпожа Сомлева се възползва от случая да благодари на
присъстващите гости за ползотворната съвместна работа и да ги увери, че извършеното през миналата
година обединение на АВВ в страната ще се отрази благоприятно на
бизнеса предвид много по-големите
икономически и технически възможности за изпълнение на комплексни
проекти.
За първи път в историята на събитието, семинарната програма бе
допълнена от специално пристигнал
за случая демострационен бус. В него
гостите на семинара можеха да се
уверят на практика в работата на
гама прибори, произвеждани в заводите на АВВ в Англия, включително
регистратори, контролери, измервателни прибори и др.
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Тематичните
акценти на
събитието
Сред лекторите на събитието бяха и специалисти от
структурата на АВВ, участвали в няколко поредни семинара на направлението контролно-измервателни прибори, което според шеговитите
реплики на също традиционни
участници означава, че организаторите са намерили формулата не само за ползотворно,
но също толкова и приятно
прекарване. Гамата прибори
за анализ на течности на АВВ
бе представена от Соня Крос
и Тери Мици от завода на компанията в Англия. Лекторите
предоставиха подробна информация за нови и традиционни модели циркониеви сонди
за измерване на кислород, регистриращи прибори и контролери.
Акцент в представянето им бяха
техническите специфики на гамата
магнитно-индукционни потопяеми
помпи AQUA Probe и серията магнитно-индукционни разходомери MAG
MASTER. Вниманието на присъстващите на събитието гости бе провокирано от възможностите за включване на тези уреди в системи чрез
GSM комуникация.
Обект на лекцията, изнесена от
Уве Корнеман от завода на АВВ в
град Минден, Германия, бяха новите
серии трансмитери за налягане и
диференциално налягане, които се
произвеждат в завода на компанията в Италия. Специално внимание бе
отделено на

трансмитера за налягане,
модел 261
който по думите на лектора се отличава с висок клас на точност,
съвременни комуникационни възможности, корпус от неръждаема стомана. Трансмитерите 261 са подходящи за използване в химическата и
хранително-вкусовата индустрия,
където изискванията по отношение

точността и хигиеничността на
приборите са много високи, увери
лекторът. В лекцията си Уве Корнеман разгледа и гамата температурни сензори и преобразуватели, произвеждани от АВВ, отделяйки внимание на новата серия трансмитери за
температура TT300.
Друга лекция, традиционно
присъстваща в програмата на семинара, бе изнесена от Клаус-Дитер
Шулце от завода на АВВ в град Гьотинген, Германия, който запозна гостите на събитието с гамата разходомери, произвеждана от компанията. "Сред новостите в продуктовата гама на АВВ е серия кориолисови
разходомери за измерване на масов
разход, която включва много широка
гама типоразмери - от 1.5 до 150 mm
диаметър", подчерта лекторът. С
интерес от страна на присъстващите специалисти бе посрещната лекцията, изнесена от Готфрид Ленарц
от завода на АВВ във Франкфурт, на
тема "Системи за емисионен контрол". Акценти в представянето бяха
новата серия анализатори EL300 и
системата за анализ на вредни атмосферни емисии ACF-NT.
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Събитието бе насочено приоритетно към специалисти от хранително-вкусовата
индустрия

Õ

а 11 април т.г. в Парк-хотел Москва се проведе семинар, тема на който бяха вакуумтехниката и приложението й в различни области на индустрията и по-специално в хранително-вкусовата промишленост. В
рамките на събитието, организирано от фирма Кастива, бе представена техника на водещия производител
на вакуумпомпи и компресори ELMO
RIETSCHLE, познат на българските
специалисти като Gardner Elmo
Technology. Семинарът привлече вниманието на множество гости, сред
които механици, енергетици, специалисти по автоматизация от областта на хранително-вкусовата, хартиената и преработвателната промишлености, както и специалисти
от инженерингови фирми. Лекторите
Владимир Григорук, отговарящ за
пласмента на ELMO RIETSCHLE в Източна Европа, и Франк Вай, продуктов мениджър на ELMO RIETSCHLE,
обърнаха специално внимание на тенденциите в развитието на вакуумтехниката и решенията на компанията за специални приложения.

В уводната част на семинара
специалистите от фирма Кастива, която е представител на ELMO
RIETSCHLE за България, запознаха
присъстващите гости с дългата история на немската компания. "Повече
от 100 години фирмите Nash и направлението за вакуумтехника на
Siemens, по-късно преименувано в Elmo
vacuum technology, съществуват като
независими компании. През 2002 г.
двете фирми се обединяват под името Nash Elmo. Със своите изобретения и патенти компаниите са сред
двигателите в индустриалната история. Сред патентите им са наложилите се в практиката и усвоени и от
други производители технологии, сред
които помпата с воден пръстен, помпата с конусовиден дизайн, първата
система за принудителна вентилация
на кондензатори и първата помпа със
странични канали", заяви Катя Кирова, управител на Кастива. През 2004
г. Gardner Denver присъединява Nash
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Elmo, която продължава да работи на
пазара под традиционното име Elmo.
След обединяването на Gardner Denver
с Rietschle от 2006 г. пълната производствена гама на компанията се
предлага под името ELMO RIETSCHLE",
допълва г-жа Кирова.
"Ангажирахме вниманието на
присъстващите гости с вакуумтехниката на ELMO RIETSCHLE, тъй като
темата е изключително важна за
българските фирми и техния шанс за
налагането им в Европа. Освен в традиционни приложения като хартиената и печатарската индустрия, общото машиностроене, пневматичния
транспорт, дървообработването и
т.н., използването на вакуумпомпи и
компресори в други области има важна роля при спазването на браншови
норми и с цел гарантиране качеството на крайния продукт", коментира
инж. Станислав Няголов от Кастива.
"Такива области на приложение са например производството на напитки,
минерална вода, бира, шоколади, консерви, изобщо хранително-вкусовата
промишленост със строгите й санитарно-хигиенни норми и изисквания
към материала на съоръженията. В
нашия фокус са и отрасли като фармацевтика, водоподготовка, енергетика и околна среда", допълва г-н Няголов.

Тема на семинара
бяха всички основни групи от продуктовото портфолио на ELMO
RIETSCHLE. Лекторите запознаха
българските специалисти със C-серията роторно-палцеви помпи (CLAW),
отличаващи се със сух принцип на
работа, отсъствие на механично

триене, широк диапазон на производителност и висок КПД. В рамките
на семинарната програма бяха разгледани и радиалните вентилатори и
вакуум-помпите от серия F, характеризиращи се със сух принцип на работа, компактни габарити и широка
област на приложение. Обърнато бе
внимание и на G-серията вакуум-помпи и въздуходувки със странични канали. Сред техническите им специфики са безшумна работа, минимални
сервизни разходи, т.нар. сухо изпълнение, конструкция с отсъствие на
механично триене. Отличителни специфики на L серията помпи с воден
пръстен, по думите на лекторите, са
минималните сервизни разходи, компактният моно-блок дизайн, специално разработен за корозивни среди.
Друга серия от широката продуктова гама на компанията - R, обхваща
вакуум-помпи и въздуходувки с овални бутала (Roots). Тези помпи се отличават със сух принцип на работа,
отсъствие на механично триене и
възможност за приложение като
booster помпа. Лекторите не пропуснаха и S-серията винтови вакуум-помпи, която освен с характерния и за
други помпи на компанията сух принцип на работа и с отсъствието на
механично триене, се характеризира
с ниска температура на компресия и
нелинейна винтова конструкция.
Представянето на продуктовото
портфолио на ELMO RIETSCHLE завърши с V серията вакуум-помпи и въздуходувки с въртящ се шибър, които са
с висок коефициент на полезно действие, компактен дизайн и, според
лекторите, са най-масово разпространени.

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

35

36

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

37

Ò˙·ËÚËˇ

IMI International: ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ
Â ‡ÍˆÂÌÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÌË
Работна среща на специалисти от инсталаторския бранш организира IMI International

¬

края на март т.г. IMI International
покани партньорите си от инсталаторския бранш и представители на
специализираната преса на работна
среща в Германия. Програмата на
срещата включваше посещение на
производствените мощности в заводи на IMI в Германия, както и подробно представяне на най-новите
технологични решения и продукти,
произвеждани там. Специалисти от
общо 12 български инсталаторски
фирми се включиха активно в официалната и неофициалната програма на
срещата. Сред тях бяха представители на Рувекс, БГ Терм, Виватерм,
Унитерм, Фикосота, МПЗ, Дамянов
Клима, Акватерм, Ню Систем, СТЕНС,
Нико 96 и Деплан.
"Българските специалисти от индустрията познават техниката на
английската производствена и инженерингова компанията IMI plc и принадлежащите й търговски марки
Heimeier (термостатична и радиаторна арматура) и Tour&Andersson
(балансираща, регулираща и контролна апаратура). С посещението в заводите на IMI в Германия искаме да
убедим партньорите си от инсталаторския бранш в първостепенното значение, което компанията обръща на високото качество и енергийната ефективност на произвежданото техническо оборудване", коментира целта на работната среща
инж. Желязко Желязков, изпълнителен
директор на дъщерното дружество
на IMI plc в България - IMI International.
В първата си част работната среща включваше посещение на базирания в гр. Ервит, Германия, завод на
Heimeier. След кратко представяне на
историята на Heimeier, в продължение
на няколко часа гостите се запознаха
с автоматизирания във висока степен и екологично чист производствен
процес. "Успехът на Heimeier стартира с разработването на

термостатичната глава
- К, с течен сензор
през седемдесетте години на миналия век. Вентилите на компанията се
изработват от бронз, което ги прави корозионноустойчиви и удължава
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Момент от организираните семинари

Участниците в работната среща

Част от производствената гама

експлоатационния им живот. Вътрешните канали на корпусите на вентилите са оптимизирани с цел постигане на желаните хидравлични съпротивления при минимални нива на
отделяния при работата им шум",
заявиха организаторите.
Паралелно с видяното в производствените халета на Heimeier бе организиран семинар, воден от Илия Каялов, инженер продажби в IMI
International, който представи гамата термостатични глави и вентили с марка Heimeier. В рамките на
семинарната програма бе обявен
пазарният дебют на

продажби в IMI International, фокусира
вниманието върху баланс вентили на
шведската компания Tour&Andersson,
част от структурата на IMI plc. "IMI
поддържа концепцията за тотален
хидравличен баланс, която осигурява
постигането на високо качество на
работа и дългогодишна безпроблемна
експлоатация на ОВК инсталациите",
заяви г-н Димчев. Специално внимание
в програмата на работната среща бе
отделено на демострационния център на компанията, оборудван с модерни стендове, даващи възможност
произвежданите технически съоръжения да се изпитват в условия, близки
до реалните. С интерес от страна
на участниците в събитието бяха
съпроводени симулациите на експлоатационното поведение на реални ОВК
системи, чрез които г-н Димчев подкрепи нагледно теоретичното представяне на гамата баланс вентили.
В програмата на работната среща бе включено и посещение на завода на немската компания Hora до град
Ервит, специализирана в производството на управляващи вентили и
задвижки.

продукта E-PRO
произвеждан в завода в Ервит. "E-PRO
е най-новият продукт на компанията,
предоставящ на крайните потребители възможността да програмират
сами разхода си на топлинна енергия.
Представлява универсален адаптер
за термостатични комплекти, разполагащ с независимо захранване и микропроцесорно управление", заяви г-н
Каялов. Друга ключова презентация,
водена от Борислав Димчев - инженер
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œ‡Á‡ÂÌ ‰Â·˛Ú Á‡
AutoCAD 2007
Семинар на Autodesk представи нови софтуерни решения за проектиране

Õ

Яна Илиева

а 3-ти и 4-ти май т.г. в столичния Radisson SAS Гранд хотел се проведе двудневен семинар, посветен на
най-новите версии и продукти на
Autodesk от гамата професионален
софтуер за проектиране. Във форума, организиран от BMG, официален
дистрибутор на Autodesk, участваха Имре Ковач и Ян Ферйенчик - ISD
мениджъри по продажбите в
Autodesk, представители на BMG,
партньори на компанията в България
и много гости. Основна тема на двудневните презентации бяха най-новите продукти на Autodesk за 2D и 3D
проектиране в сферата на машиностроенето, инфраструктурата,
строителството и геодезията.

В първия ден на форума
бе представена актуалната платформа за инфраструктурно проектиране - Autodesk Civil 3D 2007, нови
версии и продукти за ГИС и инфраструктура - Autodesk Map 2007,
Autodesk MapGuide Enterprise,
Autodesk MapGuide Studio и Topobase.
Бе отделено специално внимание на
новата платформа 2007 и по-специално на продуктите AutoCAD 2007 и
Autodesk VIZ 2007.
"В новата версия AutoCAD 2007 е
наблегнато изключително върху концептуалното проектиране и визуализацията. В полза на работещите с нея
проектанти е усъвършенстваното
изготвяне на документация на чертежи, схеми, 2D проекти, както и оптимизираният процес по архивиране на
данните", подчерта Пламен Доков,
продуктов мениджър за Autodesk в
BMG. AutoCAD 2007 е с изцяло нов
интерфейс. Добавени са нови инструменти, функции и чертожни средства, оптимизиращи създаването на
проекти с реалистична визия.
Акцент в програмата на семинара бе и продуктът
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Autodesk Map 3D 2007
представен от Красин Павлов, управител на фирма Каниско. Новата
версия на софтуера комбинира
възможностите на AutoCAD и ГИС
системите за нуждите на картографията. Основните промени засягат работата с данните и визуализацията им, особено при по-мащабните проекти. Версията поддържа
възможност за използване на бази
данни и работни файлове, достъпни
в мрежа за всички служители в организацията. "Основното предимство
на Autodesk Map 3D 2007 е, че оптимизира работата. От едно работно място може да се осъществява
проектирането и ГИС анализите, в
единен формат, от обща база данни и при запазваща се актуалност
на информацията", подчерта в презентацията си Красин Павлов.
Пред гостите на семинара бе
представен и

Autodesk MapGuide
изцяло нова софтуерна платформа с
отворен код за онлайн достъп до
картографски проекти, разработена
в полза на специалисти в областта
на картографията и геодезията. Както обявиха дистрибуторите,
Autodesk MapGuide е на пазара още
от март, а от средата на годината
се очаква и Еnterprise версията с предплатен абонамент за допълнителна
поддръжка.
Вторият семинарен ден бе изцяло
посветен на най-новата версия на
специализираната софтуерна платформа за двумерно чертане

AutoCAD Mechanical
и програмата за 3D проектиране на
детайли Autodesk Inventor 11. В новата версия са добавени подобрения, намаляващи сложните и повтарящи се задачи, грешките и несъответствията в проектите. Основ-

Менюта от Autodesk Map 3D

ната задача, която AutoCAD
Mechanical 2007 успешно решава, е
повишаване на общата производителност при работата с чертежите, увериха организаторите. Другият съществен акцент към удобството и бързината в създаването
на сложни обекти бе новият пакет
за 3D проектиране Autodesk Inventor
11 - продукт, предназначен за параметричен и адаптивен дизайн на
детайли, сглобки и сложни изделия
от различни сектори на машиностроенето. Гостите на семинара
имаха възможност да видят нагледни демонстрации на ключови фази
от създаването на тримерен проект на изделие.
Демонстративните и презентационни части на двудневния семинар
бяха обект на засилен интерес от
страна на множеството специалисти от различни браншове, участници в двудневната семинарна програма.
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√‡‰‡ ÓÏ ÔÓÍ‡Á‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
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Семинар представи технологии и продукти на италианската компания COVENTYA

—

еминар на тема "Новости в технологиите на база тривалентен
хром и прилагането им в областта
на защитните и декоративните
покрития" организира фирма Гарда
Ком на 4 май т.г. в Националния дворец на културата. Участие в събитието взеха фирми, спецификата на
производствените процеси в които
е свързана с отлагането на галванични покрития. Семинарът провокира
професионалния интерес на специалисти от областта на машиностроенето и военната индустрия, мебелната промишленост, електрониката
и др. Сред гостите на събитието
бяха представители на фирмите
Мони МГ, Пловдив; Никром Тръбна
мебел, Ловеч; Галванопрактик, Панагюрище; Арсенал, Казанлък; ММ Механикс, Пазарджик; Капрони, Казанлък;
Мауер Локинг Систем, Варна; Окто
7, Ботевград и др. В рамките на семинара бяха разгледани технологии
и материали за покрития, разработени от италианската фирма
COVENTYA, на която Гарда Ком е
официален представител и дистрибутор за страната. Лектори на събитието бяха Клаудио Де Вал, генера-
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лен директор, и Джорджо
Киапа, мениджър за България
на компанията COVENTYA. "За
втори път организираме семинар с подобна тематика в
страната. Плановете ни
включват да продължим идеята да информираме българските производители за новостите в областта на галваничните процеси", съобщи за
сп. Инженеринг ревю Людмила Ченкова, управител на Гарда Ком.
С интерес от страна на
присъстващите на събитието специалисти бе съпроводено представянето на технологиите за отлагане
на защитни и декоративни покрития
на базата на технологиите, свързани с използването на тривалентен
хром. Като

предимства на тези
технологии
лекторите посочиха високата им
степен на екологичност, щадяща
околната среда, както и отсъствието на канцерогенни или токсични
вещества, което премахва необходимостта от санитарен контрол, не-

обходим при Cr VI, както и риска от
наличие на Cr VI в твърдите отпадъци. Други предимства на технологиите са увеличената производителност и оптимизираните технически
параметри на покритията, както и
подобрените условия на труд в галванична среда. "Поради по-ниската
концентрация на хром метал се облекчават проблемите с пречистване
на отпадните води и др. Екологичността на процеса е много сериозно
предимство на технологиите за отлагане на покрития на базата на тривалентния хром, което българските
производители тепърва ще оценят,
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предвид необходимостта от изпълнение на строгите европейски изисквания за опазването на околната среда", коментира Клаудио Де Вал.
Обект на разглеждане бяха не само
предимствата, но и

недостатъците
на технологиите
на базата на тривалентния хром.
Подчертано бе, че използването им
изисква постоянен контрол на процеса и оперативните условия, както
и необходимост от специално периодично очистване с йонообменни
смоли и/или филтър помпа. Технолозите трябва да се съобразяват и с
ограничената търпимост към замърсяване с чужди метали, като никел,
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желязо, мед и цинк. Отложените на
базата на технологиите покрития
не могат да надвишат 1 µm дебелина поради вътрешните напрежения
на покритието. Също така цветът
на покритието е с по-силен нюанс на
сивото в сравнение с шествалентния хром.
"Технологичните разработки и
продуктите
на
компанията
COVENTYA за декоративни и защитни покрития са доказали своите качества във времето и са спечелили
доверието на световно утвърдени
производители в различни сфери на
индустрията - като автомобилостроене, строителство, инструментално и електроапаратурно производство, мебели, бижутерия, сани-

тарна арматура, оптика, механика,
специални производства и др.", заявява в отговор на въпроса какъв е
международният имидж на италианската компания г-жа Ченкова. "Интересът към новите технологии за
отлагане на защитни и декоративни покрития е все по-сериозен и желанието на специалистите от тази
област е да се запознаят с технологичните новости. По-високият интерес е в отговор на новите европейски стандарти, изпълнението на които би допринесло за конкурентното присъствие на българските производители на европейските пазари",
коментира търсенето на качествени покрития на българския пазар управителят на Гарда Ком.
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Важен е не само световният опит, но и
присъствието на компанията в България,
заявяват от ABB

Ã

ащабен семинар, посветен на
най-новите разработки на концерна АВВ в областта на мрежите
средно напрежение в електрически
централи и индустриални предприятия, организира отделът СрН в
българския офис на водещата европейска компания. Домакин на събитието, продължило цяла работна
седмица - от 27 до 31 март т.г., бе
почивната станция на НЕК в курортния комплекс Пампорово. Тематично семинарът бе обособен в две
части, ориентирани съответно
към специалисти от сферата на
енергетиката, от една страна, и
към енергетици от големите про-
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мишлени обекти в страната,
от друга. Подобен като мащабност семинар се организира за първи път от направлението СрН на АББ България,
увери ни инж. Александър Чупетловски, директор на отдела.

Акцент бе
комутационната
апаратура
В дните от 27 до 29 март т.г.
представители на българската индустрия имаха възможност да се запознаят с най-новите продукти от
гамата апарати средно напрежение
на АВВ. Представени бяха и въздушно изолирани КРУ средно напреже-

ние на компанията. Други теми,
включени в семинарната програма,
насочена към енергетици от индустриални обекти, бяха релейните
защити СрН и SCADA системите,
както и системите за търговско
мерене на АВВ. Специално внимание
бе отделено на опита и техническото ноу-хау, които има АВВ в рехабилитацията на КРУ средно напрежение.
"За сериозността на пазарните
ни позиции говори красноречиво
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фактът, че АББ България държи около 60% от пазара в страната на
комутационна апаратура средно напрежение. Позициите на АВВ по отношение на

рехабилитацията и
модернизацията на КРУ
средно напрежение са достатъчно
безапелационни в България - тук
пазарният ни дял е от порядъка на
90%", заяви г-н Чупетловски. На
въпроса с какво би обяснил респектиращия пазарен дял, който компанията си е извоювала тук, ръководителят на направлението СрН отговаря:
"Това е много специфична дейност, изискваща сериозен опит и
техническо ноу-хау, които трудно
биха могли да се осигурят от компания, неразполагаща с техническия потенциал и позициите на АВВ
на международните пазари. В подкрепа на думите ми бих искал да
отбележа, че АББ България е изпълнила проекти за рехабилитация
и модернизация на КРУ СрН в блокове 1, 2 и 3 на ТЕЦ Бобов дол, блокове 2, 3, 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна,
блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. В
момента изпълняваме проект за
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внедряване на нови КРУ СрН в блокове 1, 3 и 4 на ТЕЦ Марица Изток
2", допълва той.

Сериозни позиции
във възбудителните
системи
Втората част от семинарната
програма включваше лекции, насочени към професионалните интереси
на специалистите от енергийния
сектор в страната. От 29 до 31
март в Пампорово се събраха енергетици от ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Варна, ВЕЦ Група
Родопи и ВЕЦ Група Родопи, АЕЦ
Козлодуй, Мрежи Високо Напрежение, Централно диспечерско управление, електроразпределителните
предприятия от страната и др.
Семинарната програма обхващаше
лекции, посветени на възбудителните системи на АВВ. "Държим около
80% от световния пазар на възбудителни системи. В България пазарните ни позиции също са водещи и
това е така, не просто защото
АВВ е мощна компания, а най-вече
защото разполага с добре подготвени български специалисти. За да
се достави и внедри успешно една
възбудителна система, се изисква

много повече от добри търговски
умения. Става въпрос за сложни инженерингови задачи, които изискват много добро познаване на продуктите и практически опит", заявява инж. Милан Миланов от направлението средно напрежение на АББ
България.
Акцент в семинарната програма
бе поставен и върху

релейните защити
за генератори
произвеждани от АВВ. Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят и със системите за търговско мерене в електроцентрали, които предлага концернът.
"Високите изисквания към оборудването в областта на енергетиката и промишлеността налагат сериозна отговорност при
избора на подходящи технически
решения. Когато става въпрос за
оборудване, което струва милиони евро и има дълъг експлоатационен срок, препоръчваме да се работи с реномирани фирми, които са
съществували преди десетилетия
и ще съществуват и утре", заявява в допълнение г-н Миланов.
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В отговор на поставената в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача на тема
"Каква помпа като тип, конструктивни специфики и технически характеристики би била подходяща
за захранване с масло на подгряващата система на реактор", в настоящия брой публикуваме мненията на специалисти от фирми, предлагащи индустриални помпи на българския пазар. Известно е, че
маслото, изпълняващо ролята на топлоносител, е машинно AGIP ALARIA 3 HP с температура 320 °С.
Според информация на специалистите по поддръжката от предприятието, маслото е чисто - без
примеси. Необходимият дебит, осигуряван от помпата, следва да бъде 4 м 3/ч, при поддържано налягане на изхода й в размер на 0.5 бара.

Невъзможно е налягането
да е 0.5 bar
Уважаеми колеги, въпросното масло би могло да се използва като
топлоносител с параметри 320 °С
и дебит 4 m3/h (равен на 67 l/min),
само ако налягането му е над 1 bar.
Налягане 0.5 bar всъщност е вакуум
(под атмосферно налягане). Това не е
възможно в помпена система, защото маслото интензивно ще се изпарява. Ако допуснем, че налягането
след помпата е 2 bar или по-високо,
маслото трябва да се транспортира със зъбна помпа. Роторът и статорът трябва да са изпълнени от
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предлага такива помпи, включително специално изпълнение. Препоръчително е да ни бъде предоставена
схема на инсталацията, за да можем
правилно да оразмерим необходимата помпа.

проф. д-р инж. Димитър Киров,
президент на Екотоп

Предлагаме херметична
взривозащитена помпа
титан или комбинация от титанова стомана, за да издържат на високата температура. Фирма ЕКОТОП

Уважаема редакция, във връзка с
поставената в сп. Инженеринг ревю
техническа задача, включваща избор
на циркулационна помпа, подходяща
за захранване на реактор с машинно
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дебит, вариращ от 2 до 8 м3/h. Помпата е с външно охлаждане на вградения статор. Общият вид на помпата може да види на фигурата.

инж. Илия Варзанов,
представител на Молдова
Хидромаш - Руския Военнопромишлен комплекс, за
региона на Балканите
масло с температура 320°С, предлагаме използването на серийна херметична взривозащитена помпа. Тя е
подходяща за транспортиране в
стационарни условия на над 500 вида
неутрални, химически агресивни и
съдържащи вредни вещества течности и втечнени газове, чиито пари
могат да образуват с въздуха взривоопасни смеси с температура от
-100 до +440 °C, с плътност от 0.5
до 1.6 т/м3. От публикуваните данни в условието на задачата не става ясна конструктивната дължина на
реактора и дали на входа и на изхода
му има кранове, които да създават
загуби по пътя на флуида. По тази
причина, предлаганата от Литекспорт помпа се характеризира с изходно налягане 1,6 ±0,05 бара в зависимост от плътността на флуида и
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Целесъобразно е
използването
на помпен агрегат
тип HCD 32-160
По повод поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача,
предлагаме транспортът на маслото в реактора да се осъществи с
помпен агрегат, тип HCD 32-160,
производство на италианската
компания FindeR. Техническата спецификация на агрегата включва Емотор 0,55 kW със степен на защита IP 55, номинално напрежение
400 V и 1500 UpM. Това е най-малката от серията HDC помпи, разработени за транспорт на топлоносители - масла, с температура до
350 °С, работно налягане 16 bar,
дебит до 350 m3/h и напор до 100
m. От фирмената компютърна про-

грама за избор на помпи получихме
хидравличната характеристика на
машината. Всички реномирани производители на помпи предлагат
подобна гама, като в много страни
тези помпи са стандартизирани по
хидравлични параметри и размери.
Общото между конструкциите на
всички производители е стремежът за отдалечаване на лагерите от "горещата" зона. Показател
за това е температурният градиент. На фигурата е показан външният вид на помпата.

инж. Георги Ацинов,
управител на
Пумпен-Инженеринг - Г
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Предлагаме използването
на процес-химически
едностъпални помпи
Уважаеми колеги, базирайки се на
богатия опит на нашата фирма в
приложението на продуктите на
чешкия комбинат "СИГМА" при
транспортирането на тежки и леки
компоненти на въглеводорода - керосин, масла, бензини, отоплителни
масла, пропан, бутан, амоняк и др.,
предлагаме поставената техническа задача да се реши чрез използването на процес-химически едностъпални помпи от типа NET. Те намират приложение както в нефтопреработвателната промишленост,
така и в горещите химически производства за транспортиране на
широк асортимент от химически
активни флуиди. Тежките условия на
работа поставят пред процес-химическите помпи високи изисквания,
както конструктивни, така и материални, предвид необходимостта
от надеждност на експлоатация в
процеса на производство на въглеводороди, и висока корозионна устойчивост. Помпите от типа NET
са подходящи за работа с флуиди,
имащи температура до 450 °С и
плътност в диапазона от 480 до
1200 кг.м3.
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Конструкцията на помпите NET
е хоризонтална едностъпална спирална, с проточна част, която е разположена перпендикулярно на главната хоризонтална ос. Проточната
част е уплътнена с плоски уплътнения. Смукателният тръбопровод е
разположен радиално и е насочен,
както и нагнетателният тръбопровод, нагоре, така че образува спирала. Роторът се състои от вал, работно колело със закрепваща гайка
и защитна втулка на вала. Добре е
балансиран. Многолопатковото работно колело е със закрита конструкция и е снабдено от двете страни с взаимозаменяеми уплътняващи
пръстени. Валът на помпата е разположен на лагери, които се смазват с масло. Възможно е в съответствие с условията на работа, маслото да се охлажда с вода, протичаща през охлаждащи камери около

камерата на лагерите. Двойка радиално-опорни лагери осигуряват ротора аксиално в двете направления.
Въртящият момент от двигателя
се предава чрез еластичен съединител с приставка, която осигурява
възможност за бързо разглобяване и
смяна на ротора на помпата без
необходимост от отстраняване на
смукателния и напорния тръбопроводи и двигателя.
Поставената задача с конкретни
параметри - дебит Q = 4m3/ч и поддържано налягане на изхода - 0,5 бара,
се решава с помпа модел 40-NET-18010-YC. Диапазонът на дебита Q e от
1,25 l/s до 5,5 l/s, а налягането от
0,27 до 1,2 бара при 1450 оборота в
минута. Проточната част на помпата е легирано изпълнение на базата
на хром-никелово-молибденова стомана, а корпусът на лагера - от висококачествен сив чугун.

инж. Камен Савов,
управител на СИГМА България

Изборът ни е
едностъпална
центробежна помпа
Използването на масло като
термоносител намира широко приложение в индустрията, тъй като
позволява пренасянето на топлин-
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на енергия, без прилагането на високи налягания в мрежата. В момента горната термична граница е
около 400 °C. С развитието на системите за пренос на термични
масла са разработени и стандартите DIN 4754 и EN733, на които
отговаря и предложената помпа.
От конструктивна гледна точка
това е едностъпална центробежна
помпа с лагерно тяло. Всички части, подложени на налягане, са от
сфероидален чугун. Веднага след
хидравликата е монтирана "термична преграда", състояща се от
подвижна "термична" втулка върху
вала и преминаваща в малък радиатор. Целта е да се постигне рязко
понижаване на температурата на
работната среда, която преминава като тънък слой между втулката и вала, а след това се охлажда в
радиатора. Този процес се илюстрира добре от термична диаграма.
Уплътняването на вала става посредством множество радиални
пръстени или чрез челно механично
уплътнение. В предната си част
валът лежи на плъзгащ лагер, смазван от работната среда, а в другия
край - обикновен лагер в лагерен носач. Тук температурата е ниска и
не е необходимо специално смазва-
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не. Помпата е конструирана така,
че позволява изваждане на хидравличната част без демонтаж на корпуса от тръбопровода, което представлява сериозно предимство от
гледна точка сигурността на обслужващия персонал. Изчисляването
на помпения агрегат е направено въз
основа на опита ни при транспортиране на базови термомасла, тъй
като в заданието липсват данни за
цитираното масло - плътност и вискозитет при работни условия. По
тази причина не е предложен и защитен срещу експлозия двигател,
както и сертификат АТЕХ, тъй
като отсъстват данни за околната
среда.

Предложената от Стерлинг Зихи
България помпа е с присъединителни размери на смукателната страна DN 50 и PN 16 и на нагнетателната страна DN 32 и PN 16. Техническата спецификация на помпата
включва дебит 4 m3/h, налягане 0.5
bar, консумирана мощност 0.1 kW,
обороти 1450 min-1, нетна положителна смукателна височина 0.5 m.
Помпата е с широчина на работното колело 134 mm, допустима температура 340 °С, кинетичен вискозитет 3.3 mm2/s и др. Двигателят
е с мощност 0.25 kW, номинално напрежение 230/400 V и обороти
1500 min-1.

инж. Румен Караиванов,
управител на
Стерлинг Зихи България

Подходящи
са помпи с магнитно
задвижване
Уважаема редакция, на българския
пазар се предлагат различни помпи,
които са подходящи за изпомпването на масло AGIP ALARIA 3 HP с
температура 320 °С и дебит 4
м3/ч при поддържано налягане на
изхода в размер на 0.5 бара. Ние препоръчваме задачата да се реши
чрез използването на серията пом-

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

61

ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡
пи с магнитно задвижване, серия
UTS. Тези помпи с тяло и работно
колело от неръждаема стомана AISI
316L са производство на компанията CDR Pompe S.P.A. За даденото
приложение помпата може да бъде
окомплектована с взривообезопасен електрически двигател изпълнение Eex-d, с обороти на въртене
2900 rpm, 400/3/50. Характерна за
помпите от тази серия е възможността да изпомпват течности с
широк диапазон температура - от
много ниска (до -30 °С) до много
висока (+320 °С).
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Серията UTS е проектирана в
съответствие с международните
стандарти ISO 2858 и DIN 24256.
Сред предимствата на помпите с
магнитно задвижване са компактният дизайн и липсата на уплътнения
на вала, което осигурява херметичност и им позволява да работят в
непрекъснат режим. Също така помпите UTS се характеризират със
сведени до минимум разходи по поддръжката им.

инж. Георги Георгиев,
търговски директор
на Тапфло
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ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
”‚‡Ê‡ÂÏË ÍÓÎÂ„Ë, Ú˙ÒË ÒÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ‚Â˜Â ÓÒÚ‡ÂÎËˇ Ë ÚÓÏ‡‚ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ 100-ËÁ‚Ó‰ÂÌ Ethernet ÍÓÌÚÓÎÂ (»—) RTL8019, Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó ‚„‡‰ÂÌË (embedded) ÒËÒÚÂÏË Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.
За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони:
02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32.
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ÃËÍÓÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË - MEMS
Œ

Стефан Куцаров

т десетилетия подчертана
тенденция в реализацията на технически устройства е замяната на отделни механични възли и блокове с
електронни. Оказа се, обаче, че замяната не е единствената алтернатива. Със средствата на микроелектрониката могат да се реализират миниатюрни механични устройства,
които "съжителстват" върху полупроводниковия кристал заедно със
своето управление. Появили се плахо
преди около 25 години с наименование микроелектромеханични системи (Micro ElectroMechanical Systems MEMS), днес тези интегрални системи имат сериозни приложения и перспективи. Въпреки, че както и в други области на електрониката, цените бързо намаляват, световното
производство на MEMS през 2004 г.
е било за над 11,5 милиарда USD, като
прогнозите сочат бърз растеж. През
2004 г. са били произведени 4 милиона MEMS сензори за измерване на
налягането в автомобилни гуми, а
през 2007 година се очакват те да
бъдат 100 милиона.
В статията се разглеждат принципите за реализация на MEMS заедно със структурата и основните
приложения на намиращите се в серийно производство прибори.

Същност на MEMS
По принцип всяка управляваща система има сензори, които събират
необходимите данни от окръжаващата среда. Данните се предават
на електронен блок, който ги обработва и в съответствие с тях чрез
вградения му алгоритъм изработва
управляващ сигнал за изпълнителните механизми. Те от своя страна
въздействат по необходимия начин
върху средата.
Класическата реализация на системите е добре известна – сензорите и изпълнителните механизми
са отделно от електронния блок,
който може да бъде реализиран и с
една интегрална схема (ИС). Възможно е обаче сензорите и изпълнител-
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ните механизми да са част от ИС,
която в този случай се превръща в
т.нар. система върху чип (System on
Chip, SoC). Именно това е същността на MEMS, които представляват
интегрално изпълнение на електромеханична система.
В тях електрониката се изработва върху полупроводниковия кристал
чрез някоя от известните технологии. Върху същия кристал, чрез съвместима технология, се прибавят сензори и/или изпълнителни механизми,
представляващи механични или електромеханични прибори. Размерите
на механичните елементи са от няколко микрона до няколко mm. При
тези размери отношението между
площта и обема (респективно масата) на елемента се увеличава рязко
в сравнение с класическите му реализация. Това води до нови свойства,
понякога твърде полезни. Например
при намаляване а-пъти на дължината
на тънък елемент, закрепен в единия
си край (т.нар. греда в механиката),
неговата деформация при определена сила е а3 пъти по-малка и означава много по-голяма механична якост.
Същевременно нищожните размери
на елементите определят много поголямото влияние на междумолекулярните сили. Резултатът е, че материал с много малки размери се
разрушава значително по-трудно.
Независимо от сравнително ранния етап на развитие на MEMS, сред
специалистите вече се оформят
мнения, че в бъдеще тяхното значение ще бъде дори по-голямо от това
на ИС. По-голямата надеждност и пониска цена, тези важни предимства
на ИС спрямо схемите с дискретни
прибори, се отнасят и за MEMS в
сравнение с класическите електромеханични системи.

MEMS технологията
Понастоящем всички MEMS елементи се изработват като тънки
слоеве върху повърхността на силициева или по-рядко друга изолационна подложка от стъкло или пластмаса. Последните два материала имат
предимството, че са по-евтини. Към

познатите предимства на силиция
се прибавят още две – при огъването му той практически няма хистерезис, т.е. точно възстановява положението си, нито реално проявява умора на материала.
В зависимост от начина на формиране на слоевете има две основни технологии. При повърхнинната
технология (Surface Micromachining)
всички слоеве се нанасят върху
повърхността на подложката. Производството има три основни етапа – нанасяне на тънките слоеве
върху цялата повърхност на кристала, създаване на фотомаски чрез фотолитографски процес и селективно ецване чрез тях на слоевете.
Броят на слоевете обикновено е до
5-6 и в някои случаи няколко десетки, като горната граница вече приближава 100. Съществено предимство тук са малките производствени толеранси на изработваните елементи.
Наименованието на дълбочинната технология (Bulk Micromachining)
показва, че елементите се изработват във вътрешността на подложката (чрез ецване с калиева основа).
При това като се използват някои
свойства на кристалната структура на силиция може да се осигурява
ецване в точно определена посока и
съответно формиране на желани
вдлъбнатини.

Акселерометри
В сравнение с класическите акселерометри, произведените чрез
MEMS технология са по-малки, леки
и надеждни и в пъти по-евтини. Това
определя основното им засега приложение – за задействане на въздушната възглавница при рязко спиране
на автомобила. Очаква се през 2008
г. обемът на световното производство да достигне половин милиард
USD.
Обхватът (Range) на акселерометрите показва диапазона на ускорения,
които могат да бъдат измервани.
Долната граница на измерваното ускорение е под 0,1g, а горната вече
надхвърля 500g. Чувствителността
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 1. MEMS акселерометри
Ï ð î è ç â î - Î áõâ àò , × óâ ñò â è ò åëí î ñò Ì à êñ . ÷ å ñ - Á ð î é
m V /g (% /g ) [L S B /g ] ò î ò à , H z î ñ è
äèò åë
g
A D I S 1 6 0 0 6 A n a lo g D e v ic e s
±5
[2 5 6 ]
2200
2
Ì îäåë

Ç à õ ð . í à - Êî í ñ ó ì .
ï ð e æ ., V ò î ê , m A

Ðàçì åð è ,
mm

3 - 5 ,2 5

1 ,5

A D X L213

A n a lo g D e v ic e s

± 10

(3 0 )

2500

2

3-6

0 ,7

5x5x2

A D X L330

A n a lo g D e v ic e s

± 3 ,6

300

550

3

2 - 3 ,6

0 ,3 2

б

M M Q 50

Systron Donner

± 10

-

50

3

± 12

24 0

(Sensitivity) е най-малкото ускорение,
което може да бъде измерено. При
аналоговите акселерометри изходният сигнал е постоянно напрежение и
чувствителността се измерва в
mV/g. Съществуват импулсни акселерометри с изходен сигнал правоъгълни импулси с ШИМ. При тях чувствителността се измерва в %/g,
т.е. с колко % се изменя широчината
на положителния импулс при ускорение 1g. Цифровите акселерометри
имат като изход двоични числа и
мерната единица за чувствителността е LSB/g, т.е. с колко се променя
числото при ускорение 1g (например
256 LSB/g означава промяна с 256).
Максималната честота показва наймного колко пъти в секунда е допустимо да се изменя ускорението, за да
може да бъде измерено. Нейната горна граница е около 3 kHz.
Идеята за реализация на акселерометри с MEMS технология е дадена
на фиг. 1а. На силициевата подложка
(в синьо) на 4 опорни точки чрез пиезокристални нишки (в червено) е закачена малка пластинка от полисилиций с маса m (в кафяво). При придвижване на прибора с ускорение а в
посока на една от стрелките, поради своята инертност пластинката
се стреми да остане на мястото си,
при което върху нея се появява сила
F = ma в посока, обратна на придвижването. Тази сила огъва нишките и
между точките на закрепването им
се получава електрическо напрежение, право пропорционално на F и
следователно на а. Възможно е преместването на пластинката да променя капацитети (фиг. 1б), свързани
примерно в мост, на чийто изход се
получава споменатото напрежение.
Придвижването на прибора в посоки, перпендикулярни на показаните, не създава напрежение. Това означава, че акселерометърът има
точно определена посока, в която
измерва ускорение и за която са гарантирани параметрите му. Това са
едноосните акселерометри (Single
Axis Accelerometer), чиято ос е успоредна на основата на техния корпус.
За създаване на двуосни акселерометри в ИС се монтират перпендикулярно една на друга две пластинки, всяка със своя електронен блок,

SF3000L

C o lib r y s

±3

1200

1000

3

6 - 15

<30

4 x 4 x 1 ,4 5
64,8x47,6x47,6
(ì î ä óë)
8 0 x7 5 x5 7

SM B360

Bosch
S e n s o rte c

± 10

[ 51 , 2 ]

50

3

2 ,4 - 2 ,6

0 ,6

6 x 6 x 1 ,4 5

U C 3717A

Texas Instruments

10 - 46

1

-

-

Äà

3 ,5

TTL íèâà

Фиг. 1.
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a

7 x 7 x 3 ,6

Фиг. 3.

Фиг. 2.

чиито оси отново са успоредни на
основата на корпуса. Аналогични са
триосните акселерометри с трета
пластинка, перпендикулярна на основата на корпуса. Основното предимство на дву- и триосните акселерометри е, че пластините са строго
перпендикулярни една на друга и няма
опасност да се разместят, както би
било при монтиране върху наблюдавания обект на 2 или 3 отделни акселерометъра. Идея за действието
им се получава от блоковата схема
на триосния акселерометър
ADXL330 на фиг. 2, чиито параметри са в табл. 1. Напреженията на
трите пластинки се усилват от
блока ACAmp, фазочувствителните
детектори DEMOD след който
създават на трите си изхода напрежения, право пропорционални на големината на ускорението и неговата посока. Следват изходните усилватели OUTPUT AMP със съпротивления в изходите си. Те, заедно с
изходните кондензатори CX, CY и CZ
образуват нискочестотни филтри
за определяне на желаната максимална честота fmax [Hz] = 5/C [µF] за
всяка от осите.
Представител на цифровите акселерометри е SMB360, също с параметри в табл. 1. Измерваното ускорение се превръща в 10-разредно
число, което се предава чрез SPI интерфейс. Подходяща команда по него
може да сменя обхвата на ±2g и
съответно повишава чувствителността на 256LSB/g.

Жироскопи
Това е популярното име на сензорите за ъглова скорост (Angular
Rate Sensor). Ъгловата скорост Ω на
въртящо се тяло показва на колко
градуса то се завърта за 1 s и съответно има измерение °/s. Със същото измерение е и параметърът обхват (Range, Full Scale) с типични
стойности между ±75 и ±500°/s (±
означава, че може да се измерва ъгловата скорост в двете посоки на
въртене). Най-малкият ъгъл, който
може да бъде измерен, е чувствителността (Sensitivity, Scale Factor), която при жироскопите с аналогов изход се измерва в mV/°/s или mV/deg/
s (типични стойности между 4 и 20).
В тези с цифров изход мерната единица е LSB/°/s, която показва с колко се променя изходното двоично
число при изменение на Ω с 1°/s
(обикновено от 3 до 5). И последният основен параметър е максималната честота (Bandwidth), който показва максимално допустимата скорост на изменение на Ω.
Действието на MEMS жироскопите се основава на ефекта на Кориолис, за чието просто обяснение може
да се използва фиг. 3. При въртене на
кръгло тяло с ъглова скорост Ω всяка
негова точка на разстояние а от центъра има тангенциална скорост
(спрямо неподвижната земя) aΩ. Когато точката се движи по радиуса
със скорост v, тангенциалната й скорост също се променя. Тъй като промяната на каквато и да е скорост
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Таблица 2. MEMS жироскопи

A D I S 1 6 1 0 0 A n a lo g D e v ic e s

±300

[4 ,1 ]

40

1

5

7

Ðàçì åð è ,
mm
8 ,2 x 8 ,2 x 5 ,2

A D X R S 3 0 0 A n a lo g D e v ic e s

±300

5

40

1

5

6

7 x 7 x 3 ,2

C R S 0 3 -1 1

S ilic o n S e n s in g
S y s te m s

±573

3 ,4 9

50

1

5

±300

27x27x13

M M Q 50

Systron Donner

200

-

50

3

± 12

0 ,4

64,8x47,6x47,6
(ì î ä óë)

SM G 065

Bosch
S e n s o rte c

±80

[6 ]

11

1

5

10

16,6x16,6x4,32

Ì îäåë

Фиг. 4.

представлява ускорение, то това на
движещата се точка се нарича кориолисово ускорение и е 2Ωv. Ако точката е някакъв обект с маса m, ускорението определя сила 2Ωvm върху
него, която е насочена перпендикулярно на радиуса на тялото. Тази сила
премества обекта перпендикулярно
на радиуса, като посоката зависи от
това каква е посоката на въртене на
тялото. Големината на преместването е право пропорционална на силата и тъй като v и m са константи, преместването пряко зависи от
Ω. Определянето на промяната на Ω
става чрез измерване на преместването. От своя страна изменението
на Ω става поради определено външно въздействие, което именно се измерва или регистрира чрез жироско-
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Ï ðîèçâ îäèò åë

Î áõâ àò , × óâ ñò â è ò åëí î ñò Ì à êñ . ÷ å ñ - Á ð î é
o /s
m V / o /s [ L S B / o /s ]
ò îò à, H z îñè

па. Ефектът от въздействието е
най-голям, когато то е в точно определена посока, за която са в сила и
параметрите на жироскопа.
Както е известно, за определяне
на местоположението на дадена
точка е необходима координатна система с 3 взаимно перпендикулярни
оси. Възприетото разположение при
жироскопите е осите Х (Pitch) и Y
(Roll) да са в равнина на въртящото
се тяло, която е успоредна на основата на корпуса на жироскопа. Оста
Z (Yaw) е перпендикулярна на равнината. Измерваното външно въздействие трябва да е по една от осите на жироскопа, означавана в каталозите като Rate Axis. Съществуват
жироскопи с една ос (като правило
Z) и такива с две оси (X и Y).

Ç à õ ð . í à - Êî í ñ ó ì .
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Във всички видове MEMS жироскопи въртящото се тяло се реализира
върху силициев кристал и движението му се осигурява чрез създаване на
електромагнитно или електростатично поле. Споменатата точка е
миниатюрна механична система, която вибрира на резонансната си честота. На фиг. 4 е даден външният
вид на серия от жироскопи с електромагнитно поле, създавано от постоянния кръгъл магнит отгоре. Вибриращата система е под магнита и
представлява тънък пръстен, който
променя формата си при външно
въздействие. Параметрите на жироскопа CRS03-11 от тази серия са
дадени в табл. 2.
Идея за друга масово използвана
механична структура е дадена на
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фиг. 5. Вибриращата система
(фиг. 5а) е закачена с пружини
към вътрешната рамка и се
задвижва от
създадено около
a
нея електростатично поле
(напрежението
за него е 15 V и
се получава от
захранващото
напрежение на
б
ИС чрез вграден Фиг. 5.
в нея преобразувател с натрупване на заряд.
При горно положение на системата (вляво на фиг. 5б) тя се
отклонява наляво, което променя капацитета на сензорите. В долно положение (вдясно
на фиг. 5б) отклонението и капацитета на сензорите са
други. При промяна на Ω измененията на капацитетите са
различни, което чрез намира- Фиг. 6.
щия се непосредствено до системата електронен блок
се превръща в електрически сигнал. Тази близост означава нищожни паразитни капацитети на връзките и
възможност за регистриране на промяна на капацитета на сензорите от 12.10-9 pF, която се получава при
отклонение на вибриращата система 16.10-6 nm. В
табл. 2 са дадени параметрите на един от жироскопите от тази серия ADXRS300, а на фиг. 6 е микрофотография на чипа му.
За улеснение при свързването към управляващи устройства има жироскопи с цифров изход. В табл. 2 са параметрите на ADIS16100, който е с интерфейса SPI.
Със същия интерфейс е и цифровият жироскоп SMG065
(също в табл. 2), основната особеност на който е, че се
състои от две ИС. Едната е самият жироскоп, а другата – електронният блок.
Същността на приложението на жироскопите е следене на положението на даден обект и изработване на
електрически сигнал при промяната му. В част от случаите сигналът въздейства на изпълнителни механизми за възстановяване на положението.
Съществуват комбинирани модули, съдържащи акселерометър и жироскоп. Пример е MMQ50, чиито параметри като жироскоп са в табл. 2, а като акселерометър – в табл. 1.

Сензори за налягане
Върху изолационна подложка, например стъклена, има
миниатюрна херметически затворена кухина с мембрана (дебелина десетина микрона) в единия си край. На две
или четири специално подбрани нейни места са свързани пиезорезистори. Измерваното налягане въздейства
на мембраната, върху пиезорезисторите се получава механична сила и съпротивлението им се променя. По принцип те са свързани в мост, чието изходно напрежение
е пропорционално на налягането и се обработва от електронния блок върху подложката. Чрез MEMS сензорите
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могат да се измерват налягания от около 0,1 до над
10000 psi (1 psi = 6,895 kPa). Типичните размери на сензорите са от 2x2 до 3x4 mm. Например сензорът
SMS108 на Silicon Microstructures има варианти с обхват
15, 30, 60 или 150 psi, захранва се с постоянно напрежение +15 V и консумира ток 2,5 mA. По-усъвършенстван
е сензорът SM5832, който също има пиезорезистор в
мост, но напрежението му се усилва и превръща от АЦП
в 12-разредно число, което се обработва от вградения
цифров сигнален процесор. В памет EEPROM са записани
необходимите данни за извършване на корекция в числото с цел осигуряване на максимална точност. Коригираното число обратно се преобразува от цифровоаналогов преобразувател в изходното напрежение със стойности между 0,5 и 4,5 V. Обхватът на сензора е от 0 до
5 psi или от 0 до 100 psi при захранващо напрежение +5
V и консумиран ток не повече от 10 mA.
Последният пример е сензорът LG1237 на фирмата
Honeywell, който всъщност е миниатюрен модул с обхват 1000 psi и изходен сигнал под формата на 16-разредно число, предавано чрез сериен интерфейс.
Освен в разгледаните три вида сензори, се очаква използването на MEMS за реализацията и на други видове
сензори. Пример са сензорите за удар (MEMS Shock
Sensor), едно от възможните приложения на които е
контрол на товари (дали не са били подложени на недопустими удари по време на транспорт).
Приложенията на MEMS сензорите за налягане са за
постоянен контрол на налягането на автомобилни гуми,
в климатични системи, барометри и медицински уреди,
както и за измерване на потока на газове по тръбопроводи. Съществуващите специализирани (много прецизни)
сензори (например LG1237) осигуряват работа до 20-25
години при много добра точност и се използват в метеорологични апарати, самолети и космически обекти.

Сензори за поток
Използват се за измерване на скоростта на поток
от газ и имат индустриални приложения, в измервателни апаратури и в медицината. Характерен пример са
двете серии D6F на Omron, чиито модели имат обхват
между 1 и 50 l/min. Използването на MEMS технология
е позволило полупроводниковият кристал на сензорите
да е с размери 1,5x1,5x0,5 mm, като върху него са разположени миниатюрен нагревател, по една термодвойка от двете му страни и електронен блок. Потокът преминава последователно покрай едната термодвойка, нагревателя и другата термодвойка. Първата винаги е с
по-ниска температура от втората, като разликата е
право пропорционална на скоростта на потока. Електронният блок усилва и обработва разликата в напреженията на термодвойките и формира изходен сигнал, пропорционален на скоростта на потока. Например сензорът D6F-50A5-000 има постоянно изходно напрежение
между 1 и 5 V когато скоростта на потока се изменя
от 0 до 50 l/min. Характерно негово приложение е контролиране на количеството прах в прахоулавящия
филтър на вентилатор - когато то нараства се увеличава и разликата в температурите от двете му страни.

Цифрови микроогледала
Принципът на действието на така наречените DMD
чипове (Digital Micromirror Devices), разработен от Texas
Instruments през 1987 г. е елементарен, независимо че
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a

б
Фиг. 7.

технологията за реализацията му е
твърде сложна. Микроогледалото
представлява тънък алуминиев лист
с квадратна или кръгла форма, който отразява над 90% от попадналата върху него светлина. Огледалата
са с две гъвкави опорни точки (в средата на стените на квадрата или
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Фиг. 8.

диаметъра на кръга), които позволяват завъртането им на неголям
ъгъл. При това те могат да имат
само две положения, което определя
наименованието им цифрови. На фиг.
7 е показано действието на първите създадени и засега най-масово използвани DMD, огледалата в които
представляват квадрат 4х4 микрона (фиг. 8). Тяхното основно приложение е в цифровите проектори и
прожекционни телевизори, като на
всеки пиксел съответства по едно
микроогледало. Външен източник на
бяла светлина осигурява падащия лъч
на огледалата. В едното им положение (фиг. 7а) отразеният лъч попада
върху "своя" пиксел и го осветява. В
другото положение (фиг. 7б) отразеният лъч не достига екрана и пик-

селът остава тъмен. За получаване
на черно-бяло изображение всеки
пиксел трябва да има градации на
сивия цвят (обикновено 256 и по-рядко 1024). Те се постигат чрез подходящо съотношение между времената на осветяване ton и неосветяване toff на пиксела – колкото t on е поголямо от toff, толкова по-малко сив
е полученият цвят. При това се използва инертността на човешкото
око, като за да няма мигане или
трептене на пиксела честотата fs
= 1/(ton+toff) на смяна на положението
на микроогледалата е няколко kHz.
Завъртането на огледалата се
осъществява чрез електростатични сили, достатъчната големина на
които се получава от постоянно
напрежение между 5 и 10 V.
Управляващите сигнали за всеки
пиксел от един кадър се записват в
статична памет (SRAM), разположена в основата на полупроводниковия
кристал. Над нея е изградена системата от микроогледала. Целият
процес на формиране на изображението се нарича цифрова обработка на
светлината (Digital Light Processing)
DLP. В момента над 70 фирми произвеждат изделия, използващи DLP
технологията, като само Texas
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Instruments годишно продава 2 млн.
прибора. Съществуват и специализирани прибори за принтери на електрофотографски принцип с 7056x64
пиксела, които за лист А4 осигуряват разделителна способност 600
dpi.
Микроогледалата са с много голяма механична здравина. Експериментални изследвания са показали, че
след 1012 цикъла на завъртане (при
fs = 1,5 kHz това означава непрекъсната работа в продължение на 20
години) не настъпва повреда в гъвкавите връзки. Същевременно приборите са много издръжливи на удари и
вибрации, тъй като честотата на
последните е стотина пъти по-малка от fs.
Друга област на приложение на
микроогледалата са оптичните комуникации, където вече се наложи
терминът Micro-Opto-ElectroMechanical Systems, MOEMS. Необходимостта от увеличаване на скоростта
на предаване по световодите над
десетина Gbps изисква използването на изцяло оптични ключове (All
Optical Switch). Те са аналог на добре
познатите мултиплексори, демултиплексори и превключващи матрици, като правят връзка между два оптични канала чрез насочване на лъча
от единия към другия. Именно избягването на използваното досега преобразуване на оптичния сигнал в
електрически, превключване на последния и обратно преобразуване в
оптичен е причината за увеличаване на скоростта на предаване на
данните. Набор от такива ключове
с възможност за наклоняване в две
взаимно перпендикулярни оси (RX и
RY) от вида 1xn, nx1 и nxn произвежда фирмата Colibrys. Например серията DuraScan използва огледала с диаметър 3 mm и дебелина 0,4 mm,
които имат ъгъл ±12° по оста RY и
±1° по оста RХ, а завъртането се
осъществява от постоянно напрежение съответно 330V и 970V. Неудобството от тези големи стойности е намалено в серията Digital8, която използва по-малки и леки огледала (диаметър 1,5 mm и дебелина
10 µm) с ъгъл на завъртане ±1,8° по
оста RY чрез напрежение 11V.
Специфично приложение е за реализация на настройваеми лазери
(Tunable Laser), дължината на вълната на чиято светлина се променя
чрез движение на микроогледало в
перпендикулярна посока на повърхността му. Например микроогледалата от този тип на фирмата MEMS
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Optical могат да се придвижват на
разстояние между 10 и 100 микрона.
Очаква се приложенията на микроогледалата в оптичните комуникации силно да нарастват през следващите години.

MEMS в медицината
Голямата надеждност и малките
размери на MEMS са особено привлекателни за медицинските апаратури. Сензори за налягане се използват
за измерване на кръвното налягане
и на дишането в системи за непрекъснато следене на състоянието на
тежко болни пациенти. В преносимите апарати за измерване на кръвно
налягане също вече се използват
MEMS сензори. При очни операции
течността в окото непрекъснато
трябва да се отстранява чрез вакуумна помпа, чието действие се контролира от MEMS сензор за налягане. За болни с тежки изгаряния има
специалните легла, състоящи се от
множество надуваеми части. Всяка
част е снабдена със сензор за налягане, което позволява на електронната система на леглото да осигурява максимално удобно и безболезнено положение на пациента.
Такива сензори има и в апаратите за изкуствено дишане и за венозно вкарване на лекарства. Приложение намират и акселерометрите, например за следене на движенията на
пациент по време на сън или активна дейност. При пациенти със сърдечен стимулатор акселерометър регистрира евентуална повишена физическа активност и подава сигнал
за увеличаване на сърдечната честота.

Високочестотни MEMS
Тенденцията в съвременните комуникации за създаване на устройства с все повече възможности (например „смартфони“), имащи все помалки габарити и работещи на все
по-високи честоти, изисква увеличаване на сложността на ИС и намаляване на броя на външните елементи.
Тук участието на MEMS е много
ефективно преди всичко за замяна на
съществуващите дискретни ключове, бобини, варикапи и резонатори с
намиращи се в самата ИС MEMS реализации. Бобините, изработени
чрез дълбочинна MEMS технология
са с по-голям качествен фактор от
тези по съществуващите технологии. Като пример на фиг. 9 е дадена
микрофотография на такава бобина
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с L = 2,67 nH, качествен фактор Q =
16,7 при честота 2,46 GHz. Ключовете по MEMS технология не само
са несравнимо по-малки, но и с по-малки загуби на пропускания сигнал и подобра изолация в отворено състояние. Например при подобен MEMS до
25 GHz, отражението (Reflexion Loss)
при затворен ключ е -1,2 dB, а коефициентът на изолация на отворения
ключ е -35 dB.

Микрофони
По своята същност те са кондензаторни микрофони, известни като
най-висококачествения тип. Повече
за принципа на действие на MEMS
микрофоните и основните им параметри можете да намерите в ста-
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Фиг. 9.

Фиг. 10.

тията "Сензори за акустични величини" (Инженеринг ревю бр. 6/2003). На
фиг. 10а е даден поглед отпред на
такъв микрофон с диаметър 1 mm. В
средата е предпазната решетка, а
около нея е разположен усилвателят.
Диафрагмата на микрофона с дебелина в средата 1 mm и в краищата си

a

б

6 mm се вижда в погледа отзад на
фиг. 10б. Микрофонът работи със
захранващо напрежение между 5 и 40
V и максималната му честота е между 20 и 30 kHz. По принцип тези микрофони са особено подходящи за всякакви миниатюрни апаратури, например мобилни телефони.
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·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÚ‡ÌË ÓÚ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌËÚÂ ÒË ÍÓÎÂ„Ë - ÌˇÏ‡ ÒÂÏËÌ‡, Ó„‡ÌËÁË‡Ì ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, ËÎË ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
Ì‡ ÍÓËÚÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡
advanced control. » ‚ÂÓˇÚÌÓ ÔÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Â Î˛·ÓÔËÚÌÓ, ˜Â Á‡ÔËÚ‡Ì Á‡ ÒÏËÒ˙Î‡, ÍÓÈÚÓ ‚Î‡„‡ ‚
ÚÂÏËÌ‡ advanced control, ‚ÒÂÍË
ËÌÊÂÌÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ËÏ‡
Ò‚ÓÂ Ó·ˇÒÌÂÌËÂ.
ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ - ÌÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÚÓ„‡ ‰ÂÙËÌËˆËˇ Ì‡
ÚÓ‚‡, Í‡Í‚Ó Â advanced control ‚
ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. ÕÂ Ò‡ÏÓ ‚
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ‡ Ë ‚ Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡. ¿ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ËÏ ıÓÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏËÌ‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ, ˘Â ‚Ë‰ËÏ, ˜Â ‰Ó ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ
Í‡ÚÓ advanced control Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌË ‡Î„ÓËÚÏË Ë ÒÚ‡ÚÂ„ËË Á‡ ÛÔ-
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‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÓÚ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍÓÚÓ PID ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. œÂÁ
„Ó‰ËÌËÚÂ ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡‚ÎˇÁÓı‡ Ë ÒÂ Ì‡ÎÓÊËı‡
ÏÌÓ„ÓÔ‡‡ÏÂÚË˜ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÂ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ô‡Í ÓÔÂ‰ÂÎˇÌË
Í‡ÚÓ advanced control. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ÒÂ
‰˙ÎÊË ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ë Ì‡
ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ.

Какъв е смисълът
на advanced control?
ƒÌÂÒ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ advanced
control ÌÂ‡ÁË‚ÌÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ë ‚Â‰ÌËÚÂ ‡ÚÏÓÒÙÂÌË
ÂÏËÒËË, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË,
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡Í‡ Ë ‰. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ advanced
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡
Ì‡Ï‡ÎË Ò ‰Ó 5% ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓÂÚÓ ‰‡‚‡ Ó„ÓÏÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
(·ÂÎ.Â‰. ÒÔÓÂ‰ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë, ‰ÓË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ò 1% ‚
Â‰ÌÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÒÂËÓÁÂÌ ÛÒÔÂı). √ÓÎÂÏËˇÚ ÂÒÛÒ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡

ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ advanced ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ, ÒÂ ‰˙ÎÊË ÌÂ Ò‡ÏÓ Ë ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ Ì‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ ‚˙‚
‚ÂÏÂÚÓ.
» ‚ÒÂ Ô‡Í, Ï‡Í‡ Ë ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ, ÒÔÓÂ‰ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ Òı‚‡˘‡ÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, advanced control ·Ë
ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËˇ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓˇÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ‡Î„ÓËÚÏË Ë ÏÌÓ„ÓÔ‡‡ÏÂÚË˜ÌË ÍÓÌÚÓÎÂË. ¿dvanced
control ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ÓÚÓ ‡Á·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ, ÏÌÓ„Ó ‰Ó·ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
Á‡‚Ó‰‡, Ì‡ ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡. –‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÏËÒ˙Î‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚Î‡„‡ ‚ ÚÂÏËÌ‡
advanced control, ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇÚ‡, Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÚ‡
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.
Œ·ÂÍÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ Ò‡ ÏÓ‰ÂÎ ·‡ÁË‡ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÓˆÂÒÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ÒË˜ÍË ÓÔËÒ‡ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÓ„‡Ú Ë ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë ‰.,
ÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·˙˘‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇ.

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

89

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Области
на приложение
“ÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ó·Â‰ËÌÂÌË ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ advanced control, ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡, ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÌÂÙÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÏÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ Ë ‰. ¿dvanced
control ÒËÒÚÂÏË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÓÊÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Í‡ÚÓ Â‡ÍÚÓË, ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÍÓÚÂÎÌË
ÛÂ‰·Ë Ë ‰. ‘ËÎÓÒÓÙËˇÚ‡, Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Â ËÎ˛ÒÚË‡Ì‡ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡. ÀÓÍ‡ÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â Â‰ÌÓ ÓÚ ÈÂ‡ıË˜ÌËÚÂ
ÌË‚‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ÷ÂÎÚ‡ ÏÛ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Í‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÓÌÚÓÎÂË ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡.
—˙‚ÒÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÚËÔ˙Ú Ì‡
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ËÁ·Ë‡ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌ-
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Ì‡ Á‡‰‡˜‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ÍÓÌÚÓÎÂË Â
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ, ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÓˆÂÒË Ì‡Î‡„‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÒÎÓÊÌË ‡Î„ÓËÚÏË.
ÕÂ‚ËÌ‡„Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡
ÔÓˆÂÒÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ ËÏÂÌÌÓ
Ù‡ÍÚÓ˙Ú Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ ÔÂÒÓÌ‡Î.
«‡˘ÓÚÓ, ‰ÓË Ë Ì‡È-ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÌÂ ·Ëı‡ ·ËÎË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË, ‡ÍÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓ-

ÒÚË ÌÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ ‰Ó·Â
ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î.
ƒÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë ÓÚ
Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÒÛÔÂ‚‡ÈÁËÌ„‡, Ò‡ Â¯‡‚‡ÌË Ì‡È-‚Â˜Â Ò
ÛÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ Ù‡ÍÚÓ.
ƒÌÂÒ, ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎË ÚÂÁË Á‡‰‡˜Ë ‰‡ ÒÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ú. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË ‰‡ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ
ÈÂ‡ıË˜ÌË ÌË‚‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ¬
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë,
˜Â Í‡ÚÓ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ advanced
control ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ì‡ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ‰ÂÌ
Ò‡ ÈÂ‡ıË˜ÌË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ‚ ÍÓËÚÓ
Ó„ÓÏÌË ÔÓÚÓˆË ÓÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÚÂÍ‡Ú ‚ ‰‚ÂÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍÓÚÓ Í˙Ï ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ÓÚÓ Ë ÔÓÎÂ‚ÓÚÓ ÌË‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ‚
Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡. œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÂ‰ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â ‰‡ Ò‚˙Ê‡Ú ‚ ‡-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
·ÓÚÂ˘Ë ÒÚÛÍÚÛË ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ
·ÓÈ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÔÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ. ŒÚ
ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÒÂËÓÁÌÓ Ò‡ ÒÂ Ì‡ÒÚ‡ÌËÎË ÏÓ‰ÛÎÌËÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÏ.

Какъв ще бъде
advanced control
в бъдещето?
¬ ‰Ûı‡ Ì‡ ‚Â˜Â Í‡Á‡ÌÓÚÓ, Ì‡È„ÓÎˇÏÓÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
ÔÂ‰ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇ, Â ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰ˇÚ Ú‡ÍË‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ÍÓËÚÓ ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë ÔË ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‰ÌÂÒ advanced control
Â Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚˙‚ ‚Â˜Â
ËÁ„‡‰ÂÌË Á‡‚Ó‰Ë. œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò
ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
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ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ó„ÓÏÌË Ë ÒÎÓÊÌË ÒÚÛÍÚÛË ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡
Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
“Ó‚‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ı‡‰ÛÂ‡ Ë Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ‡, Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËÌÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ, ÍÓÈÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË
ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Ë Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ˇ ÔÂÒÓÌ‡Î.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ ·‡ÁË‡ÌÓÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆËÚÂ Ë ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎËÚÂ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ
‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÌÂ‚ÓÌÌËÚÂ ÏÂÊË, ÚÂÓËˇÚ‡ Ì‡ ÌÂÎËÌÂÈÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË,
Ú.Ì‡. Ó·‡ÒÚÌÓ ËÎË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, knowledge ÒËÒÚÂÏË,
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡˘Ë ˆˇÎÓÚÓ ÁÌ‡ÌËÂ Á‡
ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ë ‰. “‡ÁË ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ,
ÒÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË, ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ë ÔÂÁ ÒÎÂ‰-

‚‡˘ÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ. ƒÛ„‡ ÔÓÒÓÍ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ advanced
control ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ ˘Â ·˙‰Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍË Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ "ÒÛÓ‚Ë" ‰‡ÌÌË ‚
ÔÓÎÂÁÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÓ‚Ë Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë,
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡
ÏÌÓ„ÓÔ‡‡ÏÂÚË˜ÌÓ ÌÂÎËÌÂÈÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡ÌÂ. –‡·ÓÚË ÒÂ, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌËÍË Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÌÂ‚ÓÌÌË ÏÂÊË.
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë
ÚÂıÌËÍË Á‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÛÔÓËÚÓ ÒÂ Á‡„Ó‚ÓË Á‡ Ú.Ì‡. ÔÓˆÂÒÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "ÒË‚‡ ÍÛÚËˇ", ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ‡ÁÎË˜ÌË
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÚÂıÌËÍË Á‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌËÍË Á‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË, ÒÂ
ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÌÓ‚Ë Í‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÏÓ‰ÂÌË ÍÓÌÚÓÎÂË.
œÓÛ˜‚‡ÌËˇ, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ
Ï‡˘‡·, ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ì‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ advanced
control, Í‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ‰‡‚‡ „ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÔË Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡, ÌÓ
Ë Á‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ˜ÍË ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ô˙ÎÌËˇÚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÏÂÌË‰Ê˙ÒÍËÚÂ ÂÍËÔË Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡.
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Процесни модели
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÔËÒ‡ÌËˇ Ì‡
ÔÓˆÂÒË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
ÕˇÍÓË ÚÂıÌËÍË Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ò‡ÏÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡
Í‡ÔÒÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÂÊËÏË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÓ ÚÓÈ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË ‚ Â‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ, ËÒÍ‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ. ¬ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒË, ÏÓ‰ÂÎ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ¬ ÚÓÁË
ÍÓÌÚÂÍÒÚ, ÏÓ‰ÂÎ˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ Ë ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÒÔÂˆË-

ÙËÍË Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò˙˘Ó
‰‡ ÒÂ ÓÔË¯Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÔÓˆÂÒÌË ÏÓ‰ÂÎË. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ‰ÓÍÓÎÍÓ Â ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡
Á‡‰‡˜‡.

Механистични модели
œËÎÓÊËÏË Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ì‡ÎËˆÂ
ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. œÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ ˜ÂÁ
ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Û‡‚ÌÂÌËˇ. ŒÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Á‡ÍÓÌË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú. ¡Ë‚‡Ú ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - Ò Ú.Ì‡. Ò·ÓÂÌ
(lumped) ËÎË ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ (distributed) Ô‡‡ÏÂÚ˙. œ˙‚ËˇÚ ‚Ë‰
ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ ÓÔËÒ‚‡Ú

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

95

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Û‡‚ÌÂÌËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔË ‚ÚÓËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÂÔ˙ÎÌË ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË
Û‡‚ÌÂÌËˇ. ÃÓ‰ÂÎËÚÂ Ò˙Ò Ò·ÓÂÌ
Ô‡‡ÏÂÚ˙ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÔË¯Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, Ì‡ÔËÏÂ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡
ËÎË ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‡·ÓÚÂÌ
ÙÎÛË‰. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Ò‡
‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÒÎÓÊÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰‡‚‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
Ì‡ÔËÏÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ÔÓÙËÎ
Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‰ÓË
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ò˙‰˙Ê‡ ‰‚Â
ÓÚ‰ÂÎÌË Ù‡ÁË.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Ë ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
- ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÒÎÓÊÌÓ. «‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡, ‰Û„ËˇÚ ‚Ë‰ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË - Ò˙Ò Ò·ÓÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙, Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÚÓ˜ÌË. ¬ÒÂÍË
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÔË·ÎËÊÂÌËÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË
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‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Û‡‚ÌÂÌËˇ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, Ë ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÎËÌÂÈÌË Ë ÌÂÎËÌÂÈÌË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂÎËÌÂÈÌË, ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ Û‡‚ÌÂÌËˇ ÒÂ ÎËÌÂ‡ÎËÁË‡Ú, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÚÓ˜ÌË ‡Ì‡ÎËÁË.
¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ì‡È-‚Â˜Â
ÔÓ‡‰Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë Ë ‚ÂÏÂ‚Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË ÌÂ Â
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ó·ı‚‡ÚÌ‡ ËÎË ‡ÍÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒÎÓÊÂÌ, ˜Â Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÏÛ
ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Û‡‚ÌÂÌËˇ ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", ËÎË ‰Û„Ë ÂÏÔËË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË.

Модели тип
"черна кутия"
ÃÓ‰ÂÎËÚÂ, Ó·Â‰ËÌÂÌË ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", Ì‡È-

Ó·˘Ó ÓÔËÒ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë
ËÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. œ‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÚÂÁË ÙÛÌÍˆËË ÌˇÏ‡Ú
ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÏËÒ˙Î, Í‡ÍÚÓ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌËÚÂ ËÏ ÔÓˆÂÒÌË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë. “Ó‚‡ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
ÚÂÁË ÏÂÚÓ‰Ë ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ˆÂÎÚ‡
Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÌˇÍÓË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÔÓ
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌ Ì‡˜ËÌ,
ÏÓ‰ÂÎËÚÂ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ" Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡,
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ" Â ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË.
“ÂÁË ÏÓ‰ÂÎË Ò˙˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í‡ÚÓ ÎËÌÂÈÌË Ë ÌÂÎËÌÂÈÌË. ¬ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ÎËÌÂÈÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ",
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡˘‡ ÙÛÌÍˆËˇ
(transfer function) Ë ‚ÂÏÂ‚Ë ÒÂËÈÌË ÏÓ‰ÂÎË (time series models). ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı Â, ˜Â
‚˙‚ ‚ÂÏÂ‚ËÚÂ ÒÂËÈÌË ÏÓ‰ÂÎË
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ÔÓÏÂÌÎË‚ËÚÂ ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú
Í‡ÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë. Ó„‡ÚÓ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚˙‚
‚ÂÏÂÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌË
Ò˙·ËÚËˇ, ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÎËÌÂÈÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", Ò‡ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌË. ¡Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÚÂıÌËÍË Ò ˆÂÎ
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Ì‡ ÎËÌÂÈÌËÚÂ "˜ÂÌË ÍÛÚËË". Õ‡È˜ÂÒÚÓ, Ó·‡˜Â, Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‚‡‰‡ÚË˜ÌË ‡Î„ÓËÚÏË.
‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ÌÂÎËÌÂÈÌËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ÂÏÂ‚Ë ÏÓ‰ÂÎË Ë Ú‡ÍË‚‡, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÌÂ‚ÓÌÌË ÏÂÊË.
¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÂÎËÌÂÈÌÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË‡ ˜ÂÁ
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ Ú.Ì‡. "ÚÂ„ÎÓ" Ë
"ÒËÎ‡" Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËÚÂ ÔÓÏÂÌÎË‚Ë.
¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË,
ÓÔËÒ‚‡˘Ë ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ËÁıÓ‰ËÚÂ, ÒÂ ËÁÏÂÌˇÚ ÎËÌÂÈÌÓ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÛÎÂÒÌˇ‚‡
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‚‡‰‡ÚË˜ÌË ‡Î„ÓËÚÏË.
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Качествени
модели
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓˆÂÒË, ÔË ÍÓËÚÓ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÓÔËÒ‡ÌËÂ
Â Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ, Ì‡ÔËÏÂ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÙËÁË˜ÂÒÍË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ. ¬ Ú‡ÍË‚‡
ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË
ÏÓ‰ÂÎË. Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ÏÓ‰ÂÎ Â Ú.Ì‡. ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡‚ËÎ‡ ÏÓ‰ÂÎ
(rule-based model), ÔË ÍÓÈÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ
ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ "‡ÍÓ-ÚÓ„‡‚‡-ËÌ‡˜Â". Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ ÒÂ ÙÓÏÛÎË‡Ú
ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÔÓÁÌ‡‚‡˘Ë ‚
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ
ÔÓ‰ıÓ‰ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚÂÓÂÚË˜ÌË ‡Á‡·ÓÚÍË,
ÔË ÍÓËÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡
Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ·‡ÁË‡ÌË
Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡, ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË
ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ.
–Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË Ò˜ËÚ‡Ú, ˜Â Á‡

ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË (Qualitative Transfer
Functions). “Â Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÓÚ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÓ‰ÂÎË. ŒÔËÒ‚‡Ú ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰ÌËÚÂ Ë
ËÁıÓ‰ÌËÚÂ ÔÓÏÂÌÎË‚Ë Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ˜‡ÒÚË˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ ÏÓ‰ÂÎ‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚ‡ÁˇÚ ‚ÂÏÂÌÌË Ò˙·ËÚËˇ ÓÚ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.
“ÂÁË ÚÂıÌËÍË Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. ÃÓ‰ÂÎ˙Ú ÒÂ
ËÁ„‡Ê‰‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ ‚ Ó·˘‡ ‰Ë‡„‡Ï‡.
¬ÒÂÍË ‚˙ÁÂÎ ÓÚ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ ÔÓÏÂÌÎË‚‡. ƒ˙„ËÚÂ,
Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÎË,
ÓÔËÒ‚‡Ú ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÚÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚ÎË˜‡ ˜ÂÁ Ó·ıÓÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„‡Ï‡Ú‡.
ƒÛ„ ‚Ë‰ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÏÓ‰ÂÎË Ò‡

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

99

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ú.Ì‡. Fuzzy ËÎË ‡ÁÏËÚË ÏÓ‰ÂÎË.
»Á„‡Ê‰‡Ú ÒÂ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡Î„Â·Ë˜ÌË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË Ë Ì‡·Ó ÓÚ
ÂÁËˆË, ÍÓÂÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÎÓÊÌË ËÎË ÌÂ‰Ó·Â ‰ÂÙËÌË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË. œË ÚÂÁË ÏÓ‰ÂÎË
‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡
Í‡ÚÓ "ÔÓÁËÚË‚ÌÓ „ÓÎˇÏ", "ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÂ‰ÂÌ" Ë ‰. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡,
Fuzzy ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÌË ÏÂÚÓ‰Ë
Ë Ú‡ÍË‚‡, ÓÒÌÓ‚‡ÌË Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡‚ËÎ‡ Ò Ì‡·Ó ÓÚ ÒËÏ‚ÓÎË Ò˙Ò
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ËÏ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËˇ.
Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Í‡ÚÓ "ÔÓÁËÚË‚ÌÓ „ÓÎˇÏÓ", ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡
Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ‰‡ Â "ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ Ï‡ÎÍ‡" Â ‡‚Ì‡ Ì‡ 0.8.
Fuzzy ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò‡ Ì‡‚ÎÂÁÎË ‚
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËˇ ÌË ÊË‚ÓÚ, ·ÂÁ ÚÓ‚‡
‰‡ Â ¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÂÁ ÔÂ‡ÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ë Í‡ÏÂËÚÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÙÓÍÛÒËÓ‚Í‡, ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ ˜ÂÁ Ú‡ÍË‚‡
ÏÓ‰ÂÎË.
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Модел-базирано
автоматично
управление
¬ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â¯Ë
Á‡‰‡˜‡Ú‡ - Í‡Í‚Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÔË ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÊÂÎ‡ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡
ËÁıÓ‰‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÚ‡ÚÂ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓ‚Â˜Â
ËÎË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔËÎÓÊËÏË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ‰ÂÎ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ.
»‰Â‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÂÌ Ë ËÌ‚ÂÒÂÌ ÏÓ‰ÂÎ
Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡
·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ÓÚ
ËÌ‚ÂÒÌËˇ ÏÓ‰ÂÎ. ‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú,
ËÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚ËÌ‡„Ë ˘Â ·˙‰Â
‡‚ÂÌ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌËˇ. — ‰Û„Ë ‰ÛÏË,
ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ ÏÓ‰ÂÎ-·‡ÁË‡ÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÏ‡ ÚÂÓÂÚË˜ÌËˇ ÔÓ-

ÚÂÌˆË‡Î ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë Ë‰Â‡ÎÌËˇ
ÍÓÌÚÓÎ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ô˙‚‡Ú‡
Á‡‰‡˜‡, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯Ë ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Â ‰‡ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‰Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÂˆËÁÂÌ ÏÓ‰ÂÎ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ì. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚ËÌ‡„Ë Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ ‚ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ,
‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÌËÍÓ„‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ë‰Â‡ÎÌÓ ÚÓ˜ÌË Ë ˘Â
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌË‚Ó Ì‡
„Â¯Í‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ÏÓ‰ÂÎË Ò‡ ËÌ‚ÂÒÌË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ï‡Í‡ Ë ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ì‡, Â ÔÓ˜ÌË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Á‡
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ.
¬ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ò ˆÂÎ
ÒËÌÚÂÁ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓˆÂÒÌË ÏÓ‰ÂÎË, ÚËÔ "˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", Ú˙È Í‡ÚÓ
ÌÂ‰Ó·Â ‰ÂÙËÌË‡ÌËˇÚ ı‡‡ÍÚÂ
Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ô‡‚Ë ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÒÚË˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË
ÏÌÓ„Ó ÒÍ˙ÔÓ. «‡ ˆÂÎËÚÂ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂ-
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ÌËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË
ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ÃÓ‰ÂÎËÚÂ, ÚËÔ
"˜ÂÌ‡ ÍÛÚËˇ", ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú
Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ë
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ
ÔÂ‰ÔËÂÚË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚˙ıÛ
‚ıÓ‰ÌËÚÂ ‚ÂÎË˜ËÌË.
—Â‰ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡
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Ú‡ÍË‚‡, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÎËÌÂÈÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡˘Ë ÙÛÌÍˆËË, ÔÓ‡‰Ë ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, ÍÓËÚÓ ·ˇı‡
Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÂÓËˇÚ‡ Ì‡
ÎËÌÂÈÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. ¬ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ,
Ó·‡˜Â, ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÎËÌÂÈÌË ‚ÂÏÂ‚Ë ÒÂËÈÌË ÏÓ‰ÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë
Ú‡ÍË‚‡, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÌÂ‚ÓÌÌË
ÏÂÊË, Ú˙È Í‡ÚÓ Â‡ÎÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÌÂÎËÌÂÈÌË.

¬ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ò‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡ÚÂ„ËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ PID
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÌÓ‚ÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÏÛ, Ì‡Â˜ÂÌÓ ‡‰‡ÔÚË‚ÂÌ PID, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡ÌÂ, ÏÌÓ„ÓÔ‡‡ÏÂÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ú.Ì‡. Ó·‡ÒÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë
‰Û„Ë, ÍÓËÚÓ ˘Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÏÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ë ÒÚ‡ÚËË ‚ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
Ì‡ ‡‰‡ÔÚË‚ÌËÚÂ
ÍÓÌÚÓÎÂË
Във връзка с цикъла от статии, които сп. Инженеринг ревю помести в
последните няколко броя, посветени на тенденциите в развитието на процесната автоматизация, в редакцията се получи писмо от инж. Борислав
Младенов, регионален мениджър на Emerson Process Management, в което той
говори за бъдещето на адаптивните контролери, което публикуваме:
Системите за управление предполагат един непрекъснат линеен процес.
За съжаление, всички процесни променливи и регулиращи клапани са нелинейни до известна степен. Реакцията при
изменение на изхода на контролера се
променя с течение на времето, в резултат на различни фактори като натоварването на инсталацията, използваните суровини, капацитет и др. Непостоянството на тази реакция оказва съществено значение върху производителността, не само при настройка на контурите за управление, но и
при оценка на измененията от първоначалното състояние с цел постигане
на оптимални резултати.
За да се постави това в контекста,
е важно да се осъзнае, че съзнателно
или подсъзнателно контролерите се
настройват, правейки се компромис
между производителността и надеждността. Възможността за постоянно управление в една работна точка е
обратно пропорционална на способността да се реагира на промени в инсталацията, без да се влиза в колебателен режим. Работната среда за повечето регулиращи контури е променлива и последното нещо, което се очаква е те да внасят по-голямо непостоянство. В резултат, всички контролери се настройват с определен запас,
който трябва да осигури гладка реакция при неизбежните изменения в динамиката на процесите.
В практиката, за описание на динамиката на процесите се използват
три параметъра при изграждане на
модели от първи ред, плюс закъснение.
Първият от тези параметри е

времезакъснението
което представлява разликата между
изменението на една манипулирана
величина или едно смущение и съответната реакция, породена от динамиката на процеса. Ако времезакъснението бе нулево, а разделителната способност на първичния преобразувател
и регулиращия клапан - неограничена,
то настройката на контура щеше да
бъде безпроблемна и перфектно управление би било лесно осъществимо. Но
на практика нещата са различни и времезакъснението съществува. Следващият най-важен параметър е

коефициентът
на усилването на обекта
който представлява крайното изме-
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нение в изходната величина на процеса в резултат на дадено изменение
на входната величина. Висока стойност на коефициента на усилване
обикновено е нещо желано, защото по
този начин се подобрява качеството
на измерване. От друга страна, високият коефициент на усилване, мултиплицира нечувствителността на
изпълнителните механизми и вредните шумове в процеса. Третият параметър е

времеконстантата
на процеса
която представлява времето, необходимо за достигане на 63% от желаната промяна на една контролирана величина от момента на първоначалното изменение на процеса. Тази времеконстанта рядко е постоянна.
Настройките на контролерите
могат да се пресметнат от този
модел от първи ред, плюс закъснение.
Промените на тези параметри разкриват изменения в работата, процеса,
оборудването, изпълнителните механизми и датчиците. Характеристиките на тези промени могат да дадат
насоките, познанията и необходимите
технически решения за осъществяване на максимално ефективното управление.

Почти всички
адаптивни контролери
използвани понастоящем, изискват
относително дълго време за наблюдение на измененията в процесните
променливи, преди да се пристъпи
към промяна на коефициентите на регулиране. Правилата за настройка са
скрити и обикновено неизвестни на
потребителя. Днешният най-общ
адаптивен контролер разчита на разпознаване на модела и при необходимост повишава коефициента на усилване за предизвикване на колебания,
така че да може да получи по-добра
представа за динамиката на процеса. Размерът на преходите или колебанията и необходимото време за
разпознаване могат да се трансформират в значително непостоянство
на процеса и да доведат до степен
на адаптация, по-ниска от степента
на измененията в параметрите на
процеса.
В най-добрия случай тези контролери осигуряват моментна "снимка"
на текущите изисквания за настрой-

ка без реална оценка на това как е протичал процесът или накъде отива.
Освен това, внезапните необясними
изменения в настройките или пиковите колебания намаляват увереността
на оператора и могат да доведат до
цялостно изключване на адаптивното
управление. И обратното, следващото поколение адаптивни контролери
ще определя бързо и автоматично модела на процеса и ще осигурява параметри на модела, които ще могат да
се визуализират, ще се проследяват
тенденциите им и ще могат да се диагностицират.
Наличието на набор от методи за
настройка ще даде възможност за избор на методи, които да отговарят
най-добре на целите на управлението.
Тези контролери ще запомнят резултатите при подобни условия, ще премахват повторяемите идентификации и
ще могат по-бързо да реагират на
промените.

Алгоритмите
за адаптивно управление
могат да идентифицират времезакъснението, коефициентът на усилването и времеконстантата за управлявани и смущаващи променливи и да
ги запаметяват като функция от
ключова променлива. Потребителят
може да приложи препоръчван метод
за настройка или да избере алтернативен такъв за изчисляване на настройките на регулатора за текущите и запаметените процесни условия.
Когато основна променлива покаже,
че процесът се променя, то тогава
регулаторът се настройва въз основа на диапазона на изменение на процесните параметри, запомнени по
време на работа. Контролерът използва резултатите от предишни настройки и не започва нова идентификация на процеса. Този начин на работа на алгоритмите за адаптивно
управление свежда до минимум нежеланото време за идентификация на
процеса и позволява използването на
натрупаните данни за самообучение
на контролера.
Това ново поколение контролери с
алгоритми за адаптивно управление
дават възможност всички ПИД регулатори да работят в адаптивен режим
със запаметяване на параметрите на
модела на процеса в бази данни, които
да се анализират при промяна в инсталациите, датчиците и регулиращите
вентили. Информацията за измененията на моделите на процесите може да
се използва директно за наблюдение
работата на контурите за управление
и осигуряване на по-интелигентна
диагностика.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

≈ÌÂ„ËÂÌ
ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Възможности за минимизиране разходите за електрическа
енергия в индустрията

—

ÔÓÂ‰ ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ Ì‡ÒÍÓÓ
Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ
„Ó‚ÓË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡,
ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ·ËÚÓ‚ËˇÚ ÒÂÍÚÓ.
«‡˘ÓÚÓ Ú‡Ï ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ - ‚˙‚
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‚ÒË˜ÍËÚÂ È Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, ÏÌÓ„Ó
ÓÚ‰‡‚Ì‡ Â ÓÒ˙ÁÌ‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. —ÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌË ·˙Î„‡ÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Û Ì‡Ò Â

ÍÓÂÌÌÓ ‡ÁÎË˜Ì‡. ƒÓ ÒÚÂÔÂÌ, ‚
ÍÓˇÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ÒÂ Ó˘Â Â ‰ÓÒÚ‡ ÔÓÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ ÔÓÌˇÚËÂ. ÕÓ ‚
‰ÌÂ¯ÌË ‰ÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ˆÂÌËÚÂ Ì‡
Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË
·ÂÎÂÊ‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-ÔËÍÓ‚Ë ÌË‚‡ Ë
‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ Ô‡Á‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÌÓÚÓ ËÏ ˆÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ ÌÂ ‚Â˘‡ˇÚ Ó·‡ÚË, ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌË ˘Â
ÒÚ‡‚‡Ú ÏÂÓÔËˇÚËˇÚ‡, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌË ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ
ÔÓÒÚÓ ˘Â Á‡‰˙ÎÊË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ ‰‡ Ó·˙ÌÂ ÒÂËÓÁÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Â "˜ÛÍ‡˘‡Ú‡ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡" ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ë„‡˜Ë ÓÚ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-Ì‡ÔÂ‰ ÓÚ Ì‡Ò ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
»ÌÚÂÂÒÂÌ Â ‚˙ÔÓÒ˙Ú Í‡Í˙‚ Â
‰ÂÎ˙Ú Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ‰
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. ƒÓÍÓÎÍÓÚÓ, ‡Á·Ë‡
ÒÂ, ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂËÓÁÌË ·‡Ì¯Ó‚Ë ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ, ‚ ÌˇÍÓË ÂÌÂ„ÓÂÏÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓÁË ‰ˇÎ Â Ì‡‰ 20%. ŒÚ
ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡-
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Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚˇÚ ÙËÏË, Á‡ÌËÏ‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡

цялостни програми
на повишаване
на енергийната
ефективност
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. œ‡ÍÂÚËÚÂ ÓÚ ÏÂÍË, ˆÂÎˇ˘Ë
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ Â‰ËÌ ÔÓÏË¯ÎÂÌ
Ó·ÂÍÚ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡ÒÓ˜ÂÌË
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ‰‚Â ÔÓÒÓÍË. œ˙‚‡Ú‡ ËÁËÒÍ‚‡˘‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë
ÓÔÚËÏËÁË‡˘‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, ‚ÍÎ˛˜‚‡
Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÏÂÓÔËˇÚËˇ Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡. œË ‚ÚÓ‡Ú‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË
Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒË ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÌÓ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ËÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÎË·Â‡-

ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌËˇ
Ô‡Á‡, Á‡ ‰‡ ‰Ó„Ó‚ÓˇÚ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÌÂ„Ó ÔÂÙÂÂÌˆË‡ÎÌË ˆÂÌË, ÔÂ‰‚Ë‰ Ó„ÓÏÌËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú. ŒÚ‰ÂÎÂÌ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÓÒÚ‡‚‡
‚˙ÔÓÒ˙Ú Ì‡ Í‡Í˙‚ ÂÚ‡Ô Â ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌËˇ
Ô‡Á‡ Ë ‰ÓÍÓÎÍÓ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Â ÓÒË„ÛËÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ Ì‡ ÚÓÁË Ô‡Á‡.

Намаляване на разходите
без понижаване
на консумацията
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ëˇ ÔÓ‰ıÓ‰
Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ÏÌÓ„Ó
‰Ó·Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌËˇ Ô‡Á‡ Û Ì‡Ò - Í‡ÚÓ Û˜‡ÒÚÌËˆË, ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚‡ ·‡Á‡,
·˙‰Â˘Ó ‡Á‚ËÚËÂ (‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‡ÍÓ
ÔËÂÏÂÏ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡).
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÎÓÊË ÚÓÁË ÔÓ‰ıÓ‰, Ò‡ÏËˇÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ Úˇ·‚‡
‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰Ó·Â ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ Ë
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‰Ó·Â ÏÓÚË‚Ë‡Ì ÂÍËÔ, ÍÓÈÚÓ ‰‡
Á‡‚˙¯Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÂ„Ó‚ÓËÚÂ ‰ËÂÍÚÌÓ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡.
ƒÛ„ ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡Ó‚Ëˇ „‡ÙËÍ. »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ÔÓ‡‰Ë
„ÓÎÂÏËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú, ËÁÏÂ‚‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ÒË Ì‡È‚Â˜Â Ò ÚËÚ‡ËÙÌË ÂÎÂÍÚÓÏÂË.
«‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Á‡ÔÎ‡˘‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂˆËÁÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡

112

Ì‡ ‚˙ıÓ‚‡Ú‡, ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ Ë ÌÓ˘Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ÏÂÒÂˆ‡. »Á˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡
ÚÓ‚‡Ó‚Ëˇ „‡ÙËÍ - ÔÓÂÍÚÂÌ, ‡ÍÓ
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÍÓÂÚÓ
Â ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ, ËÎË Â‡ÎÂÌ, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ
Ô‡‚Ë Á‡ ‡·ÓÚÂ˘ Á‡‚Ó‰. ¬ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡
‚ ÂÎÂÍÚÓÏÂË Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ. ‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÎ Â ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÚÓ‚‡Ó‚ËˇÚ „‡ÙËÍ Ú‡Í‡, ˜Â
Ì‡È-ÂÌÂ„ÓÂÏÍËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ú ‚ ÔÂËÓ‰ËÚÂ Ì‡

Ì‡È-Â‚ÚËÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ¬
Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ, Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡Ó‚Ëˇ „‡ÙËÍ ‚
ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ˜‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡
ÔÓ-Â‚ÚËÌ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÌÂ‚ËÌ‡„Ë Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Í˙Ï ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡
‡·ÓÚÌË Á‡ÔÎ‡ÚË. œÓ‡‰Ë ËÁ·ÓÂ-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÓÁË ‚Ë‰ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÒÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÂÚË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓˆÂÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ.
ƒÛ„ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ Á‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ, Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ˆÂÎˇ˘Ë
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÏÂÊ‰Û Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËˇ Ë Â‡ÎÌÓ
ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËˇ Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ cosϕ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ˘Â ÒË ÒÔÂÒÚË Ì‡‰·‡‚ÍËÚÂ,
ÍÓËÚÓ Á‡ÔÎ‡˘‡ ‚ÒÂÍË ÏÂÒÂˆ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Â„ËÒÚË‡ÌÓÚÓ
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇ Ë
ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËˇ Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ
Ì‡ Â‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ‚˙˘‡Ú ‚ ÏÂÊ‡Ú‡, Ë Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. œËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ë
ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÙËÏË, ÍÓËÚÓ ‡Á-
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ÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ÓÔËÚ Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌÓÛ-ı‡Û ‰‡ Â¯‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë.
»ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‚
ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡
Í‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË Á‡ÒÂ„Ì‡ÚË ÒÚ‡ÌË - ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ë Õ≈ .

Намаляване
на разходите чрез
ограничаване
на потреблението
¬ÚÓËˇÚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ.
Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ·Ë ÏÓ„Î‡
‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ˜ÂÁ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡ÒÓÍË - ˜ÂÁ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ËÎË ˜ÂÁ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰Ë-

ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡. ◊ÂÒÚÓ ‚ ÔÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡Ú ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
ŒˆÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Â ÒÎÓÊÂÌ
ÔÓˆÂÒ, ÍÓÈÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌÓ
ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ Í˙Ï ‰‡‰ÂÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ¬ÒˇÍÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò
Ú.Ì‡. ÚÂÓÂÚË˜ÂÌ ÏËÌËÏÛÏ ‚ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÏ‡Ú Ë‰Â‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔË Ë‰Â‡ÎÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.
«‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÂˆËÁÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ È. œÓ ÔËÌˆËÔ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍ‡ Â ‰‡‰ÂÌ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, Ò˙‚ÒÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
‚ˇÌÓ Â Ë Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍ‡ Â Â‰Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÒÍ˙ÔË Ë
ÚÛ‰ÌÓËÁÔ˙ÎÌËÏË Ò‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇÚ‡ Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
Õ‡È-‚ËÒÓÍ Â ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ È
ÔÓ‡‰Ë Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î, ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. ¬
Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ‚˙ÔÓÒ˙Ú ÍÓˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‰‡ÎË ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ÒÚ‡‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, Í‡ÚÓ
ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÏÂÓÔËˇÚËˇ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ËÎË ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏÂ
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ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ È Á‡ÏˇÌ‡ Ò ÔÓ-ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍ‡ ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ Á‡‚Ó‰,
Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË.
ƒÛ„ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂ
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ¬˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ:
l ËÁ·Ó Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÂÚ‡ÔË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ;
l ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ;
l ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÍÚË‚ÌËÚÂ
ÚÓ‚‡Ë ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡;
l ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ Á‡
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‡·ÓÚÂ˘ ·ÓÈ ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ò‡
‚ÍÎ˛˜ÂÌË Â‰Ì‡Í‚Ë Í‡ÚÓ ÚËÔ Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ‰ÓÍÓÎÍÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓ-

Ï‡ÚÓ Â ËÁ„Ó‰ÌÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡:
KÌ ≥ |√(n+1)/n√(∆Pnı + Ke∆Qnı)/
(∆Pk + Ke∆QÍ)|,
‚ ÍÓˇÚÓ
∆Pnı (kW) Ò‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰;
∆Pk - Á‡„Û·Ë Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
‚ ÂÊËÏ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ;
∆Qnı (kVAr) Ò‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰;
∆QÍ (kVAr) - Á‡„Û·Ë Ì‡ Â‡ÍÚË‚Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ;
KÂ - ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ, ÓÚ‡Áˇ‚‡˘ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡ ÔÓ‡‰Ë
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌË ÚÓ‚‡Ë.
¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‰ËÌ ÓÚ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ËÁ„Ó‰ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
KÌ ≤ |√(n + 1)/n√(∆Pnı + Ke∆Qnı)/
(∆Pk + Ke∆QÍ). ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Ò‡
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‡ÁÎË˜ÌË Í‡ÚÓ ÚËÔ Ë
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ‰ÓÍÓÎÍÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ, Â ËÁ„Ó‰ÌÓ Â ‰ÓÒÚ‡ ÔÓÒÎÓÊÂÌ ‚˙ÔÓÒ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‰‡˜‡Ú‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ.
l ‰Û„‡ ÏˇÍ‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ.

Оптимизиране
потреблението
на основни потребители
—Â‰ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ò‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘ ‰ˇÎ ÓÚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‡ÍÓ ÒÂ‰ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â
45% ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ, Â ËÍÓÌÓÏË-
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˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ÚÓÈ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ‰ÏÂÌÂÌ Ò ÏÓ‰ÂÎ, ËÏ‡˘ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ 40%, ÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ 70%,
Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ ÒÂ Ô‡‚Ë
ÒÎÂ‰ Ó·ÒÚÓÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Â‡ÎÌËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ - Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ò ˆËÍÎË˜ÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ·ÂÁ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÏÂÊ‰Û ˆËÍÎËÚÂ, Ò ˆËÍÎË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ò ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ˆËÍÎËÚÂ Ë
Ò ÌÂÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ Ë ÌÂˆËÍÎË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Â ËÁ˜ËÒÎÂÌ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ,
ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ú.Ì‡. Á‡„Û·Ë Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Úˇı
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‰ÓÍÓÎÍÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ ÌÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌ‡.
ƒÛ„ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓ-

ÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ ‰ÂÎ˙Ú Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì ‚˙Á‰Ûı ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ
Ì‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ËÏ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ◊ÂÒÚÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÏÂÊ‡ Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı, Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ÙÎÛË‰˙Ú ‚ ÌÂˇ, ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡Ú Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ·Ë
ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò ‰Û„Ë Ô‡‡ÏÂÚË. «‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ò ‚˙Á‰Ûı Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓÈÚÓ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í‡ÚÓ ÁÌ‡˜Ë-

май 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2006

119

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚÂÎÂÌ. ÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë
ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡ Ë ˜ÂÁ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡. «‡„Û·ËÚÂ Ò‡ Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌË Ì‡
·Óˇ Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡
ÛÚÂ˜ÍË Ì‡ ‚˙Á‰Ûı; Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÂÏËÌ‡Î ÔÂÁ ÌÂÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
1 m3 Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ
‚ÂÏÂ, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú
ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ƒÛ„ ÔÓ‰ıÓ‰, Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ÔÂÌÓÒ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı ‰Ó ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÚÓÔÎÓËÁÓÎË‡Ú. —˙‚ÒÂÏ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ËÍÓÌÓÏËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡
‡ÁÎËÍ‡ ÔÂ‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÓÔÎÓËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡. ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡-
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Ú‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, Ò‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË Ë
‰Û„Ë ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ò ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌÓ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌÂ. —ÔÓÂ‰
Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‡ÍÓ ÌˇÍÓË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ò ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÒÂ Á‡ÏÂÌˇÚ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË, ˘Â ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ËÍÓÌÓÏËˇ ÒÂ‰ÌÓ Ò ‰Ó 10%. “˙È Í‡ÚÓ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Â
ÒÔÓÂÌ, ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
—ÂËÓÁÂÌ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË.
Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰ËÚÂ Ò ˆÂÎ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ËÏ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓÏÔË ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ. —Â‰ Ì‡ÒÓÍËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡·ÓÚË, Ò‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ë Â„ÛÎË-

‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ, Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ
Á‡„Û·ËÚÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ‚Ó‰‡, ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë ‰.
Õ‡ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë,
ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ‰. ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ Í‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ÎË˜ÌË ÚÂıÌËÍË ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Ì‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡
‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÏÂÓÔËˇÚËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

Системи за контрол
на електропотреблението
»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒ‚ÂÌ ‰‡ ‡‚ÚÓÏ‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚËÁË‡Ú ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓ˜ËÚ Ì‡
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ È. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
ÒÎÂ‰ˇÚ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡
ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, Ù‡ÁÓ‚ËÚÂ
˙„ÎË Ë ÂÍÒÚÂÏÛÏËÚÂ ËÏ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú ı‡ÏÓÌËˆËÚÂ Ë
ÒÎÂ‰ˇÚ ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë ÚÓÍ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‚Â˜Â Â ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„, ‡Ì‡ÎËÁ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚
Â‰ÌÓ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú „ÓÎÂÏË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. —ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ
ËÏ Ò˙Ò SCADA ÒËÒÚÂÏË. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ˆˇÎ‡Ú‡ Ò˙·‡Ì‡, Ó·‡·ÓÚÂ-
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Ì‡ Ë ‡ıË‚Ë‡Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË „‡ÙË˜ÌË Ë
Ú‡·ÎË˜ÌË ÒÔ‡‚ÍË.
‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ï‡˘‡·ÌË ÒÚÛÍÚÛË. —Â‰ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ „ÎÓ·‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë Web
‰ÓÒÚ˙Ô˙Ú ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡.

Етапи на
оптимизационните
програми
¬ÒÂÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ‡·ÓÚÂ˘ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ, ·Ë Á‡ˇ‚ËÎ, ˜Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ Ë ÚÓ˜ÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ
‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÔÓÏË¯ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ.

«‡ ‰‡ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡,
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Â‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ó·ı‚‡Ì‡ÚË
ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ô˙ÎÌ‡ Ë ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ
ÔÎ‡Ì Â Ò˙·‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÍÓÂÍÚÌË ˘Â ·˙‰‡Ú
ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËˇ ‡Ì‡ÎËÁ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
Ô˙ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ Í‡ÚËÌ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ, ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ˆˇÎÓÒÚÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÏÂÒÚ‡ - ‡„Â„‡ÚË,
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË Ë ‰., Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ò‡ÏËˇ ÔÓÏË¯ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ
Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ò˙·Ë‡ÌÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ì‡ÚÛÔ‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÏ ËÁËÒÍ‚‡ Í‡ÍÚÓ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎˇ, Ú‡Í‡ Ë
ˆˇÎÓÒÚÌÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍË Ë ËÁÔ˙ÎÌË-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚÂÎÒÍË ÌË‚‡ ‚ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‚˙ÔÂÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëˇ
Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏË Á‡
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË
Ó·ÂÍÚË, ÔÓˆÂÒ˙Ú Â ÒÚÓ„Ó ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ Á‡ ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Â ÒÚÓ„Ó ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ Ò
Ó„ÎÂ‰ ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË
Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÔÓˆÂÒË. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓˆÂÌÂÌ, Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÔÓÏË¯ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ. –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡ÏË Á‡
ÂÌÂ„ËÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÚ‡Ô‡:
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ Ù‡ÍÚÓ Á‡
ÛÒÔÂı‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Â ÓÒ˙ÁÌ‡Ú‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÏÂÌË‰Ê˙ÒÍËˇ ÂÍËÔ Á‡ Â‡ÎÌÓÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ˆÂÎˇ˘Ë ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÙËÏËÚÂ Á‡ÌËÏ‡-
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‚‡˘Ë ÒÂ Ò ÂÌÂ„ËÈÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ,
Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â ÂÍËÔ ÓÚ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË - ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Á‚ÂÌ‡,
ÍÓËÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
Úˇı. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Ì‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
¬ÚÓËˇÚ ÂÚ‡Ô Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡. ¬‡ÊÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ
ÂÚ‡Ô‡ Â ‡Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚
ÚÂÍÛ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ë Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
„Ó‰ËÌË. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ÏËÌ‡ÎË ÔÂËÓ‰Ë Â ‚‡ÊÌÓ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂ Ì‡
·˙‰Â˘‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡
Ì‡ Ó˜ÂÚ‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò˙˘Ó Ë ‰‡ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÓ·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ,

Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÍËÚË˜ÌË ÚÓ˜ÍË. ÃÓ‰ÂÎË‡Ú ÒÂ ‡ÁÎË˜ÌË
‚‡Ë‡ÌÚË Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ◊ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ ÒÂ
ËÁ·Ë‡ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ.
–Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌË ËÒÍ˙Ú ÓÚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ „ÓÎÂÏË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËˇ,
‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ‰˙Î˙„
ÔÂËÓ‰ Ì‡ ËÁÔÎ‡˘‡ÌÂ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÔÂˆËÁÌËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÓÚ˜ËÚ‡ Ë ‚˙Á‚‡˘‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, ÔÂ‰‚Ë‰ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚÂ
ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÂÚ‡Ô ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Â Ò‡Ï‡Ú‡ È
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ. flÒÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÙÓÏÛÎË‡Ú Í‡ÈÌËÚÂ ˆÂÎË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ. œÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÔËÒÚ˙ÔË Í˙Ï Â‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ì‡·ÂÎˇÁ‡ÌËÚÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ËÏ‡ Ô˙ÎÌ‡ ˇÒÌÓÚ‡ Á‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ
Ë ÔËÓËÚÂÚ‡ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.
»ÁˇÒÌˇ‚‡ ÒÂ Â‰˙Ú Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚË
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Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ„‡ÏË ÒÂ Ô‡‚Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ˆÂÎ
Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌ‡ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡.

œÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ı‚‡˘‡Ú Ò‡ÏÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÂÚ‡Ô ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ËÎË
‰ÓË Ò‡ÏÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡

≈ÌÂ„Ëˇ ÓÚ
ÏÓÒÍËÚÂ ‚˙ÎÌË
Основни видове електроцентрали, захранвани от морските вълни

Ã

орските вълни, наред със слънцето, вятъра и енергията на реките и
язовирите, принадлежат към групата на енергийните източници, добили широка популярност през последните години под термина възобновяеми. Въпреки че опити да се овладее и преобразува енергията на морските вълни съществуват от десетилетия, едва наскоро се заговори
по-сериозно за необходимостта от
разработване на технологии за ефективното им енергийно оползотворяване. Причините са до болка познати, за съжаление, не само от анализите и дискусиите за изчерпване на
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въглищата, нефта и природния газ в
световен мащаб, а от чисто икономическата логика, диктувана от цените на тези първични енергийни
източници на международните пазари. Само допреди десет години, вятърните и слънчевите централи все
още бяха тема, която се коментираше основно по различни форуми и на
страниците на специализираните
списания, без да има съществено
практическо приложение. Днес, вятърните централи и слънчевите фотоелектрични системи са сред най-динамично развиващите се области на
електроенергетиката. Изхождайки
от същата логика, вероятно не е

далеч времето, в което електроцентралите, преработващи енергията
на морските вълни в електрическа,
ще се превърнат в част от пейзажа
на крайбрежията. Днес едва ли би
могло да се каже кога ще стане това,
предвид огромните и често проти-
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
воречащи си интереси на големите
компании в областта на световната енергетика, от една страна, и
развитието на технологиите, от
друга. Факт, обаче, е че вече са изградени и експериментално функционират няколко морски електроцентрали.
Известно е, че морските вълни
представляват периодично спускащи
се и издигащи се огромни количества
водни маси. Това движение акумулира в себе си огромна енергия, която
именно е обект на различните технологии за енергийното й оползотворяване. Съществуват две основни
направления в развитието на морската енергетика. Едното включва
разработването на технологии за
оползотворяване енергията на прибойните вълни, т.е. строителството на брегови електроцентрали. Във
второто направление усилията на
инженерите са насочени към развоя
на технологии за оползотворяване на
теченията, навътре в морето. Строят се офшорни електроцентрали,
които са изцяло или полупотопени в
морето. Съществуват различни мнения по въпроса в кое от направленията инвестициите биха дали по-добри резултати. Съществуват дори
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поддръжници на становището, че за
да се разработи достатъчно ефективна технология, би следвало да се
съчетаят двете направления в развитието на морската енергетика.
Съществуват различни технологии за оползотворяване на енергията
на морските вълни. В централите,
отработващи енергията на прибойните вълни, е намерила приложение
технология, базирана на водни камери. Периодичното издигане и спускане на водните маси води до периодично повишаване и понижаване на водния стълб в камерите. С цел енергийно оползотворяване на тази разлика
във височината на запълване на камерите се използват специални турбини, които отчитат промяната в налягането на въздуха в камерите,
вследствие периодичното им запълване и изпразване с морска вода. Разработени са и друг вид конструкции,
при които периодичната промяна във
височината на водния стълб в камерите се отработва от турбини, работещи с нисък пад на налягането. В
електроцентралите, отработващи
енергийно морските течения, а не
енергията на прибойните вълни, все
по-уверено си проправя път технология, базирана на хидравлични помпи,

най-често възвратно-постъпателни.
Тази електропроизводствена технология включва паралелното използване на хидравлични помпи и двигатели. Първите, най-общо казано, преобразуват енергията на морските
вълни в налягане, а вторите налягането във въртящ момент, който завърта електрогенератор. Съществуват и други технологии за преобразуване на енергията на морските вълни
в електрическа, за съжаление, според
общодостъпната информация, все
още на етап разработка.
За момента основният проблем,
който спъва по-масовото практическо приложение на тези технологии, е
ниската им ефективност. Генерираното въртеливо движение в турбината е с ниски обороти, което е определящо за постигания нисък коефициент на полезно действие на централите, което води до лошата им
икономическа ефективност. Въпреки
съществуващите технически трудности, съпътстващи разработването на технология с висок КПД и конкурентноспособни производствени
цени, все повече специалисти определят морската енергетика като перспективно направление, което крие
сериозен потенциал за развитие.
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–‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á
Специфики на диафрагмените и турбинковите конструкции

ÿ

ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë
·ËÚ‡ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÒÂËÓÁÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË,
ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ È ÔËÎÓÊÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ. ¬ÒË˜ÍË
Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌËˇ ÔÓˇ‰˙Í Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÔË Ú‡ÌÁËÚ‡ Ë ÔÂÌÓÒ‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ËÎË ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ó·˘Ó ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ - ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-
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ÚÓ˜ÌË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
„‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓÚÓ ÏÛ ‡„Â„‡ÚÌÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡
ÔËÂÏ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‰., Ì‡Î‡„‡ ¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
„‡ÁÓÏÂË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ·ÎÓÍÓ‚Â,
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ‡·ÓÚ‡
Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. —Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ Ï‡ÎÍË ‰Â·ËÚË ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á Ò‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ. ¬ ÒÙÂ‡Ú‡
Ì‡ ÔÂÌÓÒ‡ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÒÂ‰ Ì‡ÎÓÊËÎËÚÂ ÒÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Ò‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË. ƒ‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË - ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ Ë
ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ, Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍ-

ÚË‚ÌË ÒÔÂˆËÙËÍË, ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ.

За грешките
при измерването
¬ÒÂÍË ÏÂÚÓÎÓ„ ÁÌ‡Â, ˜Â ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÙËÁË˜ÌËÚÂ ‚ÂÎË˜ËÌË,
ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÓÚ ‰‡‰ÂÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
„Â¯Í‡. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ì‡ Â‰ËÌ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÛÂ‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ÒÂ
ÒÚÂÏË ÔË ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ „Â¯Í‡. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë‰Â‡ÎÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÔÓ-
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‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ
ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú. ŒÔÚËÏ‡ÎÌËˇÚ
ËÁ·Ó Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ Ë ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Í˙Ï ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ: ÓÚ
Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ - ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, ÓÚ
‰Û„‡ - ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡Ú, Ë, ÓÚ ÚÂÚ‡ - Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ
·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ È.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Á‡
ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ËÏ‡ÈÚÂ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
„Â¯ÍËÚÂ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ ‰‚‡
ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌË Ë
ÒÎÛ˜‡ÈÌË.
—ËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡
Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ Ì‡ „Â¯Í‡Ú‡ ÔÓ‰ÎÂÊË Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ. “ˇ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â Â‡ÎÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÔÓ˜ÚË
100% ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ
Ë‰Â‡ÎÌËÚÂ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓ˜ÌË Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡Ú‡ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡Ú‡
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ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡
„Â¯Í‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡, Á‡
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ „Â¯Í‡ ·Ë ÏÓ„Î‡
‰‡ ÒÂ ‰‡‰Â Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú (Ì‡Ô. ±5%) ËÎË
Í‡ÚÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ÔÎ˛Ò Ë ÏËÌÛÒ
ÓÚ ËÁÏÂÂÌÓÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ò ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ (Ì‡Ô. ±1
ÏÏ).
—ÎÛ˜‡ÈÌ‡Ú‡ Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ Ì‡ „Â¯Í‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÎ˛˜Ë Ë ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ È, Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌË Ù‡ÍÚÓË. “Ó˜Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡Ú‡ „Â¯Í‡ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊË
Ì‡ ËÌÊÂÌÂÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ˆÂÎ
ËÁˇÒÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ì‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌËÚÂ
„Â¯ÍË, Ò ˆÂÎ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ËÏ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ.
Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Á‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á,
„Â¯Í‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ˜ÂÒÚÓ
Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ

Ì‡ „‡ÁÓÏÂË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ „Â¯Í‡Ú‡ ÔË
ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ „‡ÙË˜ÌÓÚÓ È ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡
‰Â·ËÚ‡. œËÂÚÓ Â Ú‡ÁË „‡ÙËÍ‡ ‰‡
ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÍË‚‡ ËÎË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ „Â¯Í‡Ú‡.
ƒÛ„‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
- ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú, ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÓÚ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ (Qmin) Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ (Qmax ) Ì‡
‰Â·ËÚ‡, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ
ËÁÏÂˇÚ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÛÂ‰.
◊ÂÒÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú
ÒÂ Á‡‰‡‚‡ Í‡ÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ÔËÏÂ 1:160 Á‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Q max =
160.Qmin.

Диафрагмени
разходомери за газ
“Û‰ÌÓ Â ‰‡ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ, ˜Â
ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ
‚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ-ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ.
¬˙ÔÂÍË ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ
150 „. ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ô˙‚ËÚÂ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ-
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Ë Ë ·ÛÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË,
ÔËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ Â
ÔÂÚ˙ÔˇÎ ÒÂËÓÁÌË ÔÓÏÂÌË. —ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‰ÓË ‚ÒÂ
Ó˘Â ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÒÂÍÚÓ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ˜ÂÚËË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Í‡ÏÂË, ‡Á‰ÂÎÂÌË Ò ‰Ë‡Ù‡„ÏË. ‡ÏÂËÚÂ ÒÂ Ô˙ÎÌˇÚ Ë ËÁÔ‡Á‚‡Ú ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. œÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÎˇÌÓ-ÏÓÚÓ‚ËÎÍÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Í˙Ï ‡·ÓÚÌËˇ Ó„‡Ì Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË, ÍÓÌÚÓÎË‡˘Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÏÂËÚÂ. ◊ÂÁ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ·Óˇ˜ ÒÂ ÒÛÏË‡Ú ÔÂËÓ‰ËÚÂ ÓÚ ‚ÂÏÂ, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ
Í‡ÏÂËÚÂ ÒÂ ËÁÔ˙Î‚‡Ú Ò ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ˜ÂÚÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ÔÂÏËÌ‡ÎËˇ ÔÂÁ ÛÂ‰‡
„‡Á.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
ÚÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
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ÏˇÒÚÓ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË
‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡,
‰‡‚‡ „ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁ·Ó
Ì‡ ÛÂ‰, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.

Видове диафрагмени
газомери

Фиг. 1 Принципна конструктивна схема
на диафрагмен разходомер

ÚËÚÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ „ÓÎÂÏËˇÚ ËÏ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Ó·ˇÒÌˇ‚‡˘‡ ÌÂÏËÒÎËÏË Á‡ ‰Û„ ‚Ë‰ ÛÂ‰Ë
ÔÂËÓ‰Ë Á‡ ÔÂÍ‡ÎË·Ë‡ÌÂ ÓÚ ÒÂ‰ÂÏ, ÓÒÂÏ Ë ‰ÓË ÔÓ‚Â˜Â „Ó‰ËÌË.
ƒÛ„Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ÓÚ ‚˙Ì¯ÂÌ
ÂÌÂ„ËÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Á‰‡‚‡Ú‡ ËÏ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë, ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ

¬˙ÔÂÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ¯ËÓÍË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
Ó·ı‚‡ÚË Ò ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, ÌÂ ·Ë ·ËÎÓ ÍÓÂÍÚÌÓ ‰‡ ÒÂ
Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË „‡ÁÓÏÂË ÓÚ ÚÓÁË ‚Ë‰. ¬Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ·ËÚ‡, ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ·ËÚÓ‚ËÚÂ „‡ÁÓÏÂË ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú ‰Â·ËÚË ‰Ó 10 Ï3/
˜, ‰ÓÍ‡ÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ „‡ÁÓÏÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÏÂ‚‡Ú ‰Â·ËÚË
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 250 Ï 3/˜ Ë ÔÓ‚Â˜Â.
ÓÔÛÒËÚÂ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 0.1 bar ÔÓ ÔËÌˆËÔ
Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó
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Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÓÚ 500 ∞—. œÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÂ Ë ÏÓ‰ÂÎË, ˜ËËÚÓ ÍÓÔÛÒË Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò
‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ (Ì‡‰ 64 bar) Ë
Ú‡ÍË‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
¬ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ, Ì‡Î‡„‡Ú
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ·ÎÓÍÓ‚Â Ò ˆÂÎ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ËÏ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡. ÕÓ‚ËÚÂ
‡Á‡·ÓÚÍË ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò˙Ò
ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ‰Ë‡Ù‡„ÏË Ë ÔÂˆËÁÌÓ Î‡„ÂÛ‚‡ÌË ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË
ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡
ÔÓ-‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ƒÛ„Ë
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ Â‰ÛÍˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËˇ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ¯ÛÏ, ‡Á-
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‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Ë ‰.

Температурната
компенсация
ÔË ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â
‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ
‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ „‡Á‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Ë ˜ÂÁ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ ÔËÂÏ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. «‡ Ú˙„Ó‚ÒÍÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ‚ ·ËÚÓ‚Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ ÔËÂÏ‡, ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ËÏ‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â 15 ∞—).
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡, ÚÓ‚‡ ˘Â
ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ Á‡‚ËÒË
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÛ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, Ì‡ÔËÏÂ, ˜Â Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡

ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÎËÚ˙ ‚Ó‰‡ ‰Ó
ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ, Â ÓÍÓÎÓ 2% ÔÓ„ÓÎˇÏ, ‡ÍÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
„ÓË‚ÓÚÓ Â 21 ∞—, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò
ÒÎÛ˜‡È, ÔË ÍÓÈÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÛ Â 15 ∞—. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú ÓÚ˜ËÚ‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÔÎ‡˘‡
ÔÓ‚Â˜Â.
ŒÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ·Ë ·ËÎ‡ Â‡ÎÌÓÒÚ, ‡ÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÏ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ, ˜Â ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú Â ÏÓÌÚË‡Ì
‚˙ÚÂ ‚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡. ¿ÍÓ Ó·‡˜Â
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ˙Ú Â ÏÓÌÚË‡Ì ‚ Ï‡ÁÂÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â, Ì‡ÔËÏÂ, ÌÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 10
∞—, ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ·Ë ·ËÎ‡ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡, Ú.Â. ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ˘Â ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ˘Â ÔÎ‡˘‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÒÏÂÚÍ‡.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓˇ‚‡Ú‡
Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË „Â¯ÍË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓˆÂÌÚ‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ
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Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ·ËÚÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û Â‡ÎÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ
„‡Á Ë ÔËÂÚ‡Ú‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ◊ÂÒÚÓ ÔË
‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò
·ËÚÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡,
Í‡ÚÓ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ „‡Á‡ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ.
œÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÍÓÂÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ „‡Á‡ ÔË ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÏÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Í˙Ï Ó·ÂÏ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â
ÔËÂÚ‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ
Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡. –Â‰Ëˆ‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË
ÏÓ‰ÂÎË ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë Á‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ.
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Фиг. 2 Принципна конструктивна схема
на турбинков разходомер

Турбинкови разходомери
œ˙‚‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡
‚ „Ó‰ËÌËÚÂ ÔÂ‰Ë ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡. œÂÁ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ÚÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Ò‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ë ‰ÌÂÒ
Á‡ÂÏ‡Ú ÒÂËÓÁÂÌ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ ÔË
ÛÂ‰ËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË
Ó·ÂÏË ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. “Û·ËÌÍÓ‚ËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ „‡Á‡ ‚ ÔÂÌÓÒÌËÚÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ „‡ÁÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË ÏÂÊË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â
ÔËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÒÂ Â
ÔÓÏÂÌËÎ ÓÚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
‰Ó Ì‡¯Ë ‰ÌË, ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÏ

ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò‡ ÔÂÚ˙ÔÂÎË
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, Ó·ˇÒÌˇ‚‡˘Ó Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‰ÌÂÒ.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â ¯ËÓÍÓ
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ. «‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡ÎËˇ
ÔÂÁ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ „‡Á ÒÂ Ò˙‰Ë ÔÓ
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ, ÏÓÌÚË‡ÌÓ ‚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÛÂ‰‡. ‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÚÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ‰Â·ËÚË, ÍÓÂÚÓ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓÓÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ
ÍÓÎÂÎÓ. ¬ËÒÓÍËÚÂ Ó·ÓÓÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Â‰ÛˆË‡Ú ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÂÌ Â‰ÛÍÚÓ,
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú Í˙Ï
·Óˇ˜, ÏÓÌÚË‡Ì ËÁ‚˙Ì „‡ÁÓ‚‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡. √‡ÁÓ‚ËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡ Ë ÎËÌÂ‡ÎËÁË‡ ‚˙‚ ‚ıÓ‰ÌËˇ Í‡Ì‡Î Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡, ‚Ì‡ÒˇÌË
ÓÚ Á‡‚ËıˇÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ëˇ ÔÓÚÓÍ,
ÒÂ ÔÂÏ‡ı‚‡Ú. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Ò˙ı‡ÌÂÌ‡ ‚
„‡Á‡, ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ ÍËÌÂÚË˜Ì‡
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ÂÌÂ„Ëˇ, Ú.Â. ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. Œ·‡ÚÌÓ, ÒÎÂ‰ ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ „‡ÁÓ‚ËˇÚ ÔÓÚÓÍ
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÍÓÌË˜ÂÌ Í‡ÚÓ ÙÓÏ‡ ËÁıÓ‰ÂÌ Í‡Ì‡Î, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ Ò ÓÔÚËÏËÁË‡Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Ë ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ Í‡Ì‡Î Ë ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ, ÍÓˇÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌË Á‡„Û·Ë Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ „Â¯Í‡ Á‡ ¯ËÓÍ
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú ‰‡ ·˙‰Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡.

Изисквания
при използването
на газомерите
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ËÁÏÂ‚‡Ú Ó·ÂÏ‡ Ì‡ „‡Á‡
‚ Â‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Á‡ ˆÂÎËÚÂ Ì‡
Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú.Ì‡. ÌÓÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
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ÔÓˆÂÒ‡. “Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ ÔË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË Í‡ÚÓ
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡
Ë ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÚÂÍÛ˘ËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Í˙Ï
Ú.Ì‡. ÌÓÏ‡ÎÂÌ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÍÓÂÍÚÓË. «‡ ˆÂÎÚ‡
ÒÂ ÒÎÂ‰ˇÚ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â ÔÂˆËÁË‡ÌÓ. ŒÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ·‡ÌÓ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ ‰‡ ÌÂ ‚Ì‡ÒˇÚ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ ‚
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó. ŒÚ
‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú ËÏ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ô‡‚‰ÓÔÓ‰Ó·ÌÓ ÒÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‚ ÚÓ˜Í‡-

Фиг. 3 Крива на грешката, характерна
за турбинков разходомер

Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ.
ƒÛ„Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ,
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ Û˜‡ÒÚ˙Í ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÂ‰Ë ÏˇÒÚÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÛÂ‰˙Ú. ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡
Ì‡ Ô‡‚Ëˇ Û˜‡ÒÚ˙Í ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
Í‡ÚÓ ÏËÌËÏÛÏ ÚË Ô˙ÚË ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÌÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ Û˜‡ÒÚ˙Í ÓÚ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÒÎÂ‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡.
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Точността
е важен фактор
ÔË ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚÓÁË
‚Ë‰ ÛÂ‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
Õ‡ ÙË„Û‡Ú‡ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÍË‚‡Ú‡
Ì‡ „Â¯Í‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ, ÍÓˇÚÓ Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÓÚ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂÎÂÌ ÒÚÂÌ‰, ‡·ÓÚÂ˘ Ò ‚˙Á‰Ûı ÔÓ‰ ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
–‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ ÔË ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏÓ.
◊ÂÒÚÓ, ÚÛ·ËÌ‡Ú‡ Ë ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ È ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÙÎ‡ÌˆÂ‚Ë ÍÓÔÛÒ. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â, ˜Â ÌˇÍÓË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ‚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ ÛÂ‰, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÍ‡Ê‡Ú ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ Ë ‰‡ ÔÓÌËÊ‡Ú ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡
ÏÛ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, ÔË
ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
Ú˙·‡, Ì‡Ë˜‡Ì‡ Ó˘Â ÒÏÂÌˇÂÏ
Ô‡ÚÓÌ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ. —ÏÂÌˇÂÏËˇÚ
Ô‡ÚÓÌ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‚˙ÁÂÎ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡ Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Í‡ÎË·Ë‡Ì ‚˙ıÛ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂÎÂÌ ÒÚÂÌ‰.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË
Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ë Ô‡ÚÓÌË Ò
ÌÓ‚Ë ÒÂ Ô‡‚Ë Ì‡ ÏˇÒÚÓ, ·ÂÁ ‰‡ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ Ë ÌÓ‚
ÍÓÔÛÒ Ì‡ ÛÂ‰‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‡‰‡ÔÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÒÏÂÌˇÂÏ Ô‡ÚÓÌ Ò ÔÓ-Ï‡Î˙Í
‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ëˇ
Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ó·ÂÏË „‡Á ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌË
ÍÓÎÂÎ‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡Ú‡ Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍË
„‡·‡ËÚË Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÚÂ„ÎÓ, ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÚËÂÌÂ. œÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ-Ï‡Î˙Í Í‡ÚÓ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÒÏÂÌˇÂÏ Ô‡ÚÓÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
Ì‡ÔËÏÂ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÂËÓ‰Ë
ÓÚ ‚ÂÏÂ ÔÂÁ „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡
ÏÂÊ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‰Â·ËÚË.
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Работа при
високи налягания
и дебити
«‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ‰˙Î„‡Ú‡ Ë
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Î‡„ÂËÚÂ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡Ú‡
Ë Â‰ÛÍÚÓ‡ ÒÂ ÔÂÓ‡ÁÏÂˇ‚‡Ú.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ÔË ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÚÓ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÛÂ‰˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ‰Ó·Ë ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‚˙ıÌ‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â‰ËÌ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÓÌÂÒÂ, Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 160% ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ
‰Â·ËÚ.
ŒÍÓÎÓ 80% ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ Í‡ÎË·Ë‡Ú ÔÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Í‡ÎË·‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëˇ ‚˙ıÛ ÚÂÒÚÓ‚Ë ÒÚÂÌ‰Ó‚Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ò ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡,
Ó·‡˜Â, ÚÂÁË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÚÓ. “˙È Í‡ÚÓ ‚ÌÂÒÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡ „Â¯Í‡ ÒÂ ÓÚ-
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˜ËÚ‡, ÚÛ·ËÌ‡Ú‡ Ë Â‰ÛÍÚÓ˙Ú
ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÛÂ‰‡ Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó
Ï‡ÎÍ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÍË‚‡Ú‡ Ì‡
„Â¯Í‡Ú‡ ‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÔÓÚÓˆË,
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ ÌËÒÍË –ÂÈÌÓÎ‰ÒÓ‚Ë ˜ËÒÎ‡, Ë ÍË‚‡Ú‡ Ì‡
„Â¯Í‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ÔÓÚÓˆË
ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú,
˜Â Ú‡ÁË ‡ÁÎËÍ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚ÒÂÍË ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È Â ‡ÁÎË˜Ì‡, ÌÓ Â ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ±0.5%. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÍË‚‡Ú‡ Ì‡ „Â¯Í‡Ú‡ Â ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÒÚ˙ÏÌ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÛÂ‰ËÚÂ Ò „‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò „‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò ÔÓ-ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔË ÔÓ-‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ „Â¯Í‡Ú‡ ÔË ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ ÍÓÎÂ·‡Â ‚ ÔÓÚÂÒÌË „‡ÌËˆË.
“Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë
ÔÓÚÓˆË Ò ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰Â ÒÂ ÔÓ‚ÂË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ·ÎËÁÍË
‰Ó Â‡ÎÌËÚÂ, Ú.Â. Ì‡ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂÎÂÌ ÒÚÂÌ‰ Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÔÓ‰ ‚ËÒÓ-

ÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ „Â¯Í‡, ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂÚÓ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔË „‡ÁÓÏÂË,
ËÁÏÂ‚‡˘Ë ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ, ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ÔË ÔÂÒÏˇÚ‡ÌËˇÚ‡ Í‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ËÎË Ì‡ –ÂÈÌÓÎ‰ÒÓ‚ÓÚÓ ˜ËÒÎÓ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÍÓÂÍÚÓ.

Връзката
между обхвата
и налягането
–Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡ Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú
Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡
„‡Á Â ÔÓ-¯ËÓÍ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
„‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
œË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò ‰Â·ËÚË, ·ÎËÁÍË ‰Ó ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ ËÏ Ó·ı‚‡Ú, ÂÊËÏ˙Ú Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÂ‰‡ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ
‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡Ú‡ (ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÓ ‚
‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÚ „‡Á‡), Ë ‚˙Úˇ˘Ëˇ
ÏÓÏÂÌÚ, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡ (‰˙ÎÊ‡˘ ÒÂ Ì‡ ÒË-
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ÎËÚÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÚËÂÌÂ). “˙È
Í‡ÚÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËˇÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÍÓÎÂÎÓ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡‡ÒÚ‚‡
ÎËÌÂÈÌÓ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡Á‡, ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡Ú‡, ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ò Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇÚ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ, ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ ÔÓ-·˙ÁÓ
ÔË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ „‡Á‡
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÂ‰‡ Ò
„‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ.
œÓ‡‰Ë ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Ò
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú
Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡
ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ‚ „‡ÁÓÂ„ÛÎË‡˘ËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂ Ò
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‚ Úˇı ‚ËÒÓÍÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, ÔÓ‰ ÍÓÂÚÓ
„ÓË‚ÓÚÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ ‚ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ‰Ó
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‡Á-
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ÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂÊË. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ˆÂÎËÚÂ Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ,
ÔÓÒÚ˙ÔËÎÓ ‚ „‡ÁÓÂ„ÛÎË‡˘ËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚Â ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÏÂÒÚ‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ - ÔÂ‰Ë Â„ÛÎ‡ÚÓ‡,
Í˙‰ÂÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Â
‚ËÒÓÍÓ, ËÎË ÒÎÂ‰ Â„ÛÎ‡ÚÓ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡Á‡ Â ÌËÒÍÓ. »
‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË.

Влиянието
на смущенията
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ÏÌÓ„Ó
ÔÂˆËÁÌË ÛÂ‰Ë. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ò‡ Ì‡È-‰Ó·Ë, Ú.Â. ‡·ÓÚˇÚ Ò Ì‡È‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÛ·ËÌÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ÔÓÚÓÍ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ·ÂÁ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ. ÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ

Á‡·‡‚ˇ, ˜Â Á‡ÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚ Ô‡ÒÔÓÚËÚÂ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË
Ì‡ ËÁÔËÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚÂÌ‰Ó‚Â. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÚÂ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Â‰‡Ú ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡,
Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Ò‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË ÏÂÊ‰Û ‡·ÓÚ‡Ú‡
ËÏ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ë ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ.
¿ÍÓ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
ËÁÏÂ‚‡Ú ÔÓÚÓˆË, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌË Á‡‚ËıˇÌËˇ, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Ò
ˆÂÎ Ú.Ì‡. ËÁÔ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. —
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ËÏ ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡
Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. »Á·Ó˙Ú ËÏ ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ
ÒÎÛ˜‡È ÒÏÛ˘ÂÌËˇ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡.
¬ıÓ‰ÌËˇÚ Í‡Ì‡Î Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò˙˘Ó ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
Ú.Ì‡. ËÁÔ‡‚ˇ˘‡ ÙÛÌÍˆËˇ. œÂÏËÌ‡‚‡ÈÍË ÔÂÁ ÚÓÁË Û˜‡ÒÚ˙Í,
„‡ÁÓ‚ËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡ Ë
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ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Â‰ÛˆË‡Ú ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë.

‚‡ÚÂÎÌËˇ ÛÂ‰ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. »Ï‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ - ÚÓÈ
Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÓÁË
Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡.
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, ÔË ÍÓËÚÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡
Ë ‚Ë‰‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚ˙Í‡ ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ÔÂ‰Ë Ë ÒÎÂ‰ ÏˇÒÚÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ
Â ÏÓÌÚË‡Ì ÛÂ‰˙Ú.

Изисквания
към монтажа
на разходомерите
“˙È Í‡Ú‡ ‚ıÓ‰ÌËˇÚ Û˜‡ÒÚ˙Í Ì‡
‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ë ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ‰‡ ËÁÔ‡‚ˇ ÔÓÚÓÍ‡, ÚÓÁË
‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ÒÏÛ˘ÂÌËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú ËÏ
Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚Ëˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡, ÔÂ‰Ë
ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ
ÛÂ‰.
œÓ ÔËÌˆËÔ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
Ô‡‚Ëˇ Û˜‡ÒÚ˙Í ÔÂ‰Ë ÛÂ‰‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÂÚ Ô˙ÚË ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡, ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ 4 bar. ¿ÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÚÓÍ‡ Â ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ Ú‡ÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊË-
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Фиг. 4 а и б. Схеми на свързване с цел
проверка прецизността на работа на
измервателната система.

Проверка
на състоянието
на разходомерите

Ì‡ Ì‡ Ô‡‚Ëˇ Û˜‡ÒÚ˙Í Â ÚË Ô˙ÚË
‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
ÍÓ„‡ÚÓ Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
Â ÏÓÌÚË‡Ì ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ëˇ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ô‡‚Ëˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í Â ‡‚Ì‡ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË
ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡.
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, Í˙Ï ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ÒÎÂ‰ ËÁÏÂ-

‡ÍÚÓ ‚ÒË˜ÍË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
ÛÂ‰Ë, Ë ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÓ‚ÂÍ‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ ÒÂ ‰ÂÏÓÌÚË‡Ú Ë ÔÓ‚Âˇ‚‡Ú ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË Á‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Î‡·Ó‡ÚÓËË.
¬ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ë ‚ËÒÓÍË
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ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë,
ÚÂÁË ÔÓ‚ÂÍË ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÔË
ÔÓ-‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡. «‡ ˆÂÎÚ‡
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ‰‚Â ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ÒÂËˇ, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÚÓ‚‡
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‰‚‡
‚Ë‰‡ ÒÂËÈÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ.
œË Ô˙‚Ëˇ ‚Ë‰, Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Â Ú‡ÈÌÓ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, „‡-
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ÁÓ‚ËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÂÁ ‰‚ÂÚÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
‡·ÓÚÂ˘Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ‚ ÒÂËˇ. ◊ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡,
ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ë
ÔË Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎËÍË ÏÂÊ‰Û ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ÒÂ ÔËÒÚ˙Ô‚‡ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÍË.
¬ÚÓËˇÚ ‚Ë‰ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ÌÂÔÓÒ-

ÚÓˇÌÌÓ. œË ÌÂ„Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ò ˆÂÎ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡·ÓÚÂ˘‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡
ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ÚÓ‡. »ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÒÂ
‰‚ÛÔ˙ÚÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÔË ÍÓˇÚÓ
ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ‰‚‡ ÍÓÌÚÛ‡ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÔË‡ÌÂ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÔÂÁ ‚ÒˇÍ‡
ÓÚ Úˇı. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ
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«‡‚‡ÂÌË Ó·ÂÏÌÓ-ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚË
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË
Област на приложение, конструктивни и технически характеристики

œ

рез последните години бе разработена нова модификация пластинчати топлообменници, която се наложи в практиката под наименованието заварени обемно-пластинчати
топлообменници, или Welded Plate
Shell Heat Exchangers. Общ вид на
такъв топлообменник е показан на
фиг. 1. Топлообменникът е изграден
от два съставни елемента. Корпусът
на заварените обемно-пластинчати
топлообменници е стоманен и може
да бъде разглобяем (фиг. 1) или плътно
заварен (фиг. 2). Изработва се от St3,
St20 или неръждаема стомана AISI
316. Вътре в корпуса се разполага
пластинчато тяло, чийто вход/изход
се заваряват към капака на корпуса.
Тялото е изградено от кръгли пластини (фиг. 3), които се свързват помежду си чрез периферна лазерна заварка. Материалите, от които се изработват пластините, могат да
бъдат AISI 316, никел, титан и др.
Към двата отвора са заварени щуцери вход/изход, а по периферията се
монтират три дистанциращи пластини.
Пластинчатите топлообменници
от тази модификация се изработват
в широка гама типоразмери, които
обхващат диапазона мощности от 6
kW до 6 000 kW. Заварени обемнопластинчати топлообменници с мощност по-висока от 6 000 kW се изра-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

ботват по индивидуална
поръчка. Диаметърът на
корпуса им варира от 200
до 1000 mm.
Специфичната конструкция на заварените пластинчати топлообменници позволява използването им с
различни флуиди. Друга тяхна специфика е способността им да издържат на висо- Фиг. 4. Обемно-пластинчат Фиг. 5. Обемно-пластинчат
ко налягане до 100 bar по топлообменник, специално топлообменник за приложеза фармацев- ние в химическата промишдвата кръга на топлоноси- изпълнение
тичната индустрия.
леност.
теля и широк температурен интервал от -200 до +950 °С. Ра- тяло. В хладилните системи топлоботата на заварените пластинчати обменниците с такава конструкция се
топлообменници при високи темпера- използват успешно за изпарители и
тури и налягания позволява да бъдат кондензатори. Друга област на приложение на заварените обемно-пласприлагани в специални топлотехнически системи с екстремни парамет- тинчати топлообменници е в корабри. Счита се, че са особено подходящи ната индустрия, където се използват
за замърсени флуиди и мръсна пара. в системите за дестилация на питейЗамърсеният топлоносител протича на вода, а в химията - за топлообмен
в обемната част на топлообменника, на агресивни флуиди (в неръждаемо иза чистият - вътре в пластинчатото пълнение).
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¬Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË
Специфики при проектирането и използването им

≈

‰Ì‡ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ì‡Ë˜‡ÌË ˜ÂÒÚÓ ˜ËÎ˙Ë, Â Ò˙·Î˛‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÔÓ‰·Ó˙Ú Ì‡ Ô‡‚ËÎÌËÚÂ ‚Ó‰ÌË ‰Â·ËÚË Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÔÓÚÓˆËÚÂ ÏÂÊ‰Û ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Í˙„Ó‚Â Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “Ó‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Á‡
‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÂÍÚÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Ó„‡ÌË-
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˜ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú Ò‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ‚˙‚ ‚Ó‰ÓÓıÎ‡Ê‰‡˘ËÚÂ ‡„Â„‡ÚË
‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË „‡ÌËˆË. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ Ò ÔËÏÂË Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓ‰·‡ÌËÚÂ ‰Â·ËÚË ‚ ÍÓÌÚÛËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ Í˙Ï
Úˇı ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Í˙„Ó‚Â.

Водни дебити във
водоохлаждащи агрегати
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ËÁıÓÊ‰‡Ú ÓÚ ÔÂÁÛÏÔˆËˇÚ‡, ˜Â

‚Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò‡
Á‡ı‡ÌÂÌË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ. ¬
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‰Â·ËÚ˙Ú ÏÓÊÂ
‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË „‡ÌËˆË. “Ó‚‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, Ó·‡˜Â,
Â ÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ·‡‚ÌÓ. ≈‰ËÌ
·˙ÁÓ ÒÔ‡‰‡˘ Í‡ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÓÚÓÍ ·Ë ÔË˜ËÌËÎ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ‡„Â„‡Ú‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ËÒÍ ÓÚ
Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎˇ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Ë ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
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Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ·Ë Ì‡ÎÓÊËÎÓ
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ˙˜ÌÓ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÂ.
–ËÒÍ˙Ú ÓÚ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡
ÔÓ‡‰Ë ‚ÎÓ¯ÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔË ÒÔ‡‰ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ
ÔÓÚÓˆË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌË‚Ó. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÒÚ‡‚‡
‚Ó‰ÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Â ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ‡„Â„‡Ú‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Á‡ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Â Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËÚÂ ‰Â·ËÚË ÒËÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ. —Â‰
ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Â, ˜Â Ú˙·ËÚÂ
Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒËÎÌË Û‰‡Ë ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔËÏÂÒË ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ ÂÓÁËˇÚ‡ Ì‡ Ú˙·Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

Системи с постоянен
поток
ÕˇÍÓË ÔÓÂÍÚ‡ÌÚË ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÔÓÚÓÍ. “‡Í˙‚ ÔËÏÂ Â
ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 1. ƒÂ·ËÚ˙Ú ‚ Í‡È-
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Фиг. 1

ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ˜ÂÁ
ÚËÔ˙ÚÌË ÍÎ‡Ô‡ÌË. ¬Ó‰ÌËÚÂ ‰Â·ËÚË, ÍÓËÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
ÓÚ Í‡ÈÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, ÒÂ ÔÓÔÛÒÍ‡Ú Ú‡ÌÁËÚÌÓ ˜ÂÁ ·‡ÈÔ‡ÒÌ‡
‚˙ÁÍ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ó·˘ÓÚÓ ‚Ó‰ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÌÒÛÏË‡ÌÓ ÓÚ ‡„Â„‡ÚËÚÂ, Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ Ì‡ ÙË„. 1 ‚Ë‰ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÙËÍÒË‡ÌË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡,
ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
ÒË ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. Õ‡ÔÓ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÔÓÒÚÓ-

ˇÌÂÌ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË.
ÕˇÏ‡ ‚Á‡ËÏÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÌË Í˙„Ó‚Â. “‡ÍÓ‚‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÔÓÚÓÍ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ
Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË ‡„Â„‡ÚË. ¬ ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‰Â·ËÚ Â
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ, Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. ≈‰ËÌ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, Ó·‡˜Â, Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÂÔÓÏÔ‚‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÷ËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
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ÔÓÏÔ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ë ËÁ·‡Ì‡ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÒÛÏ‡Ú‡ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ‚Ó‰ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Í˙Ï Í‡ÈÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ë
Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œË ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ‚Ó‰ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú, Í‡ÚÓ ÔË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ ÒÂ
‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ. ¬ ÒÎÛ˜‡È Ò

няколко паралелно
инсталирани агрегата
ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡
‚Ó‰‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡,
Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ‚ÒË˜ÍË ‡„Â„‡ÚË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚˇÚ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
‡ÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËˇÚ ÍÓÌÚÛ ÌÂ Â ·‡Î‡ÌÒË‡Ì, ‚ÒÂÍË Ò‚˙ıÔÓÚÓÍ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ˘Â ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ÔÂÁ ·‡ÈÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ÓÚ
ÚÓ˜Í‡ ¡ Í˙Ï ÚÓ˜Í‡ ¿. ƒÓË ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‡„Â„‡ÚË ‡·ÓÚˇÚ, ˘Â
ËÏ‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓˆËÚÂ ‚ ÚÓ˜-
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Í‡ Ã. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ·Ë
·ËÎÓ ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓıÎ‡‰ÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂ
Ô˙ÎÌËˇÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. œË Ò‚˙ıÔÓÚÓÍ ÓÚ
50% ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÛË Ë ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ò‡ÏÓ 90% ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ŒÚ „‡ÙË- Фиг. 2.
Í‡Ú‡ Ì‡ ÙË„. 2 ÎÂÒÌÓ ÒÂ
‚ËÊ‰‡, ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ “s ‰ÓÒÚË„‡ ÔÓÂÍÚÌ‡Ú‡ ÒË ÒÚÓÈÌÓÒÚ
ÓÚ 6 ∞—, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‡„Â„‡ÚË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚˇÚ. œÛÌÍÚË‡Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÔË
ÔÂÔ˙Î‚‡ÌÂ Ò 50% Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ ÍÓÌÚÛ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÓÚ 6 ∞— Ì‡ ÓıÎ‡-

‰ÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Ò‡ÏÓ ÔË
ÌÛÎÂ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œË Ô˙ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ Ò‡ÏÓ 90%
ÓÚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ¬
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ „‡ÙËÍ‡ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ, ˜Â ‚ÒÂÍË ÓÚ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ËÏ‡
Â‰ËÌ Ë Ò˙˘ Ò‚˙ıÔÓÚÓÍ. ¿ÍÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÌÂ Â ·‡Î‡ÌÒË‡Ì‡ Ë ‚ ÌˇÍÓÈ
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ÓÚ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Ò‚˙ıÔÓÚÓÍ, ‡ ‚ ‰Û„Ë ÌÂ‰ÓÒÚË„, ÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ·Ë ÒÂ ‚ÎÓ¯ËÎÓ Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ·Ë
·ËÎ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ 90% ÓÚ
Ô˙ÎÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ.
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÌˇÍÓË ÍÓÌÚÛË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÒÂ‰Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÓÚ 6 ∞— Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‡·ÓÚË Ò˙Ò
ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÚÓ ÍÓÌÚÛ˙Ú, ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 1, ÌÂ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÊÂÎ‡ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‡„Â„‡ÚË
ÌÂ ‚ÎˇÁ‡Ú ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ‡·ÓÚÂÌ
ÂÊËÏ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡
·Ë ·ËÎÓ ‰ÓÒÚ‡ ÌÂËÍÓÌÓÏË˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ‚ ÓÒÚÓ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ Ò
Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ, ‡
ËÏÂÌÌÓ - ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
‡„Â„‡Ú‡ Ò ˆËÍÎË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡.
¿ÍÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ Ú‡Í‡, ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ “gr ‰‡ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ë ‡‚Ì‡ Ì‡ 12 ∞—, ÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ “s ˘Â ·˙‰Â ÔÓ-‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËÚÂ 6 ∞—.
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Фиг. 3

Õ‡ÔËÏÂ Á‡ 30% Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛËÏ “gr = 12 ∞— Ë
“s = 10.2 ∞—, ‚ÏÂÒÚÓ 7.8 ∞—. ¿ÍÓ
ÌˇÍÓÎÍÓ ‡„Â„‡Ú‡ Ò‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË Ô‡‡ÎÂÎÌÓ, Í‡ÍÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÙË„. 3, ÒÚÂÏÂÊ˙Ú ·Ë ·ËÎ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛˇÚ Ò˙˘ËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Í‡ÚÓ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÙË„. 1. “Ó‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÍÓ ‡„Â„‡ÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ, ËÌÊÂÍÚË‡Ú
‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ‚˙˘‡˘Ëˇ ÍÓÌÚÛ Ó·‡ÚÌÓ ‚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ÍÓÌÚÛ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.

Системи с променлив
поток
Ó„‡ÚÓ Í‡ÈÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ò‡
ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰‚ÛÔ˙ÚÌË ÍÓÌÚÓÎÌË ‚ÂÌÚËÎË, Ó·˘ËˇÚ ‰Â·ËÚ ‚‡Ë‡ Í‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËˇ ÓÚ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. «‡
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ì‡ÔÓ
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ
Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡. ¬
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ ÏÌÓ„Ó
˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡, ˜Â ‰Â·ËÚ˙Ú Â
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. “Ó‚‡ Â ‰ÓÒÚ‡ ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÔË-
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ÂÏ‡ÌÂ Ë ÚÓ ÌÂ‚ËÌ‡„Ë Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡. œË ‰‚ÛÔÓÁËˆËÓÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚˙ıÛ
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ 50% ÓÚ ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Ò‡ Á‡Ú‚ÓÂÌË. “Ó‚‡ ÓÚ˜‡ÒÚË Â ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ
ÔÓ‚Ë¯ÂÌËˇ Ì‡ÔÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡,
ÓÚÌÂÒÂÌ Í˙Ï Ì‡Ï‡ÎÂÌËˇ ‰Â·ËÚ, Ë
ÓÚ˜‡ÒÚË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌËˇ
Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Ú˙·ËÚÂ.
‡ÈÌËˇÚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Â, ˜Â ‰Â·ËÚ˙Ú
ÔÂÁ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ Ò
50% ÓÚ ÔÓÂÍÚÌËˇ.
¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÌÂÎËÌÂÈÌ‡Ú‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ë
‚Ó‰ÌËˇ ‰Â·ËÚ, Ò‚˙ıÔÓÚÓÍ˙Ú ÓÍ‡Á‚‡ Ï‡ÎÍÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡,
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Í˙Ï Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ËÁ‡ÁÂÌË Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ ÔÓÂÍÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ Â‰ËÌËˆ‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ‡ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌË ÍÓÌÚÓÎÌË ‚ÂÌÚËÎË, 50% Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Á‡ ‰Â·ËÚ ÓÚ 20%. ¬ ÚÓÁË
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ÒÎÛ˜‡È ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
‰Â·ËÚ/Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Â
0.4. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.

Взаимодействие
при постоянно
диференциално
налягане

Фиг. 4

¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚÛËÚÂ Á‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ Â ËÎ˛ÒÚË‡ÌÓ Ò ÙË„. 4, ‚
ÍÓˇÚÓ ÌˇÏ‡ ÔÓÏÔË ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ˘Ëˇ Í˙„. œÓÏÔËÚÂ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Á‡ Ì‡ÔÓ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ë Á‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ˘Ëˇ Í˙„. Õ‡ ·‡ÈÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ¿¬ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ∆pab ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ Ú‡ÁË ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Â ÔËÎÓÊËÏ‡, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÔÓÏÂÌÎË‚ ‰Â·ËÚ ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ Í˙„. Õ‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰

Ú‡ÁË ÒıÂÏ‡ ÌÂ ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ‡·ÓÚË ‰Ó·Â, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÓÏÔËÚÂ Ì‡
‡„Â„‡ÚËÚÂ ËÏ‡Ú Ó·˘Ó Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ.
“‡Í‡ ËÎË ËÌ‡˜Â, ÚÓ‚‡ Â ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÔË ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
‡„Â„‡ÚË. Œ·˘ËˇÚ ÍÓÌÚÛ Â ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
Ú‡Í˙‚ Ò ÙËÍÒË‡ÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ë ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡Û¯Ë ‚Ó‰ÌËˇ ‰Â·ËÚ ÔÂÁ ÚÂÁË ‡„Â„‡ÚË.
“Ó‚‡ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ „‡ÙËÍËÚÂ Ì‡
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Œ¬
ÙË„. 5. — ÍË‚‡Ú‡ I Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡
Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. ¿ÍÓ Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÌÂ„Ó Â ËÁ‚Â‰ÂÌ ÓÚ Ì‡ÔÓ‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡, ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
II. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
II ÔÓÍ‡Á‚‡ Ì‡ÎË˜ÌËˇ Ì‡ÔÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÚÓ˜ÍËÚÂ ¿ Ë ¬. ƒÓÍ‡ÚÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË ‰‚Â ÚÓ˜ÍË ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ, ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÚÓ˜Í‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚
ÚÓ˜Í‡ — Ì‡ ÍË‚‡ II. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
ÔË ÍÓËÚÓ Ú‡ÁË ÚÓ˜Í‡ Â ÙËÍÒË‡Ì‡, ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ Â ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ.

Работната точка е
определена индивидуално
Á‡ ‚ÒÂÍË ‡„Â„‡Ú ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎ‡ - ÚÓÈ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. Ó„‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‡„Â„‡Ú Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú, ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ÏÂÊ‰Û ÚÓ˜Í‡Ú‡ ¿ Ë ÚÓ˜Í‡Ú‡ ¬ ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÔÂ‰Ë ÍÓÌÚÓÎÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‰‡ Â‡„Ë‡. “Ó‚‡ ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÔÂÁ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, Í‡ÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡
ËÒÍ ÓÚ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎˇ.
“ÓÁË ËÒÍ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ë ÓÚ ·˙ÁËˇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Ô‡‰ t gr. œË ÌˇÍÓË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇÚ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÓÚÍ˙Ï Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. œÓÏÔ‡Ú‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÛÔÓÚÂ·‡, Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÚÓÁË
Таблица 1
Ì î ù í î ñ ò (% )
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10 0
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‚ÂÌÚËÎ ÒÂ Â ÓÚ‚ÓËÎ ÔÎ‡‚ÌÓ Ë Â ÓÒË„ÛËÎ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
‰Â·ËÚ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ Â‡ÍˆËˇ
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Ó„‡ÚÓ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú Â ÓÚ‚ÓÂÌ
Ì‡Ô˙ÎÌÓ, ‡„Â„‡Ú˙Ú Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. œÓÏÔËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰·‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ËÏ‡Ú ÒÚ˙ÏÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË
‚‡Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
‚ ‡„Â„‡ÚËÚÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò˙˘Ó
ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚‡Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ
Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ‡ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Œ·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎËÚÂ ≈ Ë F Ì‡ ÙË„. 5.
¬ Ú‡·ÎËˆ‡ 1 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË

температурата и дебитът
като функция на промяната на натоварването
ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰‚‡
ÂÍÒÚÂÏÌË ÒÎÛ˜‡ˇ - Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Â Â‰Ì‡Í‚Ó (ÒÎÛ˜‡È ‡), Ë ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË ‡·ÓÚˇÚ ÔË Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡-

tgs = ts = 6 oC
a  ì î ä óë è ð à ù î ó ï ð à â ë å í è å
b  ä â ó ï î çè ö è î í í î ó ï ð à â ëå í è å

N
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

qg
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0

tgr
7.2
8 .4
9.6
10.8
12 .0
9.6
10.2
10.8
1 1.4
12 .0
10.4
10.8
1 1.2
1 1.6
12 .0
10.8
1 1.1
1 1.4
1 1.7
12 .0

tr
2 3. 7
2 3. 3
22.9
2 2 .5
2 2 .1
21.7
21.2
2 0.8
2 0.2
19.7
19.1
18 .5
17.9
17.2
16 .5
15.7
14.9
14.0
13.0
12 .0

qs
1.7
3. 5
5. 3
7.3
9.3
1 1.5
13.8
16 .3
18 .9
21.9
2 5. 1
2 8 .7
3 2 .8
37.4
4 2 .9
4 9.4
5 7.3
6 7.5
81.0
10 0.0
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qb
2 3. 3
21.5
19.7
17.7
15.7
3 8 .5
3 6 .2
3 3. 7
31.1
2 8 .1
4 9.9
4 6 .3
4 2 .2
37.6
3 2 .1
5 0.6
4 2 .7
3 2 .5
19.0
0.0

l

tr
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

qs
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
10 0

qb
20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
20
15
10
5
0
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Œ¬
‚‡ÌÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‰Û„Ë Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË
(ÒÎÛ˜‡È b). «‡ ÓÔÓÒÚÂÌÓÒÚ Â ÔËÂÚÓ, ˜Â ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚ Í‡ÈÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, Ò‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË, ÍÓÂÚÓ Á‡Òˇ„‡
Ò‡ÏÓ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÌˇÍÓË
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË ‡·ÓÚˇÚ ÔË Ô˙ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‰Û„Ë Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ Â
Ò˙˘‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ
Â Ì‡ÎËˆÂ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ ÍÓÌÚÛ. ƒÓÍ‡ÚÓ
ÔÓÚÓÍ˙Ú ÔÂÁ ‡„Â„‡Ú‡, Á‡ı‡Ì‚‡˘ Ò ÓıÎ‡‰ÂÌ‡ ‚Ó‰‡, ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ÒÂ ‚ÎËˇÂ
Ò‡ÏÓ ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ
b ‰Â·ËÚ˙Ú ÔÂÁ ÍÓÌÚÓÎÌËˇ ‚ÂÌÚËÎ Ì‡ ·‡ÈÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ‰Â·ËÚ‡ ‚ ‡„Â„‡Ú‡. œÓ Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ ÍÓÌÚÓÎÌËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ Á‡ 25% ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Â·ËÚ ‚ ‡„Â„‡Ú‡. ¬ ÂÍÒÚÂÏÌËˇ ÒÎÛ˜‡È - ‡, ‰Â·ËÚ˙Ú ÔÂÁ ·‡ÈÔ‡Ò‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚ ÚÓÁË ‚ ‡„Â„‡Ú‡. œÓ
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ÔËÌˆËÔ ÍÓÌÚÓÎÌËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ ·Ë
Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â Ó‡ÁÏÂÂÌ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ¬
ÌˇÍÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ ‰‚‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡,
ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ,
Á‡ ‰‡ ÛÎÂÒÌˇÚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡.
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â

разпределителният контур
е внимателно балансиран
Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÌÚËÎË Ò‡ ÓÚ‚ÓÂÌË, Ì‡ ÚÂÓËˇ ‰Â·ËÚ˙Ú
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
ÓÚ 150%. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Ó·‡˜Â, ÚÓÁË
‰Â·ËÚ ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ
‚˙ÁÏÓÊÂÌ ÓÚ ‡„Â„‡ÚËÚÂ Â Ò‡ÏÓ
100%. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡
ÓÚ‰‡‰‡Ú ËÒÍ‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
ÓÌÚÓÎ˙Ú Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ÌÂ
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÎÂÒÌÓ,
‰ÓÍ‡ÚÓ ‰Â·ËÚ˙Ú ÌÂ ·˙‰Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏ ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ˜ÂÁ ÏÓ‰ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ 75% ÓÚ

Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÔË 45% ÓÚ ‰Â·ËÚ‡. ¿ÍÓ Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡
Ì‡ ‰Â·ËÚ‡, ‰‚‡ ‡„Â„‡Ú‡ ˘Â ·˙‰‡Ú
‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ ÚÂ ÌˇÏ‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ
ÌÛÊÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È,

температурата на охладената вода би се повишила
Ë Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ ˘Â ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ÚÓ‚‡ ˜ÂÁ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
‰Â·ËÚ‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ ‡·ÓÚ‡ ÚÂÚË ‡„Â„‡Ú
Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ ‚˙˘‡ ‚ ÌÓÏ‡ÎÌË „‡ÌËˆË, ÍÓÂÚÓ Ò˙‚ÒÂÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ‚ÂÌÚËÎ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÚÓÁË ÚËÔ ÍÓÌÚÓÎ
ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ó·‡ÁÌÓ Í‡Á‡ÌÓ "ÎÛÚ‡ÌÂ" ËÁ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ¿„Â„‡ÚËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ‡ ÌÂ ÓÚ ‰Â·ËÚ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ
˜ÂÁ ‰Â·ËÚ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÂÌ, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú
‰‚ÛÔÓÁËˆËÓÌÌÓ. ŒÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡
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·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÍ‡Á‡ÌÓÚÓ Ì‡ ÙË„. 6.

Взаимодействия при
нулево диференциално налягане между
контурите

Фиг. 6

Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ËÎ˛ÒÚË‡ Ò
ÙË„. 7. —ËÒÚÂÏ‡ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ‰Â·ËÚ
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¬ ÒÎÛ˜‡ˇ, ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„.
7, ˜ÂÁ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÈÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ¿¬ ÒÂ ÂÎËÏËÌË‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó ‚ÎËˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‚Ó‰ÓÓıÎ‡Ê‰‡˘ËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ë
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË, ‰ÓË ÔË ‡·ÓÚ‡ ‚

‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ë ‰Â·ËÚËÚÂ Ò‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË Ì‡
ÔÓÍ‡Á‡ÌËÚÂ ‚ Ú‡·Î. 1. ƒÂ·ËÚ˙Ú ‚
·‡ÈÔ‡Ò‡ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡:
qb = qg(1 - (t gr - tgs)/(tr - ts)).
¬ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ‰Â·ËÚ˙Ú qg Â ‚ ÔˇÍ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ú‡ÁË
‚ÂÎË˜ËÌ‡ Â ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ‡.
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Фиг. 7

Фиг. 8

Ó„‡ÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
‡„Â„‡Ú, ‰Â·ËÚ˙Ú qb ‚ ·‡ÈÔ‡Ò‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ tgr Ô‡‰‡ ·˙ÁÓ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â
·˙Á ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Ô‡‰ Ì‡ ËÁıÓ‰‡
Ì‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎˇ. ◊ÂÒÚÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡,
Ò ÍÓˇÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡, Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‚Â-
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ÏÂÚÓ Á‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ËÒÍ ÓÚ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ ‚ ËÁÔ‡ËÚÂÎˇ. “ÓÁË ËÒÍ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡Ï‡ÎÂÌ, Í‡ÚÓ
ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë ËÁ‡‚ÌËÚÂÎÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ Ì‡ ·‡ÈÔ‡Ò‡ ¿¬, ÔË
ÛÒÎÓ‚ËÂ ˜Â ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ıÓÏÓ„ÂÌÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ ‚
ÂÁÂ‚Ó‡‡. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Â ‚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ‚ÂÏÂÌ‡Ú‡ ts Ë
tgs , ‰Â·ËÚ˙Ú qg ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ
‰Â·ËÚ‡ qs. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡
ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ÔÂÁ ·‡ÈÔ‡Ò‡. «‡
ˆÂÎÚ‡ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ ‰Â·ËÚ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ËÏ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ
‰Ó·‡‚ˇÚ ÌÓ‚Ë ‡„Â„‡ÚË Ò ˆÂÎ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ

ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Â ·ËÎ Ò‚˙Á‡Ì Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ‰Â·ËÚË.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÙÂÂÌ
ÂÁÂ‚Ó‡ (ÙË„. 8), ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÓÒË„ÛË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Á‡ ÔÓ-‰˙Î„Ë ÔÂËÓ‰Ë. ¿ÍÛÏÛÎË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ˘Â
·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ Â‰ËÌËˇÚ ËÎË Ë ‰‚‡Ú‡ ‡„Â„‡Ú‡
ÒÔ‡Ú ‡·ÓÚ‡. “Ó„‡‚‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂ Â ÓÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‡ ÌÂ Í˙Ï
ÌÂ„Ó. ¿ÍÓ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔËÂÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚ, ‰Â·ËÚ˙Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ Ù‡Á‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ‰Â·ËÚ‡,
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ÓÚ ‰‚‡Ú‡ ‡„Â„‡Ú‡. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ‰‚‡Ú‡ ‰Â·ËÚ‡ ÒÂ ÔÓÍË‚‡
ÓÚ ·ÛÙÂÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡. »ÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡, ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 7, Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó
ÏËÌËÏÛÏ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡, Í‡ÚÓ ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ ÍÓÌÚÛ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÏÔË Ò
Â„ÛÎËÛÂÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ.
œÓ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÓÚ Total Hydronic Balancing
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¡‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË ˜‡ÒÚ II

Коментар по повод публикация в брой 2/2006 г. на сп. Инженеринг ревю
След публикуването на статията "Баланс вентили" в брой 2/2006 г. на сп. Инженеринг ревю в редакцията се
получи коментар по темата от инж. Борислав Димчев, асоцииран член на TA Hydronic college IMI INTERNATIONAL BG.
В коментара се изясняват редица специфики, свързани с избора и използването на баланс вентилите в практиката.
В случай на разминаване между вижданията ви за спецификите в приложението на баланс вентилите и застъпената
в материала позиция, очакваме технически аргументираните ви становища по темата.

Уважаема редакция,
бих искал да изясня на читателите на сп. Инженеринг
ревю някои аспекти на хидравличния баланс, свързани с
баланс вентилите. Убеден съм, че без представяне на
концепцията за Пълен хидравличен баланс, всеки сравнителен анализ на съоръжения за поддържане на хидравличен баланс е обречен да се окаже схематичен, непълен и
незадоволителен. Категоризирането на ОВК системите
като такива с постоянен и с променлив поток теоретически е правилно, както и разделянето на баланс вентилите на ръчни и автоматични. В практиката, обаче,
не съществува управляема ОВК система с постоянен
поток, което се дължи на възникването на различни хидравлични съпротивления между консуматора и байпаса
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на съответния трипътен вентил, или други субективни
фактори. Поради това считам, че най-доброто инженерно решение представлява комбинация от ръчни и автоматични баланс вентили.
За да не останат читателите подведени, трябва да
подчертая, че функциите дрениране и съчетание на баланс вентил със спирателен вентил принадлежат изключително на ръчните баланс вентили. Често се представя
бързодействието на автоматичните баланс вентили
като предимство, без да се имат предвид значителните
времеконстанти на обектите, които управляват. Бавните реакции на обекта обезсмислят това "предимство" и
превръщат пропорционалния регулатор в двупозиционен.
Предлагат се автоматични пропорционални регулатори,
като се подчертават миниатюрните им размери. Нека
читателят си представи работен диапазон 0.45 mm! Това
е двупозиционно регулиране. По отношение на бързото
първоначално пускане на системите, ръчните вентили дават полезни контролни точки. Чрез измервателните щуцери специалистът по хидравличен баланс може да анализира текущото състояние на инсталацията и за кратко
време да предприеме адекватни мерки за нормализиране
на системата. Основната контролирана величина при хидравличния баланс е потокът на работния флуид, което
определя необходимостта от измерването му. Автоматичните баланс вентили разчитат на предварителна настройка на диференциално налягане и предполагаемо съпротивление на управлявания контур.
Комбинирането на ръчни баланс вентили с регулатори на диференциално налягане води до висока гъвкавост
на ОВК системите. Сравнително непознатите на пазара у нас терминални баланс вентили с контрол, осигуряват управление на флуида през крайния консуматор като
функция на температурата. Хидравличният баланс на
всички консуматори е предварително зададен ръчно.
Промените на диференциалното налягане в системата
се елиминират чрез автоматични баланс вентили. Методиката за баланс се разработва от специалисти по
хидравличен баланс за конкретния случай.
Концепцията за Пълен хидравличен баланс е съчетание от познания по ОВК, хидравлика и елементи на Теория на управлението. Съвместната работа на проектанти, изпълнители и инженери по хидравличен баланс дава
качествени резултати - ОВК системи, в които е съчетано използването на ръчни вентили за статичен баланс
с измерване и автоматични регулатори на диференциално налягане за гъвкавост на хидравликата.
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ÎËˆ‡

“‡ÒÍÓ
≈ÏÂÌÍÓ‚
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡
ÔÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ

Името на Таско Ерменков се свързва с необратимо настанилия се в речника ни термин енергийна ефективност. И
как иначе, когато през последните три години г-н Ерменков е човекът, който съвместно с екипа си има за цел да
превърне енергийната ефективност от кабинетна и пожелателна дума в практическо понятие. Таско Ерменков не е
представител на енергетичните среди у нас. Възпитаник е на Московския институт за международни отношения,
специалност Международни икономически отношения. Има интересната биография на човек с разностранен професионален опит. След дипломирането си прилага усвоените в института знания в сферата на външната търговия. От
1987 г. до 1990 г. става част от дипломатическите среди като вицеконсул по икономическите въпроси към Генералното консулство на България в Западен Берлин. Споделя, че от годините на дипломатическа работа е възприел редица
принципи от китайската философия, като твърдението, че човек има една уста и две уши и следва да ги използва в
същата пропорция. През 1990 г. решава да вложи професионалния си опит и усилия в попрището на частния бизнес. От
1995 г. до 2003 г. се изявява професионално във функцията на координатор и ръководител на различни инфраструктурни и социални проекти, финансирани с дарения или заеми от Международната банка за възстановяване и развитие.
От юни 2003 г. до днес заема поста изпълнителен директор на АЕЕ. За себе си категорично заявява, че не би се заел
с работа, за която не е сигурен, че може да свърши. Убеден е, че добрият мениджър не управлява, а стимулира и убеждава
екипа си, че общата цел е цел на всеки един. Не вярва в популизма и празните обещания, но дълбоко вярва в мъдростта
на народната приказка за неволята, т.е че ако сами не си помогнем, никой не би могъл да го направи. На въпроса мисли
ли, че един ден ще достигнем партньорите си от ЕС като енергийна ефективност, заявява, че това ще стане, но
тогава когато всеки от нас, независимо от поста и професионалната си ориентация възприеме енергийната ефективност като норма на поведение.
Ó„‡ÚÓ ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡ Ì‡Á‡‰ -

ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ
Ÿ¿—“À»¬ ◊Œ¬≈ .

œ–≈ƒœŒ◊»“¿Ã ƒ¿ √À≈ƒ¿Ã Õ¿œ–≈ƒ.

œËÁ‚‡ÌËÂÚÓ ÏË

¬ ÏÂ˜ÚËÚÂ ÒË ‚ËÊ‰‡Ï

≈ ƒ¿ –¿¡Œ“fl «¿ ’Œ–¿“¿.

≈ƒÕ¿ –¿—»¬¿, ÃŒƒ≈–Õ¿ ¡⁄À√¿–»fl,
ƒ⁄Ÿ≈–fl Ã» ≈ Ÿ¿—“À»¬¿.

«‡ ‰‡ ÒË Ì‡ ì„Â·ÂÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡î,

ƒÂÎÓ‚ËÚÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÔËˇÚÂÎË

“–fl¡¬¿ ƒ¿ ¬À¿ƒ≈≈ÿ —≈¡≈ —».

–¿«¬¿Àfl“ œ–»fl“≈À—“¬Œ“Œ.

ËÚËÍÛ‚‡Ï,
Œ√¿“Œ —◊»“¿Ã, ◊≈

–»“» ¿“¿ Ÿ≈ œŒÃŒ√Õ≈.

ÃÓ‡Î˙Ú
≈ Œ—ÕŒ¬¿“¿ Õ¿ ¬—»◊ Œ.

¬Î‡ÒÚÚ‡

œÓÍÂÔ‡Ú‡ Ì‡ ÂÍËÔ‡ ÏË

Õ≈ Ã» ≈ œ–»Œ–»“≈“.

≈ «¿ƒ⁄À∆»“≈ÀÕ¿ «¿ ”—œ≈’¿.

ì”‰‡ËÚÂ ÔÓ‰ Í˙ÒÚ‡î

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ı˙Ò

Õ≈ —¿ ƒŒ—“Œ…Õ» «¿ ”¬¿∆≈Õ»≈.

≈ ƒ¬»√¿“≈Àfl“ Õ¿ œ–Œ√–≈—¿.

¬ËÒÓÍËˇÚ ‰˙Ê‡‚ÂÌ ÔÓÒÚ

¡Óˇ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ËÁ„Û·ˇ

≈ √ŒÀflÃ¿ Œ“√Œ¬Œ–ÕŒ—“.

”¬¿∆≈Õ»≈“Œ

ƒÓ·ËˇÚ ÒÚËÎ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

≈ À»◊ÕŒ.

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÏË ‚ÂÛ˛ Â
¿ ¬Œ“Œ “–fl¡¬¿, œ⁄

⁄Ã —≈¡≈ —».

ÀË˜ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó

≈ «¿ÀŒ√ «¿ ”—œ≈’».
ƒ¿ œ–¿¬fl
Ÿ≈.

ƒ¿ —“¿¬¿

¿ ¬Œ“Œ

—‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ
¿ ¬Œ ≈ “Œ¬¿?

–‡·ÓÚˇ

¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î

«¿ ’Œ–¿“¿, ¬ “Œ¬¿ ◊»—ÀŒ » «¿ —≈¡≈ —».

«ƒ–¿¬≈.
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