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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ «Ã Ë ¿—Ã
ЗМ и фирма АСМ, официален дистрибутор на американската компания за България, бяха домакини на поредица от презентации в страната, информира за сп. Инженеринг ревю Ваня Сарандева от АСМ. Маркетинговите инициативи имаха за цел
да обявят пазарния дебют на нов модел студеносвиваема муфа за кабели на 3М.
Презентациите се проведоха от 16 до 22 януари в Стара Загора, Бургас, Варна и
София. Участниците в четирите семинара имаха възможност да се запознаят още
с гамата електропродукти на американската компания, предназначени за индустриални, електромонтажни и производствени предприятия, както и с най-новите
решения на ЗМ в областта на средното напрежение. АСМ предлага на нашия пазар
продукти на ЗМ от областта на енергетиката, телекомуникациите, електрониката и структурното окабеляване, сред които муфи и глави за средно напрежение,
средства за изолация, защита, идентификация, закрепване и измерване, съединения
за кабели и проводници, цифрови разпределителни шкафове, аксесоари и др.

÷≈ ÷≈ ≈— - ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë „‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
На 22 и 23 октомври м.г. в хотел „Аугуста“ в град Хисаря фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България бе домакин на семинар на тема „Газанализаторите на фирма HORIBA и
тяхното приложение и обслужване“. Гост-лектор на семинара бе г-н Цибушка, регионален директор за България на фирма HORIBA, който запозна участниците в
събитието с широките възможности на газанализаторите на компанията за
емисионен контрол. Обект на разглеждане бяха и предимствата на анализаторите от серията ENDA 600. На семинара присъства и отговорника за имисионен
контрол на HORIBA г-н Ленгауер, с лекция за най-новите имисионни анализатори
от серия АР370, както и инж. Лачев от ЦЕ ЦЕ ЕС - България, който запозна участниците в семинара с изградените от фирмата до момента системи за емисионен мониторинг в страната. Участници в събитието бяха специалисти от големи български индустриални предприятия и експерти от Изпълнителната агенция
по околна среда на Министерството на околната среда и водите.

‘Ó‰ÂÍÒËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Rade Koncar
Отскоро фирма Фродексим има статут на официален представител на Rade
Koncar, съобщи за списание Инженеринг ревю Максим Каракаш, управител на Фродексим. „Rade Koncar е фирма с 60-годишен опит в производството на висококачествени продукти за енергийния сектор, богата гама нисковолтова апаратура
- контактори, термични релета, пакетни ключове, силови автоматични прекъсвачи и др. Компанията ни ще внася и предлага пълната гама нисковолтова апаратура, производство на Rade Koncar, като основно ще акцентираме върху контакторите, термичните релета и силовите автоматични прекъсвачи“, допълва г-н
Каракаш. „Фродексим предлага съвременни технически решения на широк кръг от
проблеми в областта на енергетиката и електрическите измервания и е една от
водещите български фирми в доставките на уреди за измерване на електрически
величини. Партнираме си успешно с редица чуждестранни производители, сред
които Iskraemeco, Zera, Metrel, Tibbo Technologies, Iskra Mis, Iskra Zascite, SM Strojkoplast
и други“, заявяват от Фродексим.

–≈fl Ãœ ÔÂ‰Î‡„‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë
От 15 януари РЕЯ МП предлага на своите клиенти нов пакет от услуги за анализ
на хидравлични флуиди, като масла, емулсии и други, съобщи Николай Мечков от РЕЯ
МП. Пакетът Vickers laboratory services Extra Value Pack е разработен от компанията
Eaton Vickers, с която РЕЯ МП си партнира на българския пазар. „В него са включени
автоматично лазерно броене на частиците и определяне на клас на чистота, на
водно съдържание, на общо киселинно число TAN или pH, както и определяне на вискозитет, микроскопски анализ, XRF рентгенова флуоресценция Х-лъчи за проба с
изключително висока концентрация на механични примеси и спектрален анализ“,
пояснява г-н Мечков. „Потребителите могат да получат резултата от анализа в
рамките на два до пет работни дни, систематизирани в достъпен и ясен лабораторен доклад. С новата услуга клиентите ни ще имат възможност да извършват
постоянен и ефективен контрол на хидравличните флуиди на приемлива цена, съчетана с високото качество на Eaton Vickers“, допълва г-н Мечков.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÔÂ˜ÂÎÂÚÂ Microchip PIC32 ÒÚ‡ÚÓ‚ ÍËÚ!
Списание Инженеринг ревю дава възможност на читателите си да спечелят новия
PIC32 Starter Kit! Той осигурява лесен и евтин начин за първоначално изпробване на
PIC32. Фамилията 32-битови микроконтролери PIC32 на Microchip е с повишена производителност и повече памет, като при това е съвместима по изводи, периферия
и развойни средства с 16-битовите MCU/DSC фамилии на компанията. Новата PIC32
фамилия се поддържа от безплатната интегрирана развойна среда (IDE) MPLAB,
която е съвместима с пълното портфолио от 8-, 16- и 32-битови прибори на
Microchip. Стартовият кит PIC32MX е окомплектован с всичко необходимо за започване на развойна дейност, включително PIC32MX Starter Kit платка с USB захранване, USB MINI-B кабел и инсталационен CD-ROM, включващ: ръководство за потребителя, технически данни, справочно ръководство, библиотеки за периферия, принципни схеми и файлове за платки, както и примерни програми.
Всеки читател на списание Инженеринг ревю има шанс да спечели PIC32 стартов кит, ако посети страницата www.microchip-comp.com/er-pic32 и попълни своите данни в електронния формуляр.

‘ÛÚÛÂÎ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ Ë ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡
От 7 януари тази година Футурел официално работи в нов офис, намиращ се
в сградата на АТМ Център на столичния бул. Цариградско шосе, в съседство с
досегашния офис на фирмата, съобщи Димитър Рачев, управител на Футурел.
„Запазихме стратегическото си местоположение в технологичната зона на 7-и
км, събралa много наши клиенти и партньори, като в същото време се настанихме в съвсем нови помещения, с по-голяма площ и с улеснен достъп до фирмата. Тук
ще бъде основният ни офис и складовата ни база“, коментира г-н Рачев. Футурел
е позната на нашия пазар като вносител и дистрибутор на активни, пасивни и
електромеханични електронни компоненти, оптоелектроника, LCD-модули и панели, батерии и акумулатори - Li, SLA, NiMH, NiCd, съединители и цокли, предпазители, захранващи модули и филтри, тример-потенциометри, релета, ферити, варистори, термо-принтери, DC-DC преобразуватели, стъпкови двигатели, микропревключватели и други. „Фирмата разполага със склад от над 10 000 номенклатурни
позиции електронни компоненти, като извършва и доставки по поръчка на клиентите в кратки срокове“, пояснява г-н Рачев.

MSC Vertriebs ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ Á‡ ‰ËÒÔÎÂË Hitachi
MSC бяха удостоени с приза „Дистрибутор на годината за дисплеи на Hitachi“
по време на конференция с партньорите на японската компания в Пуерто Банус,
Испания, съобщи за списание Инженеринг ревю инж. Любомир Илиев, управител на
MSC България. „Наградата е напълно заслужена и ние ще работим заедно за достигане на още по-голям пазарен успех на MSC в наскоро откритите представителства на компанията в България и Румъния“, заяви Марк Стенли, маркетингов мениджър на Hitachi. „MSC са силни във всяка област на бизнеса - от продажбите до
поддръжката при клиентските разработки. Броят на проектите, спечелени от
MSC е по-висок от този на всеки друг дистрибутор на Hitachi“, допълва Марк
Стенли. По повод взетото отличие Франк Детвейлър, продуктов и маркетингов
мениджър на MSC, заяви: „Компанията ни е загрижена да доставя най-доброто
възможно решение на своите клиенти, с което не само да удовлетворим, но дори
да надхвърлим очакванията им. Стараем се да комбинираме гъвкави услуги с голям
технически опит. Тази награда е приятно възнаграждение на усилията ни“.

¬ “ÛˆËˇ Á‡ÔÓ˜Ì‡ WIN-World of Industry 2008
Най-мащабният международен технически панаир в Турция WIN-World of Industry
се проведе от 7 до 10 февруари в Истанбул. За поредна година организаторите
отчетоха по-мащабно присъствие на местни и чуждестранни компании, предлагащи продукти, решения и услуги от всички области на техниката. Тазгодишният
индустриален форум запази миналогодишния си формат и отново бе структуриран в две части. От 7 до 10 февруари във форума се включиха изложители от
областта на машиностроенето, заваръчната техника, обработката на повърхности и пренос на товари. Във втората част на WIN, която ще се проведе от 28
февруари до 2 март, ще участват фирми от сферата на автоматизацията, електротехниката, хидравликата и пневматиката.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
«≈— ≈À»¿ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ ÔÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
В края на миналата година ЕЛИА АД отбеляза петгодишен юбилей от откриването на завода за електротехнически съоръжения - ЗЕС ЕЛИА в град Добрич.
„Един от първите модерни електропроизводствени заводи с напълно европейски
облик в България бе открит през 2002 г. в присъствието на Нейно Превъзходителство посланика на ФР Германия у нас Урсула Зайлер-Албрих, г-н Мюнх – главен
европейски консултант на европейския индустриален път на България, представители на държавната власт от градовете Добрич и Варна, както и високопоставени мениджъри от концерна Siemens, много партньори, клиенти и приятели на
фирмата“, припомня Георги Зарев, председател на Надзорния съвет на ЕЛИА АД.
Заводът за електротехнически съоръжения обхваща административна и производствена части, оборудвани с най-модерни автоматизирани машини и агрегати,
разположени в три производствени халета с обща площ 3144 кв. м. „Заводът е
изграден в съответствие с всички европейски изисквания за качество на продукцията и безопасност на работата, съобразен е с действащите законови нормативни разпоредби и отговаря на най-строгите норми за екологично чисто производство. Инвестицията бе израз на фирмената стратегия за дългосрочно развитие на ЕЛИА в посока производството на изделия с високо качество и съвременни
възможности“, коментира по повод юбилея г-н Зарев.

œ≈–”Õ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ŒPTRIS
От края на миналата година фирма ПЕРУН предлага на българския пазар продуктите на ОPTRIS, съобщи Пеню Йорданов, управител на Перун. Немската фирма,
специализирана в конструирането и производството на високотехнологични и
прецизни инфрачервени устройства и системи за измерване на температура, е
част от групата MICRO - EPSILON. Продуктите й намират широко приложение в
металургичната, металообработващата, леярската и стъкларска индустрия,
преработката на пластмаси, в контрола на състоянието на електроапаратура,
двигатели, лагери, редуктори, отоплителни и климатични съоръжения и други. С
новите продукти фирма ПЕРУН разширява предлаганата досега гама от сензори
и други устройства, производство на компаниите DATASENSOR, MICROSONIC,
K.A.SCHMERSAL, SCHALTGERATE, MICRO-EPSILON. „Устройствата на OPTRIS позволяват измерване на температури на движещи се обекти, а също и в трудно достъпни и опасни места. Производствената програма на новия ни партньор включва миниатюрни термометри с обхват от -20 до +350 °С, напреженов изход 0-10
V и 0-5 V с опция за USB интерфейс, сензори за температура със сериен интерфейс
и токов изход 4-20 mA, покриващи диапазона от -25 до 2700 °С, термометри с
лазерен маркер, взривозащитена версия за температури от -40 до 1650 °С, ръчни
инфрачервени термометри за температури от -35 до 900 °С и от -30 до 2000
°С и др. Маркетинговата ни политика, свързана с налагането на новите продукти
включва директен контакт с инженерингови фирми в областта на автоматизацията, производствени предприятия, рекламни кампании в специализирани издания и Интернет“, коментира за списание Инженеринг ревю инж. Йорданов.

ÕÓ‚ ÓÙËÒ Ì‡ ÙËÏ‡ √ÎÓ·ÛÒ

ÓÏÂÒ

През месец декември миналата година фирма Глобус Комерс се премести в
собствен офис на ул. „Ангел Войвода“ в столичния квартал „Хаджи Димитър“,
информира за сп. Инженеринг ревю инж. Борис Георгиев от фирмата. „Новият офис
предлага по-оптимално работно пространство и възможност за поддържане на
по-големи складови наличности. Местоположението му предоставя удобна близост до промишлената зона на София, в която са значителна част от потенциалните ни клиенти и партньори“, коментират предимствата на местоположението от Глобус Комерс. Фирма Глобус Комерс е позната на читателите на Инженеринг ревю с инженеринговата си дейност в областта на горивните и енергийните системи, както и като представител на немската компания SAACKE. „Глобус Комерс предлага и металорежещи инструменти със сменяеми твърдосплавни
пластини на компанията CORUN, на която Глобус Комерс са изключителен представител“, заявяват в допълнение от фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Õ¿—¿-ƒ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ MJK Automation
От началото на настоящата година НАСА-Д е изключителен представител на
датската компания MJK Automation, съобщи за сп. Инженеринг ревю Деян Петров,
управител на НАСА-Д. Новите за българския пазар продукти са с основно приложение в областта на водоснабдяването и канализацията. Продуктовата гама на
MJK Automation включва оборудване за пречиствателни станции и помпени инсталации - ултразвукови и потопяеми нивомери, контролери за управление на помпени
станции, магнитно-индуктивни разходомери, разходомери за открити канали,
датчици за измерване на замърсеност и рН във водите. „Фирмата е водеща на
скандинавския пазар за оборудване за пречиствателни и помпени станции. Продуктите й се характеризират с изключително високо качество и надеждност, което
в съчетание с кратките срокове на доставка и конкурентните цени са свидетелство за конкурентността им. Партньорството ни с MJK Automation е в пълно
съответствие с фирмената политика на НАСА-Д да предлага само продукти с
високо качество от водещи производители“, коментира г-н Петров. Фирма НАСАД ще предлага цялата продуктова гама на MJK Automation.

¿ÍÚË‚ËÚË Ì‡ ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
В началото на настоящата година, фирма Активити се премести в нов офис
на ул. "Кишинев", съобщи управителят й инж. Борислав Ралчев. "Тази стъпка беше
естественият резултат от разрастването дейността на компанията, както и
от предстоящото увеличаване на работните места. Планираме да назначим нови
сътрудници в отдел Продажби, както и още сервизни техници", допълни още той
за причините, довели до преместването.
"За четирите години от създаването успяхме да заемем водеща позиция в областта на механизирането и роботизирането на заваръчните процеси в сътрудничество с компаниите MECOME Srl. и FANUC Corp. Работим активно и с италианския производител на системи за газо-кислородно и плазмено рязане SOITAAB
Srl., OMERA Srl. – компания, специализирана в производството на хидравлични преси
и машини за подгъване и обрязване, както и с FAMATEC Srl. – фирма-производител
на индустриални самобалансиращи се пневмоманипулатори." Активити доставя
и монтира хидравлични абканти, гилотини, вал-машини, както и индустриални
винтови компресори. "Приоритет за фирма Активити е извършването на коректна техническа консултация и внедряване на нови технологични решения", допълват от фирмата.

ÕÓ‚ ÓÙËÒ Ì‡ ÙËÏ‡ —Ú‡ÚÂÍÒ
От края на миналата година фирма Стратекс има нов офис, съчетаващ административни, търговски, сервизни и складови функции. Офисът се намира на ул.
„Апостол Карамитев“ в столичния квартал „Дианабад“.
„Новият офис предлага неколкократно по-голямо работно пространство, организирано на две нива. На партера са разположени търговска зала, заседателна зала,
работни кабинети, сервизни помещения, а на сутеренния етаж се намира сервизният център на фирмата, складовите помещения и подземен гараж. Освен комфортната и функционална работна среда, новият офис предлага и удобството посетителите да използват парко-местата във вътрешния двор на сградата. Разположен
в непосредствена близост до булевардите „Г. М. Димитров“ и „Симеоновско шосе“,
офисът е лесно достъпен от всички ключови бизнес-зони в столицата“, коментира
Михаил Янков, управител на фирма Стратекс. „Новата фирмена сграда е част от
инвестиционната програма на Стратекс за подобряване качеството на обслужване на клиентите и развитие на дистрибуторската, сервизната и административната дейност на фирмата“, допълва г-н Янков. Стратекс е инженерингова и търговска фирма, работеща в областта на резервните елекрозахранващи системи - UPS,
акумулаторни батерии, генератори , соларни фотоелектрически системи. „В качеството си на официален дистрибутор и сервизен партньор на водещи производствени компании, фирмата предлага комплексни решения за защита на критични
приложения, както и пълен набор от съпътстващи услуги по консултации, доставка,
инсталация и сервизно обслужване в съответствие с изискванията на стандартите за качество ISO 9001:2000“, заявяват от Стратекс.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
√ÛÌ‰ÙÓÒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓÒÂ˘‡ ÍÎËÂÌÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на тази година Грундфос България посреща клиенти и партньори от цялата страна в нов, много по-мащабен и представителен офис. Той се
намира на ул. „Източна Тангента“, в непосредствена близост до Аерогара София. „Новият офис създава по-добри условия за работа на разрастващия се екип
на Грундфос България, а също така предоставя и отлична възможност за обучения, благодарение на намиращата се в него голяма семинарна зала. Мястото е
удобно и комуникативно, тъй като е близо до двете изходни артерии на София
– магистрала Тракия и магистрала Хемус, както и до Аерогара София“, коментира предимствата на новия офис Аделина Дабчева, маркетинг и реклама в Грундфос България.
Грундфос е водеща компания в областта на циркулационните, потопяеми и центробежни помпи. В заводите на датския производител се произвеждат годишно
около 10 млн. броя помпи. „Повече от 73 фирми от всички континенти работят, за
да могат помпите да достигнат до всяко кътче на света – от доставянето на
питейна вода на антарктически експедиции, напояването на холандските лалета,
мониторинг на подпочвената вода под сметищата в Германия, до климатичните
инсталации в египетските хотели. Grundfos непрекъснато се стреми не само да
направи продуктите си по-надеждни и по-лесни за използване, а също и по-икономични и ефикасни. Планираме разрастване на бизнеса ни в страната в областта на
водоснабдяването, отпадните води, пречистването, дозирането и дезинфекцията,
както и при помпите с индустриални приложения“, заяви г-жа Дабчева.

–Â‚Ï‡ “Ã Ò ÌÓ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÒÍÎ‡‰
На 25 януари 2008 г. официално отвори врати новият търговски склад на фирма
Ревма ТМ, съобщават от фирмата. Складът се намира на улица „Владайско въстание“ в град Перник. В него ще се извършва търговия на едро на кабелни скари
ELVAN, специални кабели V.O.P. Cables, индустриални съединители PCE, автоматика Schneider Electric, Hager, Legrand, инструменти и електрически машини AEG, Haupa,
Knipex, светлинни източници EUROLAMP, OSRAM, аварийни осветителни тела
Univel, осветителни тела и спотове марка REVMA. „Новият склад с площ от 560
кв.м. разполага с достатъчни количества от различните артикули, за да извършва
търговия на едро и има потенциал за обслужването на търговци от цялата страна“, коментира възможностите на новия склад Георгиус Алексиу, управител на
Ревма ТМ. Фирма Ревма ТМ е позната на нашия пазар като вносител на електроматериали, автоматика и осветителни тела от водещи в световен мащаб производители - Hager, Legrand, ABB, Schneider Electric, Siemens, Finder, Olympia electronics,
Spot Light, Viso и други.

”ÌËÔÂÒ ¡˙Î„‡Ëˇ ËÏ‡ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на настоящата година фирма Унипрес България, производител на
метални щанцовани и огънати детайли и инструментална екипировка за тях, работи в нов офис. „Предприехме тази стъпка като резултат от разширяването на
дейността на фирмата на българския пазар. Новият офис, намиращ се на улица
„Брезовско шосе“ в град Пловдив, разполага и със склад, в който клиентите могат
да открият пълната ни продуктова гама“, заявява Светлана Ралова, ръководител
маркетинг и продажби в Унипрес България.
„Използваме възможността да съобщим, че от 1 януари 2008 г. Унипрес България е официален дистрибутор за територията на Пловдивска област на компанията Сунер Абразиве Експерт, специализирана в производството на устройства
за рязане, полиране и шлайфане, абразивни материали и резервни части. В останалите части от страната Сунер Абразиве Експерт развива дейността си чрез
други партньорски фирми. Изделията на швейцарската компания са предназначени
за производителите на поточни линии в областта на хранително-вкусовата промишленост, съдове от неръждаема стомана, оборудване за кухни в ресторантьорството, оборудване за производството на вино, дървопреработватели, преработватели и работещи с камъни, теракот, и настилки от различни видове, мрамор и камък, производители на матрици и форми в металопроизводството и
пластмасовото производство и други“, допълва г-жа Ралова.
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«‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡
ÓÚ ÍÎ‡Ò‡Ú‡ Ì‡
–-51 ÃÛÒÚ‡Ì„
Техниката от класа струва
пари - и днес, както и преди
десетилетия. Въпросът е каква работа очакваме да върши
за инвестицията в нея - и
първоначалната, и експлоатационната, и амортизационната. Неслучайно, историята на
техниката „помни“ скъпи
съоръжения, превърнали се в
легенда, много преди да излязат от употреба. Като славния модел изтребител на Съюзническите армии от времето на Втората световна война - Р-51 Мустанг, определян
от някои западни историци като най-добрия модел на своето време. Любителите на авиацията сигурно могат да
изброят десетки въздушни битки с изтребители на Луфтвафе, даващи основание за митологизирането на Р-51 Мустанг още в годините на десанта в Нормандия. Без съмнение, фактите от историята на изтребителя говорят за
техническите му достойнства достатъчно красноречиво
- за нуждите на военно-въздушните сили на Великобритания и САЩ са произведени 15 386 броя, прелетените километри са безчет, а бойната му слава се дължи на около
5000 свалени противникови самолети. Още повече, че в годините след края на войната, Р-51 продължил да се използва
и дори поставил световен рекорд за скорост от самолет
с бутален двигател - 803.139 км в час. Бил оборудван с
мотор на Ролс-Ройс с мощност 3800 к.с.
Преди да се превърне в „господар“ на въздушните пространства, пилотиран от най-добрите английски и американски асове, Р-51 Мустанг извървял дълъг път от конструирания в съответствие с британското задание модел NA73Х през април 1940 г. до първия си боен полет на 5 май
1942 г. И първоначално показал неудовлетворителни височинни летателни характеристики, което го върнало на
експерименталния етап за месеци. Наложило се авиоинженерите доста да поработят върху конструкцията му, преди да бъде въведен в серийно производство. През годините,
в които трупал слава в бойни операции из Европа, Африка
и Азия бил неколкократно усъвършенстван като летателни характеристики и бойно оборудване. Развоят му
продължил години и струвал на съюзниците „солено“.
И тогава, както и днес, добрите технически решения
обикновено са резултат на дългогодишни усилия, творчество, ентусиазъм и много пари. И напълно логично струват
скъпо. За сметка на това осигуряват по-висока производителност, по-ниска енергоемкост, по-дълъг живот, по-лесно
обслужване и т.н. Все критерии, които би следвало да
превърнат съвременните технологии в пазарно атрактивни, въпреки по-високата им първоначална инвестиция. Но не
и у нас, според свидетелства на бранша. А пазаруването на
парче и според най-ниската цена, все още характерно за
изпълнявани проекти в индустриалния сектор, често би
могло да се определи като „наливане на вода в каца без дъно“.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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¿ÚÎ‡Ò ÓÔÍÓ ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ
ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ
Семинар представи съвременни високоефективни модели компресорна техника

¿ тлас Копко България поставя акцент върху високоефективни и екологично чисти решения с индустриално приложение, съобщиха представители на компанията на семинар,
организиран в края на миналата година. Основен акцент на събитието
бяха възможностите за намаляване
разходите за електроенергия в индустрията при използване на компресорна техника. В семинара, който се
проведе в Гранд Хотел София, взеха
участие дистрибутори, партньори и
клиенти на компанията, както и
представители на специализираната
преса и на фирми, занимаващи се с
енергийно обследване.
Тематично семинарът бе разделен
на три сесии, а лектори бяха Данчо
Данов, мениджър продажби на Бизнес
направление Компресорна техника в
Атлас Копко България, Кирил Желязков, главен директор в Българска
Стопанска Камара, и проф. Цанчо
Цанев, заместник-председател на
Научно-технически съюз на енергетиците в България.
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В първата сесия Данчо Данов представи темата „Намаляване на разходите за електроенергия в индустрията при използване на компресорна техника“. Господин Данов запозна
присъстващите гости с винтовите
компресори модели VSD (Variable
Speed Drive) на Аtlas Copco, които са
с вградено честотно управление на
електродвигателя и се нареждат
сред най-високоефективните машини от този тип. „С винтовите компресори VSD (Variable Speed Drive) се
постига намаляване на разходите за
електроенергия до 35% и обикновено възвръщаемостта на инвестицията в този тип компресор е в рамките до 15 месеца“, заяви г-н Данов.
Темата за намаляване на вредните емисии и разходите за електроенергия в индустрията бе разгледана
от Кирил Желязков. „Опазването на
околната среда е сериозен проблем
в България, а енергийната ефективност на страната ни в сравнение с
тази в Европейския съюз е два пъти
по-ниска“, заяви г-н Желязков и допълни, че по статистически данни енер-

гийното потребление в индустрията е намаляло с 15.1% в периода 1997
– 2005 година.
Третата сесия на семинара бе посветена на темата: „Нормативна
уредба в България и изисквания на
Европейския съюз относно енергийната ефективност“. Темата бе разгледана от проф. Цанчо Цанев, който
представи нормативната база в областта на енергийната ефективност и енергийната стратегия на
България. „След въвеждане на енергийното обследване на индустриалните
обекти в България, по-голямата част
от буталните компресори са заменени от винтови, с цел постигане на
по-висока енергийна ефективност“,
заяви проф. Цанев.
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GE Ò Ì‡ÏÂÂÌËˇ ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Û Ì‡Ò
Виктор Манов е новият мениджър продажби „Осветление“ в General Electric България

—

лед близо двегодишно прекъсване,
една от водещите компании в областта на осветителната техника в
света, General Electric, поднови директното си присъствие на българския
пазар. Дългоочакваната за светлотехническия бранш новина вече е
факт с назначаването на мениджър
продажби „Осветление“ в българския
офис на GE. Заемащият длъжността
инж. Виктор Манов е възпитаник на
Техническия университет, София,
специалност Електроснабдяване и
електрообзавеждане на промишлени
предприятия, с допълнителна квалификация „Мениджмънт“ в Свободния
факултет на ТУ-София. Господин
Манов в продължение на пет години
участва в проекти за фасадно архитектурно-художествено осветление, улично, индустриално, офисно,
тунелно и специализирано спортно
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осветление под ръководството на
проф. Василев, след което работи
като проектант и търговец в специализирана дистрибуторска компания от бранша. „Благодарение на
този опит, мога да виждам през
призмата на инвеститора и търговеца, които носят отговорността
да предложат продукт с най-добро
съотношение цена – качество на
крайния клиент. Това стана и причина да се харесаме взаимно с GE“, сподели за сп. Инженеринг ревю инж.
Манов.
Относно плановете за развитие
на дистрибуторската мрежа на компанията в страната , инж. Манов
заявява, че компанията възнамерява
да продължи политиката си да предлага висококачествени осветителни
системи през досегашните дистрибутори на GE - Димов Къмпани,
Либратех, Новекс и Деа.

Като основно предимство на осветителните тела с марка GE, новият мениджър изтъква европейския
им произход и високото качество на
разумна цена. „Качествените осветители запазват първоначалните
си отлични светлотехнически характеристики за много по-дълъг период от време, изискват по-ниска
цена за монтаж и поддръжка. Комплектовани с модерни металхалогенни източници със светлинен добив
над 100 lm/W, лампите на GE остават без аналог на пазара. Референция за техническите характеристики на осветителите на GE е
фактът, че светлотехническите
проектанти в страната използват
наши осветители, за да демонстрират пред инвеститори възможностите за постигане на висока енергийна ефективност“, допълва инж.
Манов.
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ÿ‡ÌÒ˙Ú ÌË Â ‰‡ ÒÂ ÍÓÓÔÂË‡ÏÂ
Ò ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
инж. Светослав Лазаров,
управител на фирма Лазатек,
представител на DOOSAN - Корея
и MIYANO - Япония за България
Господин Лазаров, „много вода
изтече“ от славните времена
на българското машиностроене. Настоящият подем временно явление ли е или ще продължи в дългосрочен план?
Състоянието на машиностроителния бранш е въпрос преди всичко на
държавна политика в областта на
индустрията и в частност на машиностроенето. Не искам да звучи песимистично, но специалистите от моето поколение никога няма да разберем
защо трябваше да се разруши един
процъфтяващ бранш. Индустрията е
гръбнакът на икономиката – тя
„дърпа“ напред държавата. Ще ви дам
пример - в една държава като Тайван
развитието на икономиката се дължи
на целенасочена държавна политика в
областта на машиностроенето. И не
случайно Тайван, този малък остров, е
на пето място в света по брой на
произведените машини и е един от
азиатските икономически "тигри".
Говорите за държавна политика, а тя включва и подготовката на необходимите за развитието на определен бранш специалисти…
Разбира се! Каква е ситуацията в
момента - държавата обучава на собствени разноски специалисти, които,
веднъж получили дипломите, „хукват“
да работят в други страни. Аз съм
твърдо убеден, че и държавата, и бизнесът трябва да влагат средства в
образованието. Но когато един специалист е завършил на държавни разноски, той би следвало за определен период да е задължен да работи за страната си, вложила пари в него!
През годините, в които машиностроителният сектор бе в колапс,
много утвърдени специалисти се деквалифицираха и в момента се чувстват незнаещи и несигурни, за да се
върнат към предишната си работа.
Още по-сериозен е проблемът с отсъствието на приемственост. Дипломата не превръща един млад човек в
специалист - трябва да има кой да го
обучи, образно казано, на занаята, ако
той желае това.
Говори се усилено за внос на специалисти от други държави.

28

Проблемът е и общоевропейски. Аз самият съм проучвал
възможности
да
търся специалисти
от съседните държави - Сърбия и Македония. Но и там имат
същия проблем, успоредно с визовите ограничения. Затова решението е в провеждане на държавна политика за „доставка“ на работници, както и в качественото обучение на млади специалисти
и оставането им в България.
За момента, голяма част от
фирмите от машиностроителния бранш се „прехранват“,
занимавайки се с реконструкция и модернизация на стари
машини. Ще продължи ли да се
развива този пазарен сегмент?
Бизнесът с ремонта и модернизацията на стари машини няма да
„умре“, но пазарната ниша постепенно ще се свие. И причините за това
са напълно обективни. От една страна, инвеститорите търсят нови машини, предлагащи съвременни технически характеристики и производителност. Това са както западните
инвеститори, с дългогодишни традиции в работата с лизинговани машини, така и българските предприемачи.
От друга страна, цената на ремонтите непрекъснато поскъпва - и като
цена на човешкия труд – високо квалифициран инженерен и работнически,
и като цени на резервни части, а и
като невъзможността те да се намират на пазара. Така че, колкото понапред погледнем във времето, толкова по-икономически неизгодно ще
бъде вместо в нова машина да се инвестира в стара, пък макар и осъвременена - това вече е факт. Но ремонти винаги ще има.
Споменахте българските предприемачи. Бихте ли изброили
няколко добре работещи български завода?
Най-общо това са фирми, успели да
намерят пазари в държави от Европейския съюз. Примерите са много – и ще
стават все повече. Десетки са. Някои

са истински лидери дори и според европейските мащаби.
На българския пазар вече са
представени сериозни производители от цял свят. Ще
продължат ли да навлизат други чуждестранни компании?
Определено ще навлизат все повече производители на машини и в това
няма нищо лошо - вакуумът трябва да
се запълва. Според мен верният път е
да търсим коопериране с тези компании. От разговорите ми с производители от Корея и Тайван съдя, че те
имат интерес да навлязат в България
и през нас да атакуват пазарите в
други държави от Европейския съюз. Аз
съм разговарял с DOOSAN относно
интереса им да построят завод в Източна Европа – а защо не у нас. Илюзия
е да мислим, че ние сами можем да произвеждаме високотехнологични машини. Не можем да се конкурираме с водещите компании в областта, шансът
ни е да се кооперираме с тях.
Какво е най-важното условие
едно представителство да извършва успешен бизнес с металообработващи машини в
България?
Всеки инвеститор, наред с необходимото му качество, търси и кратък
срок на доставка. И ако този срок е
шест месеца и повече, инвеститорът
трудно би се съгласил на подобна сделка. Следователно, от първостепенно
значение за представителствата е да
поддържат необходимите машини на
склад. Тук ние имаме своя шанс – зад
нас са големите безмитни складове на
DOOSAN и MIYANO в Германия. Другото са – добър сервиз, професионализъм,
коректност и ангажираност към клиента.
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Sunlight ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌÓ
‚˙ÁıÓ‰ˇ˘Ó ‡Á‚ËÚËÂ Û Ì‡Ò
инж. Калин Иванов,
управител на Сънлайт Индастриъл,
пред сп. Инженеринг ревю
Господин Иванов, през последните години Sunlight претърпя не едно и две преструктурирания в България. Бихте ли
изяснили какъв е текущият
статут на офиса у нас, както
и какво място заема той в
корпоративната структура на
компанията?
Наистина през последните години
фирмата преминава през няколко организационни промени, като най-значимата от тях е продажбата на бранда
Germanos и бизнеса с магазини за
търговия с електроника на Cosmote
през 2006 г. Оттогава Sunlight
Industrial е част от групата Systems
Sunlight S.A. с централен офис в Атина, Гърция, която е едноличен собственик на капитала на Сънлайт Индастриъл.
В международен план фирмата има
офиси в няколко европейски страни –
България, Сърбия, Румъния, Полша, Украйна, Франция, Германия, Испания, както и представителства в страни
извън Европа. Производството е съсредоточено в град Ксанти, Гърция.
Дали след годините на структурни преустройства ще настъпи период на стабилност за
Sunlight в България?
Определено, да! Сънлайт Индастриъл вече има нова стратегия за развитие, екипът се обновява, а вътрешните процеси се оптимизират и допълват с цел подобряване обслужването
на клиентите. Бих желал да подчертая,
че фирмата претърпя най-сериозната
си организационна криза в момент на
силно развитие на пазара. Като резултат - вместо да се оползотворяват
все повече и повече пазарни възможности, трябваше да се решават редица
първостепенни проблеми, което забави развитието. За щастие, този период е вече зад нас и сега гледаме напред.
Имате ли стратегическата
цел да налагате гамата си от
индустриални батерии или ще
заложите на досегашната си
активност основно в сферата
на телекомуникациите?
До момента фирмата е разчитала
основно на силните позиции в определени сектори и на възможностите за
успех на някои от по-големите търго-
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ве за доставка на оборудване, като не е отделяно
достатъчно внимание на
останалите пазарни сегменти и възможностите
за развитие на каналите за
продажба. Новата стратегия предвижда разширяване на пазарното покритие
в нови пазарни сегменти,
както и популяризиране на
нови продукти в познатите за компанията територии. В днешно време клиентът все повече се съсредоточава в своята област
и се разтоварва от нетипични дейности. Този факт ни дава
шанс за развитие на услуги като поддръжка на извънгаранционно оборудване.
В допълнение бих желал да отбележа, че фирмата отдавна е активна и в
много интересен и популярен сегмент,
а именно възобновяемите енергийни
източници.
Да, Sunlight бе една от първите компании, които заговориха за автономни електрозахранващи системи, базирани на
възобновяеми енергийни източници в България.
На база на нашия опит в други страни, имаме планове да развием производството на електрическа енергия от
слънцето и в България, което напълно
съвпада и със стратегическите приоритети на Европейския съюз. За информация, фирмата ни притежава собствено колекторно поле (on-grid) на
остров Крит, което е проектирано,
изградено и се обслужва от специалистите ни от 2000 г. Този опит, натрупан досега в Гърция, е много сериозен
актив и ние сме готови да го използваме и в България.
Много потенциал има и в хибридните захранващи източници (off-grid),
които намират приложение на места,
до които не достига електрическа
мрежа. Фирмата има изключително
богат опит в тази област, като основният ни актив е, че разполагаме с
достъп до развой на специфични решения – в зависимост от конкретните
изисквания.
Какви търговски канали ще
създавате и развивате, за да

достигнете до основните си
клиентски групи?
До момента практиката е била –
директен контакт с крайните клиенти. Имайки предвид мащаба на бизнеса на фирмата, големината на екипа,
от една страна, и обема на пазара и
разнородността в търсенето, от друга, можем да направим заключението,
че директен контакт с всички клиенти би бил невъзможен, а и същевременно неефективен. В нашия бизнес преобладават решенията, а не продуктите, а инженерингът е типичният бизнес на много други фирми, които ние
наричаме системни интегратори. Според мен, доброто партньорство с
такива фирми е най-разумният подход
за разширяване на пазарното
присъствие. По отношение на дистрибуцията – имаме някои продукти, които биха могли да бъдат обект на дистрибутиране от страна на партньорски фирми, но дали това ще бъде от
взаимен интерес, тепърва предстои да
се уточнява. Естествено, някои ключови клиенти ще продължат да бъдат
обслужвани директно.
Казвате, че в провежданата до
момента политика на директно обслужване на крайни клиенти ще настъпят промени. Това
включва ли отварянето на локални офиси в индустриални
центрове извън София?
Ако развитието на бизнеса го изисква, ще направим стъпки и в тази посока, но засега приоритетната цел е
да се изградят основите на дългосрочното възходящо развитие на фирмата
на българския пазар.
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¡˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË
ÌÂ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡Ú Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
Нишан Бъздигян,
управител на РАИС - Пазарджик,
пред списание Инженеринг ревю
Господин Бъздигян, имате смелостта да работите в машиностроителния бранш, който
някои определят като отдавна „умрял“. Защо се заехте с
производствена дейност и то
на машини?
Позволете ми да не се съглася с
твърдението, че този бранш е умиращ. Вярно е, че имаше известен период на стагнация, но след 2000 година е
налице сериозен подем. Много от
българските машиностроителни заводи, които по една или друга причина
бяха в застой и работеха със старо
оборудване, вече го подменят. Те купуват нови машини от нас. Това са заводи, които са имали необходимата база,
необходимия опит и необходимите
традиции. Остава им само да обновят
технологичния си парк, за да могат да
произвеждат по съвременен начин.
Произвеждате фрезови и стругови машини с цифрово управление. Какъв е потенциалът за
пазарната им реализация в
страната?
Мога да кажа, че 80% от произвежданите от нас машини се реализират
в България. Клиентите ни никак не са
малко, преди всичко това са машиностроителни фирми, които произвеждат инструменти за щанцоване,
шприцване и други машиностроителни изделия. Заявките ни непрекъснато
растат.
В нашата производствена програма сега са заложени шест модела фрезови машини и два модела стругови
машини. Всички те са конструирани
при нас, от наши специалисти.
Машините ни имат добра реализация в страната. Като традиционни
наши клиенти мога да посоча "Инхом98", които имат седем наши машини,
"Астроида" – Панагюрище - с 6 машини на РАИС, също "Метал" – Варна, "Елдом Инвест" и много други.
Как убеждавате потенциалните си клиенти да изберат металорежещи машини, произведени в България?
За всеки производител най-добре
говори продукцията. Производството
и реализацията на този тип продукти
е по-специфично. За нас продажбата не
е самоцел. Това е едно съвместно
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сътрудничество, защото клиентът инвестира в закупуването на
оборудване, за да произвежда, и ние трябва да
гарантираме, че тази
машина ще работи и
ще бъде експлоатирана
пълноценно. А това е
възможно само ако има
качествен продукт и
бърз и компетентен
сервиз. За момента
това е нашето предимство пред останалите
в бранша.
Как са приети произведените
от вас машини в други - поблизки или по-далечни от България, държави?
На международния пазар не гледаме
добре на единични продажби в дадена
страна. По принцип, първо осигуряваме сервиза и тогава започваме да продаваме. Всяка продажба на машина от
нас е обезпечена с пуск и обучение,
включени в цената на оборудването,
както и консултиране - било то от
гледна точка на програмиране или
технология.
Продукцията ни отговаря на всички
изисквания и РАИС се класира успешно
като доставчик по европейските програми за насърчаване на малкия и средния бизнес. Нашите машини по технически възможности не отстъпват на
европейските, а ценово са на доста подобри позиции от тях.
Най-важното, с което изпреварваме
останалите - това е нашият екип,
който успяваме да съхраним повече от
десет години. Държа да отбележа, че
всички наши машини са конструирани
от инженерния ни екип. Средно на около 6 месеца пускаме новоразработена
машина.
Обикновено, преди да закупят
дадена машина, клиентите искат да видят неин работещ
вариант, по възможност найблизо до офиса на фирмата им.
В този аспект ще развивате ли
структурата си в страната?
За максимално удобство на клиентите си изградихме нов изложбен
център на територията на фирмата
в Пазарджик. Направихме го, за да оси-

гурим по-добра възможност за демонстриране на предлаганите от нас машини и техните възможности, както
и за обучение на клиентите.
Фирмата има амбицията да изгради във Варна, Пловдив и София три
центъра, които едновременно да
бъдат изложбени, да предлагат консултации, сервиз и поддръжка на продадени от нас машини.
С каква елементна база работите? От кои производители?
Нашите машини са изградени с прецизни направляващи и сачмено-винтови двойки на Bosch Rexroth Group и INA.
Те са окомплектовани с последно поколение системи за ЦПУ и задвижвания ,
които се произвеждат от Fanuc, Япония. В състояние сме да удовлетворим
и изискванията на клиенти, които
желаят да притежават машини с други ЦПУ, например Siemens или
Heidenhain.
Предпочитаме да влагаме елементи, за които има съответен сервиз в
нашата страна или в страните, с които работим. Но елементната база,
която влагаме в произвежданите от
нас машини, е едната страна, другата
- са инвестициите в постоянно обновяване на технологичното ни оборудване, както за производство, така и
за контрол и конструиране на машините. Миналата година купихме три
нови обработващи центри и на практика обновихме целия парк, с който
произвеждаме корпусните детайли. За
настоящата година също сме планирали инвестиции за обновяване на парка
и на машините в измервателната лаборатория.
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Една година след приемането ни в общността инженеринговият бранш демонстрира
оптимизъм и самочувствие
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ащабно маркетингово проучване сред инженеринговите фирми в областта на индустрията извърши
редакцията на списание Инженеринг
ревю. С усилията на целия екип, редакцията проучи, запита и анализира бизнес нагласите сред представителна част от инженеринговите
фирми, работещи в индустрията във
връзка с изтичането на първата година от членството ни в Европейския съюз. До редакционното „затваряне“ на броя в маркетинговото проучване се включиха 52 инженерингови фирми. Благодарим на колегите,
отзовали се на инициативата ни.
Поради широката обхватност на
инженеринговия бранш, редакцията
поднася извиненията си на тези, които вероятно сме пропуснали да
поканим да вземат отношение по
темата.
Общите изводи от направеното
проучване сочат, че българските
инженерингови фирми показват

Увереност и високо професионално самочувствие
както и активност в търсенето
на бизнес възможности извън страната. Преобладаващ дял от анкетираните все още не са се възползва-
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ли от европейските програми за развитие, но около 1/3 са в процес на
подготовка, а друга 1/3 „виждат“
възможности в това отношение.
От отговорите на въпроса кои са
областите от индустрията, в които се наблюдава най-сериозен инвестиционен интерес, 40% са посочили строителството, а 33% - енергетиката. Непосредствено след
тях, но с далеч по-скромните 12%,
са хранително-вкусовата индустрия
и туризмът. Потенциал за развитие
има и в производството на строителни материали, телекомуникациите, металургията, фармацията и
преработвателната индустрия.
Повече от 1/3 или 38% посочват
енергетиката като сектора, в който се очаква най-сериозен инвестиционен интерес в бъдеще, следван от
строителството (15%), туризма
(10%), инфраструктурата и машиностроенето с по 8%.

Бизнес климатът днес поблагоприятен от 2006 г.
Достатъчно красноречиви са и
резултатите, получени в отговор на
въпроса „Как оценявате бизнес климата в страната в сравнение с преди присъединяването ни в Европейския съюз“ (фиг.1). Шестдесет и два

Фиг. 1. Как оценявате бизнес климата
в страната днес в сравнение с преди
присъединяването ни към ЕС?*

процента от анкетираните считат,
че в момента бизнес средата е поблагоприятна от времето преди
членството на България в Европейския съюз. Около 1/3 от анкетираните - 27%, не виждат промяна в пазарния климат. Едва 8% от анкетираните считат, че днес бизнес средата в инженеринговия бранш е понеблагоприятна.
Със следващия въпрос попитахме
инженеринговия бранш „вижда“ ли
нов ръст в инвестициите през 2007
г. В отговор на този въпрос, определящ в значителна степен състоянието и перспективите за развитие
пред инженеринговия бизнес в областта на индустрията, половината
от анкетираните смятат, че има
инвестиционен ръст, но той е незна-
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чителен (фиг. 2).
Приблизително 1/
3 не виждат промяна, докато 17%
считат, че ръстът в инвестициите през 2007 г. е
много сериозен.
Едва 2% от анкетираните са посочили, че не само
няма инвестиционен ръст, но по- Фиг. 2. Налице ли е нов ръст в инвестискоро се наблюда- циите през 2007 г., от гледна точка на
вашата работа?
ва отлив.

Индикации за интерес от западни
инженерингови компании
Със следващите два въпроса се обърнахме към инженеринговия бранш за мнение доколко българската индустрия е станала „по-привлекателна“ за чуждестранни
конкурентни инженерингови фирми
след присъединяването ни към ЕС. На
въпроса „Навлязоха
ли непредставени
до момента у нас
западни инженерингови фирми“
(фиг. 3) 17% от
анкетираните отговарят утвърдително, подчертавайки, че става Фиг. 3. Навлязоха ли нови западни инжедума за мощни за- нерингови фирми на българския пазар
след присъединяването ни към ЕС?
падни компании.
Повече от половината, обаче, са по-умерени в отговора
си и считат, че са налице индикации за интерес от страна на нови за българския пазар западни инженерингови
фирми. Двадесет и три процента от анкетираните не
виждат пазарна промяна.
За сметка на
това, в отговорите на следващия
редакционен
въпрос „Увеличи ли
се интересът към
българския пазар
на представени у
нас чуждестранни
инженерингови
компании
след
1.01.2007 г.“, отсъства преоблада- Фиг. 4. Увеличи ли се интересът към
ващо становище българския пазар на представени у нас
(фиг. 4). Приблизи- чуждестранни инженерингови компании
телно еднакъв дял след 1.01.2007 г.?*
от анкетираните считат, че интересът на чуждестранните компании към пазара у нас се е увеличил сериозно (37%), докато 35% „виждат“ само незначителна промяна в положителна посока. Съответно, 23% от анкетираните не виждат промяна. Само 2% от участниците в
проучването мислят, че след приемането ни за членове
за Европейския съюз интересът на представените у нас
чуждестранни компании е намалял.
Сериозен процент – 44%, от българския инженерингов
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Фиг. 5. Увеличи ли се пазарната активност
на чуждестранни производители, представени у нас, след присъединяването?*

Фиг. 6. Как оценявате професионалната
подготовка на българските специалисти
в сравнение със западните им колеги?*

бизнес счита, че след присъединяването на България към ЕС се наблюда-
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ва и увеличена, макар и незначително, пазарна активност от страна на
чуждестранни производители на
техника и технически решения, представени у нас (фиг. 5). Двадесет и
девет процента определят нарастването на пазарната им активност като сериозно, а 23% не виждат промяна в политиката на
присъстващи на българския пазар
чуждестранни производители. Нито
един от анкетираните не е посочил,
че пазарният интерес на чуждестранните производители е намалял.

Висок професионализъм на
българските специалисти

Фиг. 7. Като организация на работа,
срокове и качество на изпълнение на
проектите, българските инженерингови
фирми в сравнение със западните са…*

Конкурентни ли са българските
инженерингови фирми като финансов
ресурс, професионална подготовка,
срокове и качество на изпълнение на
проектите на западните инженерингови компании, запитахме бранша със
следващите три въпроса. Резултатите достатъчно красноречиво сочат,
че българският бизнес има самочувствие като професионализъм, организация и качество на инженеринговата дейност. Повече от 3/4 от анкетираните или 77% са убедени, че
като професионална подготовка
българските специалисти не отстъпват на западните си колеги (фиг.

6). Дори 8% от анкетираните оценяват, че сме по-добре подготвени. Тринадесет процента считат, че професионалната подготовка на българските специалисти отстъпва на западните им колеги. Достатъчно красноречиви са резултатите и по отношение организацията на работа, сроковете и качеството на изпълнение на
проектите от български инженерингови фирми в сравнение с конкурентни чуждестранни фирми. Сериозен дял
от анкетираните – 69%, са убедени,
че родният инженерингов бизнес е
напълно конкурентен на чуждестранните компании (фиг. 7). Осем процен-
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тираните са посочили отговора:

Да, но все още им отстъпваме по финансов ресурс

Фиг. 8. Имат ли българските инженерингови фирми финансовия потенциал да се
конкурират със западните инженерингови компании?*

та дори поставят българските инженерингови фирми в графата „по-добри сме, те дори ни отстъпват в редица отношения“. За сметка на това,
21% считат, че западните инженерингови фирми са по-добри от нас по
отношение организация на работа,
срокове и качество на изпълнение на
проектите.
Закономерни са и резултатите в
отговор на въпроса „Имат ли българските инженерингови фирми финансовия потенциал да се конкурират със
западните инженерингови компании?“.
Преобладаващият дял – 42%, от анке-
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Едва 10% от анкетираните считат, че като финансов потенциал
българските инженерингови фирми са
конкурентни на западните, разполагайки и с достатъчна финансова стабилност (фиг. 8). Значително по-сериозен е делът (27%) на анкетираните,
които са посочили, че българските
инженерингови фирми не разполагат
с финансовия потенциал на западните компании, но са достатъчно конкурентни. Петнадесет процента считат, че като финансови ресурси родните инженерингови фирми сериозно
отстъпват на западните, като разликата в нивата е сериозна.
Близо половината или 48% от участниците в проучването са на мнение, че цените на инженеринговите
услуги в областта на индустрията у
нас все още отстъпват сериозно на
тези в други държави от Европейския съюз (фиг. 9). Едва 6% от анкетираните определят цените на инженеринговите услуги като сходни с
държави от общността. Останалите 44% са на мнение, че цените все
още не са се изравнили, но постепенно се доближават.

Фиг. 9. Изравниха ли се цените на инженеринговите услуги в областта на индустрията с тези в държави от ЕС?*

Инженерният труд 4 пъти
по-евтин от техниката
В непосредствена връзка с ценообразуването на инженеринговите
услуги у нас и в други държави от
Европейската общност е и следващият въпрос: „Какво е съотношението
във финансовата стойност на един
проект между инженеринговия труд
спрямо вложената техника?“. Тридесет и пет процента от анкетираните са предпочели да не отговарят
на този въпрос. Останалите отговори са изключително разнообразни.
Все пак, преимуществена част от
отговорите се концентрират около
съотношение 20% инженерен труд/
80% техническо оборудване или близко до него. Някои от анкетираните
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В анкетата се включиха:
Аквасист, Апронекс, АСМ, ASPA Engineering, Атоменергоремонт, БЕА
Балкан, Бизнес-група ЕКОТОП, България Терм, Валтек, Верея Електроникс, Ви
Ей Си България, Гълъбов и съдружници, Дамянов Клима, Денима, ДИКС БГ,
Дитек, Дойчеви, ЕЛИА, Ел Нет, Енергийно Ефективни Системи, EPS България,
Изоматик Комплект, Индустриални технологии и системи, Кастива,
КлиВенТо, Ковес, Комконтрол, Лилия ХИВ, Логисофт, Мастер, МЕГА ЕЛ, НАСАД, Оргрес, Политехникс, Пойнт Ел, Прострийм Груп, Радком 2004, САТ, СВМ
България, Сатурн Инженеринг, Семо, Сензомат, Симлоджик, Старт
Инженеринг, Стимар, TFS Consult, ТЕСТЕЛ Инженеринг, ТриЕл, Унисист
Инженеринг, Унитех, Филкаб, Це Це Ес България.
* - Непоказаните на графиките % до 100 формират дела на неотговорилите на въпроса
Фиг. 10. Какъв е делът на българските
изделия, влагани в изпълняваните от вас
проекти?*

са посочили и по-неблагоприятни за
цената на инженерния труд съотношения, например 10%/90%. Най-високата цена на инженерния труд спрямо вложената техника, посочена от
участници в анкетата, е 60%/40%.
Представители на българския инженерингов бизнес са посочили и съотношение във финансовата стойност
на един проект между инженеринговия труд и вложената техника 50%/
50%. Наред с изброените възможности, в някои от анкетите на посочени и други съотношения, които поради пренебрежимо малкия си дял и
близостта си до изброените цифри
не цитираме.
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Едва 8% от анкетираните с
над 50% български изделия в
проектите
С анкетата се опитахме да
хвърлим светлина и върху важния за
бранша въпрос влагат ли в изпълняваните проекти българските инженерингови фирми техника с индустриално приложение, местно производство. Резултатите са достатъчно красноречиви - 35% от попълнилите анкетата са отговорили, че
делът на българските изделия в изпълняваните проекти е под 10% (фиг.
10). Интересно е, че сред анкетираните е и фирма, която е посочила, че
99% от техниката, която използва,
е родно производство, което е логично предвид факта, че става дума за
български производител за КИП и А.

Между 10 и 20% е делът на българските изделия, влагани от 19% от анкетираните. Повече от 20% е делът
на българските изделия в реализираните проекти от 27% от участниците в анкетата. Едва 8% са българските инженерингови фирми, които
са посочили, че над 50% от влаганите изделия в проектите са произведени в България.
Обобщените резултати от останалите въпроси от анкетата на списание Инженеринг ревю са показани
графично на следващите страници.
Там можете да се запознаете и с
коментари от представители на някои от фирмите, участвали в анкетата.
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Инженеринговият бранш коментира:
Опитните специалисти са основно в малки фирми
По-голямата част от опитните български специалисти са собственици или работят в малки и средни фирми. Без действаща държавна и законодателна защита и помощ, този голям инженерингов потенциал на
България не може ефективно да бъде използван.
инж. Дойчо Дойчев, управител на фирма ДОЙЧЕВИ

Фиг. 11. Изпълнявате ли инженерингови
проекти в други държави от ЕС?*

Фиг. 12. Работите ли в други държави,
извън ЕС?

Нужно е сътрудничество между КИИП и българските
фирми
Българските фирми трябва много гъвкаво да се реорганизират като
управление и да формират ясна стратегия за развитие в новата обстановка - отворен европейски пазар, защото конкуренцията на вече изградените и добре работещи международни компании с традиции и опит в
много държави тепърва ще се усеща. Те ще печелят големите проекти и
ще поставят в тежко положение местните по-малки фирми. Все още има
и доста проблеми с комуникацията между новите играчи на пазара и
местните компании. Тези от тях, които не съумеят да се приспособят,
ще западат и ще бъдат погълнати. Специално в областта на проектирането, критериите и отговорностите непрекъснато ще нарастват. Българските инженери в момента имат временно определено преимущество, но
колегите са с доста повече опит и познания в новото европейско законодателство, което вече е актуално и в Република България. Смятам, че и
от двете страни ще се търсят варианти за съвместна работа. За да си
запазим пазара, е много важно в този случай приоритетното сътрудничество между българските инженери от Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране (КИИП) и българските фирми.
инж. Антон Монев, гл. проектант ел. инсталации в Комконтрол

По-добри сме от западните си конкуренти

Фиг. 13. Познавате ли европейското законодателство и общоевропейските
стандарти във вашата област?
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Българските инженерингови фирми притежават огромен потенциал
за модернизация на системите за управление и визуализация на голяма
част от старите, запустели фабрики от времето на социализма или
сега внасяните системи. По този начин техните нови собственици
могат да ги получат във вид, конкурентен на съвременни, но драстично
по-скъпи западни аналози. Ние от българския инженерингов бизнес с качествената техника, която залагаме, и качеството на изпълнените проекти сме доказали в различни браншове, че правим това по-добре и поевтино и от най-добрите западни инженерингови фирми – световни
лидери в съответните браншове.
инж. Крум Павлов, управител на ЛогиСофт
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Инженеринговият бранш коментира:
Отговорите са логически непредвидими
Анкетата е добра. Лошото е, че в нашата държава пазарната икономика се управлява от мафиотски структури, сраснали се с държавата. По
тази причина, на повечето от въпросите това не са истинските отговори и обективно логически са непредвидими.
инж. Боян Янкулов, управител на ПОЛИТЕХНИКС

Проектите ни - със собствено оборудване
Ние сме едни от много малкото останали български производители,
които предимно произвеждат и в много малка степен търгуват. Инженеринговите ни проекти в по-голямата си част са със собствено оборудване.
инж. Иван Йорданов, управител на Унисист Инженеринг
Фиг. 14. Възползвате ли се от европейските програми за развитие?*

Участието в европейските програми е приоритет
Една година след присъединяването ни към Европейския съюз смятаме,
че членството ни отваря добри възможности за развитие за нашата
фирма. Освен дистрибуция на продукти, бихме могли да предложим изработка и монтаж на готови изделия, както и износ за чужбина. Фирмата
все още не разполага с достатъчно финансови ресурси, но е конкурентноспособна като цена и срокове на изпълнение. За бранша е важно да познава
по-задълбочено европейското законодателство, както и приоритетно да
участва в европейските програми за развитие.
АСМ

Рано е за статистическа извадка и оценка
Необходими са поне три години след приемането на България за член на
Европейския съюз!
проф. Д-р Димитър Киров, президент на Бизнес–група Екотоп

Адаптиране на работата ни към стандартите на ЕС
Фиг. 15. Имате ли клонове в държави
извън България?*

Независимо от трудностите по адаптиране на работата ни към стандартите на ЕС, това е единственият път, които ни дава възможност да
бъдем поставени и оценени по едни и същи критерии с европейските фирми. Затова фирмата ни е сертифицирана в съответствие с изискванията
на международния стандарт ISO 9001:2000 още през 2004 година.
Неделчо Неделчев, управител на фирма Дитек

Важна е оценката и на родни, и на чуждестранни инвеститори
Изискванията за работа на една инженерингова фирма в различните
държави са различни. Пазарът, традициите и условията на работа са тези,
които ги определят. В България най-сериозните инженерингови фирми са
тези, които получават добри референции, както от български, така и от
чужди инвеститори.
инж. Георги Зарев, председател на Надзорния съвет на ЕЛИА АД

Европейските програми са все още недостъпни за нас,
Фиг. 16. Имате ли партньорски или
съвместни компании в държави извън
България?*

кандидатствали сме, но не сме одобрени.
Грациела Димитрова, управител, съдружник в Сензомат

Заплатите нарастват по-бързо от финансовите резултати
Липсата на кадри обуславя нарастването на заплатите в сектора в поголяма степен отколкото това реално би трябвало да бъде според финансовите резултати на фирмите и качеството на служителите. Фирмите,
които не могат да отговорят на тези изисквания на пазара на труда и
нямат производство с добра ефективност, са заплашени от свиване и
дори елиминиране от пазара.
инж. Никола Василев, управител Сатурн Инженеринг

Администрацията е пречка за усвояване на средства

Фиг. 17. Има ли чуждестранни специалисти в екипа ви?*
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Не достигат български висококвалифицирани специалисти, за да се отговори на нуждите на пазара в ЕС, България и други държави. Администрацията е сериозна пречка за усвояване на финансови средства от ЕС за повишаване на конкурентоспособността и въвеждане на иновации в българските фирми, занимаващи се с реална инженерингова дейност.
инж. Валери Андреев, управител САТ
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Част I. Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика"

—

приемането на България в Европейския съюз влязоха в сила няколко
оперативни програми, регламентиращи усвояването на средства от
европейските структурни фондове.
Отпусканите субсидии са предназначени за преодоляване на различията
между българската и европейските
икономики, подобряване на бизнес
средата и развитие на динамична
икономика, конкурентоспособна на
европейския и световен пазар. От
този брой на списание Инженеринг
ревю стартираме цикъл от статии,
с които ще ви запознаем с различните оперативни програми и механизмите за финансиране на проекти,
характерни за всяка от тях.

Програмата за развитие
на конкурентността
Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на
българската икономика“ е една от
седемте оперативни програми, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз. Програмата
действа на територията на цялата
страна без секторни и регионални ограничения за периода от 2007 до
2013 г. и ще бъде финансирана от
Европейския фонд за регионално развитие, както и от националния бюд-
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жет. „Съдържа стратегическите
приоритети и насоки за развитието
на българската икономика в Европейския съюз. Насочена е към основните
проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и
успешното справяне с предизвикателствата на общия пазар, както и
развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да
се превърне в равноправен член на
Европейския съюз“, се твърди в информация, публикувана на Интернет
страницата на Министерството на
икономиката и енергетика. „Общата
цел на ОП „Конкурентоспособност “е
развитие на динамична икономика,
конкурентноспособна на европейския
и световен пазар. За изпълнението
на тази цел ще бъдат стимулирани
икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването
на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда в България“, се посочва в текста
на програмата.

Бюджетът й е 1162 млрд.
евро
Програмата ще се реализира
чрез целенасочена финансова под-

крепа за българския бизнес, така че
да успее да преодолее конкурентния
натиск на общия пазар. Общият й
бюджет за целия седемгодишен
период е 1 162 млрд. евро, като приблизително 988 млн. от тях са
средства от Европейския фонд за
регионално развитие, а останалите
близо 175 млн. евро са от националния бюджет.
От 15 октомври 2007 стартираха и процедурите за първите грантови схеми в рамките на програмата, по които бизнесът ще може да
кандидатства с проекти за усвояване на средства.
Основните цели на оперативната
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ се очаква да бъдат постигнати чрез следните подпрограми:
l Подпрограма за предприемачество и иновации.
Подпрограмата обединява дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията.
Насочена е основно към малките и
средните предприятия (МСП) - от
бързо развиващите се компании до
семейните фирми, които представляват по-голяма част от предприятията в ЕС. Тя цели да улесни достъпа на развити и на новосъздаде-
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ни МСП до финансиране и инвестиции. Дава достъп до информация на
бизнеса относно функционирането
и възможностите, които предлага
вътрешният пазар, както и за влязло в сила или в процес на подготовка законодателство с цел по-лесно
да се адаптират към промените. В
тази връзка предоставянето на услуги на бизнеса играе особено важна роля. Подпрограмата подпомага
обмена на добри практики между
държавите членки с цел да създаде
по-добра административна среда
за бизнеса и иновациите.
l Подпрограма за подпомагане на
политиката в областта на информационните и комуникационните технологии.
Тази подпрограма насърчава
въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, които са в основата на икономиката на знанието. Подпрограмата е част от стратегията на ЕК
i2010: Европейско информационно
общество и включва в себе си целите на програмите eTen, eContent и
MODINIS.
l Подпрограма „Интелигентна
енергия за Европа“.
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Насърчава усилията за постигне
на целите в областта на устойчивата енергетика. Тя подпомага подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, тяхното
навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия. Както е известно, ЕС си е поставил за
цел да повиши консумацията на
възобновяемата енергия до 12 % до
2010 г. Основно значение се отдава на транспорта. Подпрограмата
е наследник на програма "Интелигентна енергия за Европа" (20032006 г.).

Програмата е под
координацията на МИЕ
Оперативната програма се разработва на принципа на социално-икономическото партньорство под координацията на Министерството
на икономиката и енергетиката
(МИЕ). Управляващ орган на Програмата е дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕ.
Управляващият орган на оперативната програма е институцията, отго-

ворна за цялостното програмиране,
управление, наблюдение, контрол и
оценка на дейностите и приоритетите по програмата. Реалните функции по техническото изпълнение,
мониторинг и отчитане на оперативната програма се извършва от
Междинното звено, което за ОП
"Конкурентоспособност" е Изпълнителната агенция на насърчаване на
малките и средни предприятия
(ИАНМСП).
Правилното изпълнение на приоритетите по оперативната програма,
определянето на критериите за кандидатстване и избор на проекти по
ОП "Конкурентоспособност" се осъществява от Комитет за наблюдение, сформиран на база широко представителство, включващ участници
от държавната и регионалната администрация, социално-икономическите партньори и наблюдатели от
заинтересовани организации и институции.
Програмата е структурирана в
четири тематични приоритетни
области на въздействие, които ще
бъдат обект на следващи публикации
в сп. Инженеринг ревю.
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Стефан Куцаров

аметите отдавна са задължителна част на електронните устройства за обработка и обмен на
цифрови данни. Сред тях все по-важно става мястото на твърдотелните памети, които в продължение на
десетилетия бяха почти изцяло полупроводникови, като биполярните
постепенно бяха изместени от MOS
транзисторите.
Последните
продължават да са основен градивен
елемент, но вече има и други решения с добри перспективи за приложение. В статията се разглежда съвременното състояние на най-интересните твърдотелни памети, техните основни особености и се дават
сведения за интегрални схеми и модули. Освен класическите статични
памети с произволен достъп (SRAM),
са разгледани бурно развиващите се
динамични памети с повишено
бързодействие, новостите в електрически изтриваемите постоянни
памети (ЕЕPROM), NV SRAM, бързите флаш памети (Flash Memory) и
най-новите фероелектрични и магниторезистивни памети.

Вместо увод
По принцип паметите са основният фактор, който определя максималната скорост на обмен на данни (Peak
Bandwidth) PBW по системната шина
на цифровите устройства. Тази скорост е равна на произведението nfD
от разредността n на шината и честотата на обмен на данни (Data
Transfer Rate) fD по всеки от нейните
проводници. През 1990 г. най-бързите
микропроцесори бяха с тактова честота 33 MHz, докато fD на тогавашните динамични памети с произволен
достъп (DRAM) бе само 2 пъти помалка (16 MHz). Следващите разновидности на DRAM включително на
синхронните DRAM (SDRAM) бяха 4-5
пъти по-бавни от микропроцесорите.
Появиха се ESDRAM, в които повишеното бързодействие се постига чрез
вграждане на малка статична оперативна памет - Cache SRAM. Независимо от всички тези стъпки днес
тактовата честота на микропроцесорите продължава да е в пъти поголяма от fD на най-бързите памети.
Поради това е естествено да се
търсят технологични и структурни
решения, които да ограничават до
минимум забавянето на работата на
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устройствата поради паметите и
да осигуряват достатъчно голям
обем.

Класически SRAM
Терминът "статични" в наименованието им се дължи на неподвижното оставане на данните в клетките
(Memory Cell), където са записани.
Всяка клетка съхранява един разред и
е реализирана с 4 (4-T Cell) или 6 (6-T
Cell) MOS транзистора, което е основното ограничение за получаване
на много голям обем на паметта.
Обменът на данните (запис и четене) при асинхронните SRAM (Asynchronous SRAM) се прави в момента
на подаване на съответната команда без да са необходими тактови импулси. При бавните асинхронни SRAM
(Slow SRAM) времето за обмен е над
45 ns, което е основната причина за
твърде малката им постояннотокова консумация. Обемът им е обикновено между 256 Kb и 16 Mb, а разредността е 8b, 16b и 32b. Характерни
приложения са като буферни памети
в устройства с батерийно захранване. Примери за такива памети са редове 1-3 на табл. 1.
Бързите асинхронни SRAM (Fast
SRAM) са с време на обмен под 25 ns,
което става за сметка на повишаване на консумацията и определя основни приложения в апаратури с мрежово захранване. Обемът им е между
4Kb и 32 Mb, а разредността – 1, 4,
8, 16 и 32 b. Примери за такива памети са в редове 4-7 на табл. 1.
При синхронните SRAM (Synchronous SRAM) освен команди са необхо-

дими и тактови импулси, като обменът на данни става по време на
техния преден фронт (Rising Edge)
или/и заден фронт (Falling Edge). Освен това при запис входните данни
постъпват в регистър, където остават до използването или изтриването им. Най-старият и продължаващ
да има голямо приложение вид са
SRAM с единична скорост (Single Data
Rate SRAM), при които обменът се
прави само по време на предния
фронт, т.е. на всеки тактов импулс
се чете или записва едно число. В
някои специфични приложения, например много компютърни системи, е
желателно записът да се прави максимално бързо. За целта се използват
пакетни SRAM (Burst SRAM), при които с една команда се записва пакет
от числа (обикновено 2 или 4). За
целта в паметта има брояч, който
след записа на първото число прибавя 1 към адреса му, за да се осъществи запис на следващото число от
пакета. Примери за такива памети
са редове 8-11 на табл. 1.
В зависимост от начина на четене има два вида синхронни SRAM. В
SRAM с непосредствен изход (Flowthrough SRAM) няма изходен регистър и при наличие на тактов
импулс числото от избрания адрес
се получава непосредствено на изходната шина. Пример за такава
памет е даден на ред 12 в табл. 1.
В SRAM с каскаден изход (Pipelined
SRAM) има изходен регистър, в който числото се записва по време на
един тактов импулс и се появява на
изходната шина по време на следва-

Таблица 1.
¹
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ï ðîèçâ îä è ò åë
CY62147EV18LL
C y p re s s
R1WV3216RBG-8SI
R enesas
mPD448012GY-C10X-MJH
NEC
mPD444016G5-8Y-7JF
NEC
GS78132AB
GSI Technology
CY7C1069AV33
C y p re s s
HM628511HCI
R enesas
Ï àì åò

Òè ï

Î ðãàíè- Âðåì å íà U DD,
V
çàö èÿ äîñò úï, ns
256Kb x 16
55 m ax
1 ,8
2Mb x 16
85
3 ,3
512Kb x 16
100
2 ,2 -3 ,6
256Kb x 16
8
5
256Kb x 32
8 m ax
3 ,3
2M b x 8
10 max
3 ,3
512Kb x 8
12 max
5
ìàêñ. ñêîð.
2M b x 9
1 ,8
750 M H z

À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
À ñèíõð î ííà
Ñèíõðîííà,
CY7C1157V18
C y p re s s
ïàêåòíà, DDR2
Ñèíõðîííà,
mPD44164082AF5-E37Y-EQ2
NEC
2M b x 8
ïàêåòíà, DDR2
Ñèíõðîííà,
R 1 Q 2 A 3 6 0 9 A B G -4 0 R
R enesas
4M b x 9
ïàêåòíà, DDR2
GS81302D09
GSI Technology Ñêèåíòõðíîàí, íQàD, Rï2à8M b x 9
Ñ
è
í
õ
ð
î
í
í
à
,
í
å
ï
î
CY7C1324H
C y p re s s
ñðåäñòâåí èçõîä 128Kb x 18
íà,
GS8128418
GSI Technology Ñêèàíñõêðà.ä, åïíàêèåçò
õîä 4Mb x 18
Ñèíõðîííà,
M5M5V5636-GP16
R enesas
512Kb x 36
ìðåæîâà
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27 m ax
208 m ax
99-162
1100
858 m ax
990 m ax
750 m ax
1836 max

3 ,7

1 ,8

1098 max

4

1 ,5 è
1 ,8

1080 max

3

1 ,8

-

-

3 ,3

-

3

1 ,8

864 m ax

3 ,8

2 ,5 è
3 ,3

1254 max
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Фиг. 1.

a

щия. Пример е даден на ред 13 на
табл. 1.
За избягване на опасността от
грешки е необходимо след четенето
на данни да се остави интервал от
един тактов импулс преди следващия запис. В мрежите това реално
означава намаляване на скоростта
на обмен на данни. Отстраняване на
този недостатък се постига чрез
използването на мрежови SRAM
(Network SRAM, NoBL/ZBT SRAM),
които работят без такъв интервал.
Също за мрежи се използват
NetRAM, които са с две изходни
шини, по всяка от които може да се
извършва обмен на данни независимо от другата. Пример за такава
памет е ред 14 в табл. 1.
По-нататъшно увеличаване на
бързодействието се постига чрез
използване на синхронни SRAM с
двойна скорост (Double Data Rate
SRAM) DDR SRAM, чиято усложнена
архитектура позволява в рамките
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б

на един тактов импулс да се записват или четат две числа (примери в
редове 8-10 на табл. 1). Още по-бързи
са синхронните SRAM с четворна
скорост QDR SRAM (пример в ред 11
на табл. 1). Те работят на същия
принцип, както DDR SRAM, но имат
отделна входна и изходна шина, по
всяка от които в рамките на един
тактов импулс се обменят по 2 числа. Приложенията им, както и тези
на DDR SRAM, са обикновено в
сървъри и работни станции.

Динамични памети с
повишено бързодействие
Добре известно предимство на
класическите DRAM е използването
на еднотранзисторни клетки, което
ги определя като паметите с найголям обем. И при тях е естествен
стремежът за увеличаване на
бързодействието, ефективна първа
стъпка за което са синхронните
DRAM с двойна скорост на обмен на

данните и означение DDR SDRAM,
понякога съкращавано на DDR или
DDR1. Идеята на действието им е
подобна на тази на DDR SRAM и се
състои в обменянето на данни с
външните устройства не само по
време на предния фронт на тактовите импулси, а и по време на задния фронт (фиг. 1а). Структурата,
реализираща тази идея, е дадена на
фиг. 1б. Запомнящата част на паметта се състои от два еднакви
блока MCell1 и MCell2, на които постъпват синхронизиращи импулси
от управляващия блок (Controller,
Core) C с честота на паметта
(Memory Frequency) f0. Буферът I/O
съдържа двуканален мултиплексор,
който по време на предния фронт е
в положение 1 и чрез едната
вътрешна n-разредна шина IB осъществява връзка между MCell1 и
външната шина OB. По време на
задния фронт мултиплексорът е в
положение 2 и през другата вътрешна шина блокът MCell2 се свързва с
OB. Честотата fCLK на обмен на данни по IB (Bus Frequency) е равна на f0,
което означава, че паметта има fD
= 2f0. Често fD се нарича ефективна
честота на обмен на данни (Effective
Clock Rate). Следователно нейното
удвояване спрямо SDRAM става чрез
запазване на скоростта на обмен с
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Таблица 2.
¹
1
2
3
4
5
6
7

Ï ðîèçâ îä è ò åë
HY5DU12822D(L)TP-D43 Hynix Semic.
MT46V128M4BN-6IT
Micron
K 4 T 2 G 0 8 4 Q A -H C E 6 S a m s u n g S e m ic .
GS81302S09-333
GSI Technology
HYB18TC1G800BF-3S
Q im o n d a
GS81302D18E-333
GSI Technology
MT41J164M16B4-187
Micron

Фиг. 2

ÈÑ

Òè ï
DDR
DDR
DDR2
DDR2
DDR2
QDR2
DDR3

a

клетките на паметта и удвояване на разредността на
вътрешната шина. Често използваните стойности на
n са 16, 32 и 64, а в някои сървъри – 128 и 256. Максималната скорост на обмен на данни между DDR и
външната шина е PBW=2nf0. Допустимите стойности
на fD и PBW заедно с означенията на DDR са установени
от стандарта JESD79 на JEDEC, който се спазва от
всички големи производители на памети.
Запомнящите клетки в DDR са по принцип същите
както в SDRAM и също притежават параметъра забавяне (Latency). Той представлява необходимият брой импулси за изпълняване на една операция, задавани като
тактова комбинация от вида a-b-c, наричана Timing. В
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нея "а" са импулсите за изтегляне на
адреса на колоните (Column Address
Strobe) CAS Latency или tCL, "b" са импулсите за следващите команди за четене или запис (RAS to CAS Delay) с означения tRCD и Trcd и "c" са тези до следващите команди за запис или четене
с означения tRP или Trp. Стойностите
на a, b и с може да са еднакви или различни, като обикновено са 2, 2.5 или
3. Някои производители дават като
параметър само tCL, чиято стойност
зависи от режима на работа на паметта. Това е причината за използване на
параметъра средна скорост на обмен
на данни (Average Bandwidth) ABW, помалък от PBW. Отношението APW/
PBW е т.нар коефициент на полезно
действие на изходната шина (Bus
Efficiency), специфично за всяка памет
б и със стойности около 70%.
Принципът за скъсяване на дължината на фронтовете на правоъгълни импулси и съответно увеличаване на
честотата им чрез намаляване на тяхната амплитуда
се използва и в DDR. Импулсите са в съответствие със
стандарта SSTL_2, който е в сила за типично захранващо напрежение +2,5 V и са еднополярни с логически нива,
разположени симетрично спрямо +1,25 V.
Корпусите на ИС на DDR обикновено са тип TSOP,
чиято собствена индуктивност ограничава увеличаването на fD. Поради това все повече от новите DDR използват корпуси със сачмени изводи BGA и FBGA. Последните са с по-добри електрически характеристики и с
около 30% по-добро охлаждане спрямо BGA, като същевременно осигуряват по-малки електромагнитни смущения между съседни памети.
В редове 1-2 на табл. 2 са дадени характерни примери на DDR SDRAM.
Усилията за повишаване на fD по технологичен път
срещат много затруднения и не са достатъчни за удовлетворяване на изискванията от все по-голяма PBW. По
тази причина през 2001 г се появи второто поколение
DDR, означавано като DDR2, което чрез нов тип организация постига при дадена f CLK удвояване на PBW на спрямо DDR. Структурата на DDR2 е дадена на фиг. 2а. Тук
запомнящата част се състои от 4 еднакви блока МСА1МСА4, а вътрешната шина IB е с 4 пъти по-голяма разредност от изходната шина ОВ. Импулсите от управляващия блок С по неговата изходна шина СВ са с честота fCLK, а тези по IB – с честота fIB = 2fCLK (фиг. 2б). По
време на фронтовете 1 на времедиаграмите се обменят данни с блока МСА1, по време на фронтовете 2 –
с МСА2 и т.н. Удвояването на разредността на IB и честотата fIB спрямо DDR обуславя fD = 4fCLK . Стойностите на fD са 533, 667 и 800 MHz, т.е. f CLK е между 133 и
200 MHz, а максималната скорост е съответно 8.5, 10.6
и 12.8 GB/s. Възприетите означения са DDR2-ххх, като
„ххх“ отново е стойността на fD. Специфична особеност
е намаленото в сравнение са DDR захранващо напрежение с типична стойност 1,5 V за входно-изходните
блокове и 1,8 V за останалата част на паметите. Примери за DDR2 са дадени в редове 3-5 на табл. 2.
С отделни входна и изходна шина (аналогичен принцип, както QDR SRAM) са паметите QDR2, пример за
които е даден в ред 6 на табл. 2.
През 2005 г. се появи третото поколение DDR3 SDRAM
с означение DDR3-хххх, стойности на „хххх“ 800, 1066,
1333 и 1600 и съответстващи максимални скорости
12.8, 17.1, 21.3 и 25.6 GB/s. Обемът на тези памети вече

Êî í ñ .
Î ð ã à í è - Ì à ê ñ . ñ ê î - Òà ê ò î â à U D D ,
V
ì î ù í ., m W
çà ö è ÿ ð î ñ ò , M H z êî ì á è í .
32Mb x 16
400
3 -3 -3
2 ,6
442 m ax
128Mb x 4
167
2 ,5
325 m ax
256M b x 8
667
5 -5 -5
1 ,8
198 max
16Mb x 9
333
1 ,5 è 1 ,8
128Mb x 8
667
5 -5 -5
1 ,8
196 max
8M b x 36
333
1 ,5 è 1 ,8
64Mb x 16
1066
8 -8 -8
1 ,5
-

януари-февруари 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 3.
¹

ÈÑ

1
2

24FC1025
AT24C64B

3

93C76B

4

M 9 3 C 8 6 -R

5
6
7

M 9 5 0 4 0 -W
25A A 256
AT28C040

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

È íò åðô åéñ

Î ð ã à í è - Ì à êñ . fC LK ,
çàö èÿ
kHz

Ñåðèåí I2C 128Kb x 8
Ñ å ð è å í I2C 8 K b x 8
Ñåð èåí
Microchip
512b x 16
Microwire
STMicroelectronics MÑicårðoèwåiíre 12KKbb xx 186
STMicroelectronics Ñåðèåí SPI 512b x 8
Microchip
Ñåð èåí SPI 32Kb x 8
A tm e l
Ïàðàëåëåí 512Kb x 8
Microchip
A tm e l

достигна 1 Gb, а захранващото им напрежение е намалено до 1,5 V, което
води до понижаване на постояннотоковата консумация с около 30% спрямо DDR2. Структурата на DDR3
представлява по-нататъшно развитие на тази на DDR2, блоковете МСА
(вж. фиг. 2а) са вече 8, което означава честота на изходните данни fD =
8fCLK. Пример за DDR3 е даден в последния ред на табл. 2.
Обикновено обемът на една ИС
памет не е достатъчен за работата на дадено устройство. Поради
това на пазара обикновено се предлагат модули, представляващи набор от еднакви ИС върху една печатна платка. Техният брой е 8, 16, 24
или 32 при памети без 9-и бит за
проверка във всеки байт (Non-ECC
Module) или 9, 18, 27 или 36 при наличие на бит за проверка (ECC
Module). Организацията им е в съответствие с класическите принципи
за разширение на паметта, като ИС
могат да са групирани в 1, 2 или 4
реда (Row, Rank) и във всеки момент
от времето може да работи само
един от тях (това се осигурява от
контролера на модула). Тактовата
комбинация на модулите е от вида
a-b-c-d, като a, b и с са аналогични на
тези при ИС, а "d" е минималният
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VDD,
V

Êî í ñ ó ì è ð à í ò î ê , m A

1000
400

2 ,5 - 5 ,5
1 ,8 - 5 ,5

×åò åíå
0 ,4 5 m a x
0 ,4 m a x

Çàïèñ
5 m ax
2 m ax

3 000

4 ,5 - 5 ,5

1 m ax

3 m ax

2 000

1 ,8 - 5 ,5

2 m ax

2 m ax

10 000
10 000
5 000

2 ,5 - 5 ,5
1 ,8 - 5 ,5
5

5 m ax
2 ,6
50 m ax

5 m ax
0 ,6
50 m ax

брой импулси за обмен на данни с
един ред и се означава с tRAS и Tras.
При ползването на каталози трябва да се има предвид, че някои фирми дават поредицата във вида a-bd-c.
Броят на изводите на модулите
има стойности в съответствие със
стандарта JESD79. Част от модулите са от типа DIMM (Dual In line
Memory Module), което означава, че
външната им шина е 64-разредна
при брой на изводите 144, 168, 184,
200 и 240. Подобни, но с приблизително 2 пъти по-малки размери са
модулите SODIMM (Small Outline
DIMM), които са със 72, 100, 144 или
200 извода, а първите два имат 32разредна шина.
В зависимост от вида на външната шина има небуферирани модули
без регистър в края й и буферирани
модули с такъв регистър.

EEPROM
Тези електрически изтриваеми
постоянни памети са създадени през
1983 г. от Intel и съдържанието им
при нужда може да се променя с помощта на електрически импулси.
Обемът им е между 1 Kb и 4 Mb,
като клетките представляват MOS
транзистор с плаващ гейт. Записът

на "1" означава натрупване на електрически заряд под гейта, който се
запазва между 10 и 200 г. в зависимост от конкретния тип ИС. Изтриването представлява изтегляне на
заряда чрез импулс и в клетката
остава "0". Смяната на съдържанието в процеса на експлоатация се
налага рядко и обикновено не е необходимо да се прави бързо. Поради
това за осигуряване на малки размери и ниска цена на ИС значително поразпространени са паметите с последователен извод (Serial Bus) за запис и четене, означавани като Serial
EEPROM и използващи някой от протоколите за сериен обмен на данни
(2-проводен интерфейс I 2C и 3-проводни интерфейси Microwire и SPI).
Примери за такива памети са в редове 1-6 на табл. 3.
Значително по-малко са EEPROM
с паралелен запис и четене по обща
входно-изходна шина, които обикновено са и с по-голям обем. Нарасналият брой на изводите е за сметка
на много по-голямата скорост на обмен на данни. Пример за такава памет, чийто обем определя 18-разредната й адресна шина, е даден в последния ред на табл. 3.

NV SRAM
Прекъсването на захранващото
напрежение на SRAM означава загуба на записаните в нея данни. Този
факт може да има сериозни последици и избягването му, особено в индустриалните системи, е наложително. Затова появилите се преди 20
години SRAM със запазване на съдържанието (Non Volatile SRAM) продължават да имат своето важно
място. Освен SRAM те съдържат
EEPROM, управляващ блок и батерия
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Таблица 4.
¹

ÈÑ

1 CY22E016L
2 DS2070W
3 STK14C88-25

C y p re s s
M a x im
S im t e k

Фиг. 3.

или акумулатор. Батериите са литиеви и осигуряват просто и евтино
захранване. С тях NV SRAM могат
да работят нормално най-малко 10
години, което предвид бързото морално остаряване на електронните
устройства е напълно достатъчно.
Недостатък е невъзможността да
се осигури този срок при памети със
значителна консумация. Този проблем не съществува при използването на акумулатори, което позволява увеличаване на обема, а експлоатационният срок нараства. Например при подобна NV SRAM на Maxim
той достига 60 години. Зареждането на акумулатора става автоматично от вграден в ИС стабилизатор, когато й се подаде захранващо
напрежение. Зареденият акумулатор
осигурява съхранение на данните
около 3 г. При намаляване на захранващото напрежение на паметта под
определена стойност (VTP или Vswitch)
управляващият блок за няколко десетки ms прехвърля данните във
вградената EEPROM, където те не
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могат да се променят (записът в този режим е забранен) и същевременно осигурява захранването й от
батерията. След възстановяване на външното захранване данните автоматично се връщат в SRAM
и се осигурява нормалното
действие на паметта.
Обемът на NV SRAM
обикновено е между 16 Kb
и 16 Mb, а записът и изтриването се правят дума по
дума, като времето на четене и запис на всяка от
тях е между 25 и 100 ns.
Броят на циклите запистриене (Endurance) е 10 5 - 106. В
табл. 4 са дадени примери за ИС на
NV SRAM.

Âðåì å íà
VD÷ å ò å í å è VVT P , D ,
çàïèñ, ns
V
16 Kb
3 5 m in
4 ,5 5
16 Mb
100 min
2 ,9 3
256 Kb
25
4 ,5 5

Ï ðîèçâ î- Î áåì
ä è ò åë

Êî í ñ ó ì .
ì î ù í .,
mW
375 max
165 max
500 m ax

Флаш памети
Те са разновидност на NV SRAM,
като всяка клетка също е NMOS
транзистор с плаващ гейт (FG), но
към него е прибавен още един управляващ гейт CG. Идея за структурата и свързването на транзистора е
дадена на фиг. 3. При липса на електрически заряд върху FG тя практически не влияе на работата на транзистора. За прочитане на дума се подава положително напрежение на
съответния ред и на CG на свързаните към него транзистори. Те се
отпушват и протича ток от съответната колона към маса, което
означава, че в клетката има лог. 1.
Например това е състоянието на
всички клетки в паметта при липса
на запис. Осъществяването му означава привеждане на част от клетките в състояние на лог. 0. За целта
на D и CG спрямо маса се подава

положително напрежение и върху FG
се натрупва електрически заряд.
Поради него FG действа като екран
и напрежението на отпушване на
транзистора нараства. Сега подаването на положително напрежение на
реда го оставя запушен и няма ток
от колоната към маса – в клетката
е записана лог. 0. За изтриване на
записа зарядът от FG трябва да се
изтегли, което се постига чрез положително напрежение на D и нулево на CG.
В зависимост от начина на замасяване на S съществуват два вида
флаш памети. Първият са NOR,
създадени от Toshiba през 1984 г., в
които S на всяка клетка е отделно
замасен. Това означава успоредно
свързване на клетките спрямо колоната и позволява самостоятелен
запис и четене във всяка от тях, т.е.
може да се работи с една или с друга клетка, което е аналогично на действието на логическите елементи
NOR. Това действие е основното
предимство на паметите NOR, което позволява използването им като
класически RAM и за заместване на
ROM. Същевременно скоростта на
четене е голяма и достига до 100
MB/s. Изтриването се ускорява
като се прави наведнъж за група от
клетки (сегмент, блок). Недостатък
на паметите NOR е сравнително
голямата площ на клетките, която
ограничава обема им до около 1 Gb
(минимална стойност 16 Mb) и е
предпоставка за по-висока цена. Освен това скоростта на запис е сравнително малка, а времето за изтриване – твърде голямо. Броят цикли
запис-изтриване е от порядъка на
105, след което натрупваният заряд
върху FG намалява и записът и чете-
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Таблица 5.
¹

ÈÑ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

M 29W 320E T

STMicroålectronics

2

CAT28F020

3
4
5
6

Òè ï

4M b x 8
NOR
ïàðàëåëíà 2Mb x 16
ïàðàëåëíà 256Kb x 8
NOR ïîñëå(16Mb)
äîâàòåëíà

C a t a ly s t
F
u
j
i
t
s
u MicroålecS25FL016A
tronics (Spanion)
Silicon Storage NAND ïàðàë. 64Mb x 16
SST85LD0128
Technology
NAND01 GR3A STMicroelectronics NAND ïàðàë. 128Mb x 8
MT29F1G 16ABB
Micron
NAND
128Mb x 8

нето са съпроводени от грешки.
Примери за NOR памети са дадени в
редове 1-3 на табл. 5.
Вторият вид са паметите NAND,
създадени също от Toshiba. При тях
8 транзистора са свързани последователно и действието им наподобява това на логически елемент NAND.
Замасен е само S последния транзистор, което определя поведение
като логически елемент NAND, помалка площ на всяка клетка, по-голям
обем на паметта (обикновено от
128 Mb до 16 Gb) и по-ниска цена на
разред. Четенето се извършва на
пакети с обем между 512 В и 2 КВ и
е няколко пъти по-бавно в сравнение
с паметите NOR. Записът се извършва в същите пакети, като скоростта е средно десетина пъти поголяма от паметите NOR. Още побързо (няколко стотици пъти) е изтриването, тъй като се прави едновременно на 32 или 64 пакета.
Този начин на четене, запис и изтриване е подобен на възприетия при
твърдите дискове. Поради това,
както и благодарение на бързо увеличаващия се максимален обем на
паметите NAND, едно от големите
им приложения е замяната на твърди
дискове. Важно предимство на част
от тези памети е увеличеният до
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64 KB
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20

10 ms
0 ,5 s
5
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çà 256 Â ñåêò î ð
0 ,2 m s
3 ,3
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15 ms
2 ms
1 ,8
250 m s 2 m s
1 ,8

30 m ax
17,5
80 m ax
15 max
10

106 брой на циклите запис-изтриване. В редове 4-6 на табл. 5 са дадени
основните параметри на такива
памети.
В зависимост от начина на запис
и четене има 2 вида бързи памети,
което е отразено в колона "Тип" на
табл. 5. Паралелните флаш памети
(Parallel Flash) обикновено са с малки
сектори (между 64 и 256В) и обем
от 256 Kb до 4 Mb, като се използват за запис на програми, кодове и
данни. Последователните флаш памети (Serial Flash) са с по-голям обем,
започващ от 512 Kb и работят с
някой от известните интерфейси.
Интересно е да се отбележи, че
докато обемът продажби през 2007
г на NOR и NAND е по около 10 милиарда USD, през 2011 г. се очаква той
да се запази за NOR и да се увеличи
4 пъти за NAND. Сред последните
новости е създаденият от Toshiba
лабораторeн модел на клетка за
технология 10 nm.

Фероелектрични памети
FRAM
Появяват се на пазара през 1999
г. и също представляват разновидност на NV SRAM. Структурата на
клетките им е подобна на кондензатор с диелектрик от ферокристал

(твърд разтвор на PbTiO3 и PbZrO3),
последователно с който е свързан
NMOS транзистор. За запис на лог.
0 транзисторът се отпушва, през
него на кондензатора се подава постоянно напрежение около 1,5 V с
определена полярност и диполите на
кристала се подреждат в една посока. Записът на лог. 1 е аналогичен,
но напрежението е с обратна полярност и диполите са в противоположна посока. И в двата случая подредбата се запазва след премахване на
напрежението, т.е. в клетката се
запомня съответният разред. За
четене транзисторът също се отпушва и когато в клетката има лог.
0 на шината за данни се получава
малък електрически заряд и съответно малко напрежение. При записана лог. 1 зарядът и напрежението
са значително по-големи. Важна особеност е, че при четенето на "1" тя
се губи (диполите се завъртат в
положение, съответстващо на "0")
и трябва да се възстанови. Времето на съхраняване на записа е между
10 и 45 години.
Основните предимства на FRAM
са поне няколко пъти по-малкото
време на четене в сравнение с флаш
паметите, около 1000 пъти по-малкото време на запис, работата с
десетина пъти по-малко напрежение
и несравнимо по-големият брой цикли запис-изтриване (между 1010 и
1014). Освен това не е необходимо
захранващо напрежение за съхраняване на записа, както при NV SRAM.
Съвременните приложения на
FRAM са както като самостоятелно използване, така и за вграждане
в други ИС. Самостоятелни ИС с паралелен интерфейс се произвеждат
от Ramtron (например FM18L08 с
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обем 256 Kb), и Fujitsu, (напр.
MB85R256 с обем256 Kb). Същите
фирми предлагат и памети с последователен интерфейс – например
FM25640 (64 Kb) и MB85RS256 (256
Kb). Значително по-голямо е приложението за вграждане. Такива са ИС на
таймери, например DS32B35 и
DS32C35 на Maxim, съдържащи FRAM
с обем съответно 2 и 8 КВ. По-нататъшно развитие са ИС, които
освен таймер и FRAM имат и други
блокове, необходими за работата на
микропроцесорите. Пример са сериите с последователен интерфейс
FM31xx и FM32xx на Ramtron, където „хх“ е обемът в Kb (между 4 и
256). В микроконтролери също се
вграждат FRAM – VRS51L3072 на
Ramtron съдържа такава памет с
обем 2 КВ и микроконтролер тип
8051. Още по-голяма област на приложение са контактните и безконтактни смарт карти. Примери са
MB89R119,
MB94R215B
и
MB89R079 на Fujitsu.

Магниторезистивни
памети MRAM
Запомнянето на един разред чрез
намагнитване или не на подходящ
материал бе използвано в продължение на десетилетия във феритните
памети на първите поколения компютри. Записът в твърдите дискове се правеше под формата на малки
магнитчета, докато четенето използваше т. нар. анизотропен магниторезистивен ефект (AMR Effect) промяна с няколко процента на електрическото съпротивление на определени материали при поставянето
им в достатъчно силно магнитно
поле. За увеличаване на обема на дисковете, както и за създаването на ИС
на памети са необходими много малки магнитчета, които предизвикват
невъзможна за регистриране промяна на съпротивлението. Нещата коренно се промениха с откриването
през 1988 г. на гигантския магниторезистивен ефект (GMR Effect), при
който промяната на съпротивлението достига 15%. Действието му се
основава на въртенето (спин) на електроните около оста им, което създава магнитно поле. Когато полето на
намагнитен материал съвпада с
това на свободните електрони в
него, подвижността им е голяма и
определя малко съпротивление на
материала. Намагнитването му в
обратна посока намалява подвижността и съпротивлението е по-голямо.
Значителната промяна на съпротивлението позволява регистрирането
на полета от по-малки магнити, т.е.
създаването на памети с повишен
обем на единица площ.
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a

б

Фиг. 4.

Идея за структурата на една
клетка на памет, използваща GMR
ефекта, е дадена на фиг. 4, като А
е постоянен магнит, В е проводящ
немагнитен материал и С е магнитно мек материал. Дебелината на
всеки от материалите е 3-6 nm. По
време на записа на лог. 1 материалът С се намагнитва в същата
посока, както А (фиг. 4а), а за записа на лог. 0 - в обратна посока (фиг.
4б). При четене се подава напрежение на структурата и последователно свързания с нея NMOS транзистор, който регистрира наличието (фиг. 4а) или липсата (фиг. 4б) на
ток. Този принцип се използва от
десетина години в твърдите дискове, благодарение на което обемът
им рязко нарасна. Пред 2001 г. бе
създаден първият лабораторен образец на ИС на MRAM, а от 2004 г.
Freescale има редовно производство
на паметите MR0A16A, MR1A16С
и MR2A16A с обем съответно 1Mb,
2Mb и 4Mb при бързодействие 35
ns и максимален работен температурен обхват от -40 до +105°С,
като времето на съхранение на
данните е 20 години.
Предимствата на MRAM са запазването на съдържанието при изключване на захранващото напрежение,
бързодействието като на SRAM и
възможностите за достигане на
обема на DRAM. Освен това те не
се влияят от радиация, за разлика от
полупроводниковите памети.
Още по-голяма промяна (около
60%) на електрическото съпротивление се получава при тунелния магниторезестивен ефект (TMR Effect),
което означава възможност за понататъшно намаляване на размера
на клетките. Структурата и действието им е подобно, но материалът В е изолационен, а протичането на ток се дължи на специфичен
тунелен ефект. Засега няма редовно производство на памети, използващи този ефект.
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Системите за машинно зрение навлизат все по-широко
в индустриалните производства. Част I.

»

‰ÂˇÚ‡ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ÌÂ Â
ÓÚ ÒÍÓÓ. ŒÔËÚË Á‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ
Ì‡ "‚ËÊ‰‡˘Ë" Ï‡¯ËÌË Ò‡ Ô‡‚ÂÌË
ÔÂ‰Ë ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË, ÌÓ Â‰‚‡ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ
ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ Â‡ÎÌÓÒÚ. ¬ÂÓˇÚÌÓ Ë
ÔÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÚÂÏËÌ˙Ú
Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ËÎË machine vision
‚ÒÂ Ó˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ‚ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ÁÂÌËÂ ËÎË computer
vision. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓÚÓ ÁÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Â „Î‡‚ÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌÓ Í˙Ï Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ, ÒÏËÒ˙Î˙Ú Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ
ÁÂÌËÂ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-¯ËÓÍ. Õ‡Â‰ Ò
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ Ë
ÔËÎÂÊ‡˘ÓÚÓ ËÏ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ ÔÓÓ·˘Ëˇ ÒÏËÒ˙Î ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆËÙÓ‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â/ËÁıÓ‰Ë,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÎËÌËË.
¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‰Ë Û Ì‡Ò,
Ì‡Â‰ Ò ÚÂÏËÌ‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÚÂÏËÌË, Ì‡ÔËÏÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡
‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ (ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‚Ó‰ Ì‡
‰ÛÏ‡Ú‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ, ËÏ‡˘‡
Î‡ÚËÌÒÍË ÔÓËÁıÓ‰). ¬ ÚÓÁË Ë ÒÎÂ‰-
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‚‡˘Ë Â‰‡ÍˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ÚÂÏ‡Ú‡, Â‰‡ÍˆËˇÚ‡
˘Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÂÏËÌ‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡‡‰Ë ¯ËÓÍÓÚÓ ÏÛ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‰Ë,
ÌÓ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë ÔÓ‡‰Ë ÒıÓ‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌËˇ ‡Ì„ÎËÈÒÍË
ÚÂÏËÌ machine vision.

Визуалният контрол
е важна област от
автоматизацията
¡ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌËÂ, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ ÁÂÌËÂ
ÒÂ Ì‡ÎÓÊË Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ ÌÓ‚‡ÚÓÒÍËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡. ¬ Ó„ÓÏÌ‡Ú‡ ÒË ˜‡ÒÚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ò Ú‚˙‰Ó
Á‡ÎÓÊÂÌ ‡Î„ÓËÚ˙Ï ‚Â˜Â ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Í‡ÚÓ ÓÒÚ‡ÂÎË. ÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ·‡ÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ÒÂ
ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú ÔÓ‡‰Ë ÒÓÙÚÛÂÌËÚÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Í‡ÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌËˇ
„‡ÙË˜ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ, Ë ÎÂÒÌÓÚÓ ËÏ
Ë Û‰Ó·ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ ËÌÊÂÌÂËÚÂ, Á‡ÌËÏ‡‚‡˘Ë ÒÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
“ÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Â ÔˇÍÓ Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÏËÌË‡Ú˛ËÁ‡ˆËˇ
ÔË ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î-

ÌÓÒÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË ÒÚ‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÒÎÂ‰ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ËÁÛ‡ÎÂÌ ÔÓˆÂÒÓ ‚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡
Í‡ÏÂ‡. ÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‚ËÁÛÎÂÌ ÍÓÌÚÓÎ „Ë ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚ Û‰Ó·ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ò‡ ÏÓ‰ÂÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙‰˙Ê‡
ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÓÔÚËÍ‡Ú‡, ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ≈‰ÌÓ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ ÁÂÌËÂ Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ „ÓÚÓ‚Ë ËÎË ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‰ÂÈÌÓÒÚË, Í‡ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË,
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËˇ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË,
ı‡ÌË, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡Ú
ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌËˇ ˜Ó‚Â¯ÍË Ù‡ÍÚÓ, ÓˆÂÌˇ‚‡ÈÍË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ˆËÙÓ‚Ë ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Í‡ÏÂË Ë ÒÓÙÚÛÂ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ.

Области на приложение
на машинното зрение
“Û‰ÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÓˇÚ ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË-
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ÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ Ò‚ˇÚ. ¬ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â ˘Â ËÁ·ÓËÏ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
Ó·Î‡ÒÚË, ‚ ÍÓËÚÓ Â¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ò‡ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ÎË ‚ ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú „ÓÎˇÏÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÂÎÂÏÂÌÚË. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ï‡¯ËÌÌÓ
ÁÂÌËÂ, ÔÂ˜‡Î·ËÚÂ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËˇ ˘Â ·˙‰‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË "‚ËÊ‰‡˘Ë" ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÌÒÔÂÍÚË‡ ÔÓ˜ÚË ˆÂÎËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ˆËÍ˙Î - ÓÚ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÎËˆËÂ‚ËÚÂ ÔÎ‡ÒÚËÌË ‰Ó Ì‡ÒËÚÂÌËÚÂ
Ò ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÂ˜‡ÚÌË ÔÎ‡ÚÍË.
ÃÌÓ„Ó ¯ËÓÍÓ Â ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò
Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ ËÏ ÒÂ ÍÓÓ‰ËÌË‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÓÒË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ó·ÓÚË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒÂ „Ó‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˘‡ÏÔÓ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÒÎÂ‰Ë ÒÂ
Á‡ ‰ÂÙÂÍÚË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·Óˇ‰ËÒ‡ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË.
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ
Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚˙‚ ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÒÔÂÍÚ˙‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰Û„Ë Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÒÔÂÍÚ˙‡, Í‡ÚÓ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡, Ì‡ÔËÏÂ.
ƒÛ„Ë Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ò‡ Â‰ÓÒÂËÈÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÒÂ‰‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë Á‡Ô‡ÒË Ë Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚË, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÂ‚ÓÁÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. »Á‚˙Ì
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ ÁÂÌËÂ Ò˙˘Ó Ì‡ÏË‡
„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ - ‚ ÒÂÎÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ „ÓÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ‚
ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ËÌÚÂ‚ÂÌÚÌ‡ ‡‰ËÓÎÓ„Ëˇ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë
ÔÓˆÂ‰ÛË, ‚ Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡ Ò ˆÂÎ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡ ‰Â·ÌÓ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

Осигуряват висока скорост на
наблюдение
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ÒÂ ÔÓ„‡ÏË‡Ú Ò
Ó„ÎÂ‰ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Á‡‰‡˜Ë Í‡ÚÓ
·ÓÂÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚË ‚˙ıÛ ÍÓÌ‚ÂÈÂ, ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ ÒÂËÈÌË
ÌÓÏÂ‡ Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‰ÂÙÂÍÚË. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÍÓ„‡ÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ
‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÓÔÚË˜ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ, 24-˜‡ÒÓ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ë
‚ËÒÓÍ‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡. ¬ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Á‡ ÚÂÁË Á‡‰‡˜Ë, Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌË ÓÚ ıÓ‡,
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ. —Â‰ Ì‡ÈÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÔË ÍÓËÚÓ ÔÓˆÂÌÚ˙Ú
Ì‡ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË ËÎË ‰ÓË ‡‚‡ËË Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ Â „ÓÎˇÏ,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍË „Â¯ÍË. Õ‡ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡, ˜Ó‚ÂÍ˙Ú ‚ÒÂ Ó˘Â
ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÓ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÁÂÌËÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ‚ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ë
‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇÚ‡ Í˙Ï Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ‰ÂÙÂÍÚË ËÎË ÔË
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÌÓÏËÚÂ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.
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Човешкото око все още
е по-съвършено
ÓÏÔ˛ÚËÚÂ ÌÂ "‚ËÊ‰‡Ú" ÔÓ
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ Á‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡˜ËÌ. ‡ÏÂËÚÂ ÌÂ Ò‡ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌË Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ Ó˜Ë. ƒÓÍ‡ÚÓ ıÓ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÒÎ‡ÌˇÚ Ì‡
ÔÓ‰‡Á·Ë‡˘Ë ÒÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌËˇ, ÚÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ "‚ËÊ‰‡Ú" ˜ÂÁ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË ÓÚ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ‰‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú
ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‰‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ Á‡Ô‡ÏÂÚÂÌË ·‡ÁË ÓÚ ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Ë
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ¬ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌË
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ÒÚ‡‚‡Ú Ú.Ì‡. Ï‡¯ËÌË Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁˆË (pattern recognition), ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ÌÓ‚‡
Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ Ì‡ÛÍ‡Ú‡, Ì‡Ë˜‡Ì‡ "Ï‡¯ËÌÌÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ" ËÎË Ò‡ÏÓÓ·Û˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÒËÒÚÂÏË. “ˇ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚÓ‰Ë Ë ‡Î„ÓËÚÏË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Ì‡ ÍÓÏÔ˛ÚËÚÂ ‰‡ "Û˜‡Ú". Õ‡È-Ó·˘Ó Í‡Á‡ÌÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡ ÚËÔ‡ "Ï‡¯ËÌÌÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ" - ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓ Ë
‰Â‰ÛÍÚË‚ÌÓ. »Ì‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ Û˜ÂÌÂ ËÁ‚ÎË˜‡Ú Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ë ÔËÏÂËÚÂ (Ó·‡ÁˆËÚÂ)
ÓÚ Ó„ÓÏÌË Ï‡ÒË‚Ë ÓÚ ‰‡ÌÌË. ƒÂ‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú

Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÓÚ Ó·˘ËÚÂ ÔËÌˆËÔË Ë
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡ (˜‡ÒÚÌ‡Ú‡) ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ.
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÌˇÍÓË ‡Î„ÓËÚÏË Á‡
Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‰‡
ËÏËÚË‡Ú ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡
ÔÂˆÂÔˆËˇ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËˇÚ ‰ˇÎ ÓÚ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ò‡ ‡Á‚ËÚË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇÚ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
Î‡ÚËÌÒÍ‡Ú‡ ‰ÛÏ‡ ÔÂˆÂÔˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ, ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡ ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ Á‡Ó·ËÍ‡Îˇ˘Ëˇ „Ó
Ò‚ˇÚ. œÓ-‚ËÒ¯ÂÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÔÂˆÂÔˆËˇÚ‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ‡ÔÂˆÂÔˆËˇ Ë
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÓÒÏËÒÎˇÌÂ Ì‡
‚˙ÁÔËˇÚËÂÚÓ ËÎË, Í‡Á‡ÌÓ ÔÓ ‰Û„
Ì‡˜ËÌ, ‡ÔÂˆÂÔˆËˇÚ‡ Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ
(ÓÔËÚ).
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ·‡ÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
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‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Â‰ËÌË˜ÌË, ÔÓ‚Ú‡ˇ˘Ë ÒÂ Á‡‰‡˜Ë.
¬˙ÔÂÍË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ËÏ, ‚ÒÂ Ó˘Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ
ËÎË Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙˜ÂÚ‡ˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÁÂÌËÂ ‚ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡
Ó·‡ÁÌÓ ÓÒÏËÒÎˇÌÂ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ (Ë ÓÚ ÚÓ‚‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ˇÒÌÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡Á‡),
ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË
Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë ‰.

Основни елементи на
системите за машинно
зрение
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÂÎÂÏÂÌÚË.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÁÂÎ ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ËÏ
Â Â‰Ì‡ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ˆËÙÓ‚Ë ËÎË
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë Í‡ÏÂË (˜ÂÌÓ-·ˇÎ‡ ËÎË
ˆ‚ÂÚÌ‡) Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÓÔÚËÍ‡ Á‡
‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ. —ËÒÚÂÏËÚÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ËÌÚÂÙÂÈÒ Ì‡
Í‡ÏÂ‡Ú‡ Á‡ ˆËÙÓ‚ËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁËÚÂ, ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Í‡ÚÓ "Í‡‰Ó‚
ÛÎÓ‚ËÚÂÎ", ËÎË Frame grabber. ‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ ÏÛ Â ‰‡ ÔÂ‚˙ÌÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ ‚Ë‰ÂÓÒË„Ì‡ÎË ‚ ˆËÙÓ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ, Ú.Â. Ó·‡ÚÌÓÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ô‡‚Ë „‡ÙË˜ÌËˇÚ ‡‰‡ÔÚÂ.
¬‡ÊÂÌ ÒÚÛÍÚÛÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Â Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÔÓˆÂÒÓ - ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË ‚„‡‰ÂÌ DSP
(ˆËÙÓ‚ ÒË„Ì‡ÎÂÌ ÔÓˆÂÒÓ). œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ DSP ·ËıÚÂ
ÏÓ„ÎË ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ ‚ ·ÓÈ 5/2007 „.
Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ
ÁÂÌËÂ, ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ı‡‰ÛÂ, Ì‡ÔËÏÂ
ˆËÙÓ‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â/ËÁıÓ‰Ë ËÎË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‚˙ÁÍË (ÏÂÊÓ‚‡
‚˙ÁÍ‡, RS-232 ËÎË ‰.) Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ. —ËÒÚÂÏËÚÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ó˘Â ÎÂ˘Ë Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
Ì‡ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÔÓÎÂ ÓÚ Ó·‡Á‡ ‚˙ıÛ
ÒÂÌÁÓ‡ Á‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë, ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌË (LED) ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË,
ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌË ËÎË ı‡ÎÓ„ÂÌÌË Î‡ÏÔË Ë ‰. ◊‡ÒÚ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ò‡
Ë ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË;
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ÒËÌıÓÌËÁË‡˘ ÒÂÌÁÓ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ó·ÂÍÚ‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ (ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ Â ÓÔÚË˜ÂÌ ËÎË Ï‡„ÌËÚÂÌ
ÒÂÌÁÓ), ÍÓÈÚÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ë
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ÏÛ; Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‰‡ ÒÓÚË‡Ú ËÎË
·‡ÍÛ‚‡Ú ‰ÂÙÂÍÚÌËÚÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ
ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ.

Как работят системите
за инспекция?
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡˘Ëˇ
ÒÂÌÁÓ Â ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎË ÍÓ„‡ Ó·ÂÍÚ˙Ú
Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰‚ËÊÂ˘
ÒÂ ‚˙ıÛ ÍÓÌ‚ÂÈÂ, Â ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ ÔÓÁËˆËˇ. —ÂÌÁÓ˙Ú ‚ÍÎ˛˜‚‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ÒÌËÏÍ‡ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂÌÁÓ˙Ú Â ‚„‡‰ÂÌ ‚ Ò‡Ï‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡
Ë ˜ÂÒÚÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡ ÏÓÏÂÌÚËÚÂ
Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ËÏÔÛÎÒ Ò ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÚÓÎÌ‡
ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ˇÒÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. ŒÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÒÂ Ô‡‚Ë Ò Ó„ÎÂ‰
ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
‰ÂÚ‡ÈÎ‡, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ËÌÚÂÂÒ Á‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡, Ë ÓÚ ‰Û„‡, ‰‡ ÒÂ ÔËÍËˇÚ Ë Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË Á‡ ÌÂ„Ó, Ì‡ÔËÏÂ
ÓÚ‡ÊÂÌËˇ ËÎË ÒÂÌÍË. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌË Ô‡ÌÂÎË Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ë
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
»ÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, Á‡ÒÌÂÚÓ ÓÚ
Í‡ÏÂ‡Ú‡, ÒÂ ÔÓÂÏ‡ ÓÚ ÛÎÓ‚ËÚÂÎˇ
Ì‡ Í‡‰˙‡. “ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ˆËÙÓ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ
‰‡ ·˙‰Â ‚„‡‰ÂÌÓ ‚ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌ‡
Í‡ÏÂ‡ ËÎË ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ‰ÂÎÌ‡ Í‡Ú‡
Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙. ‡‰Ó‚ËˇÚ ÛÎÓ‚ËÚÂÎ
Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ËÏ‡ Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÓÚ
Í‡ÏÂ‡Ú‡ ‚ ˆËÙÓ‚ ÙÓÏ‡Ú. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
‰‚ÛÏÂÂÌ Ï‡ÒË‚ ÓÚ ˜ËÒÎ‡, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡Ú‡
ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
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ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ, Ì‡Ë˜‡ÌË Ó˘Â ÔËÍÒÂÎË. ƒÛ„‡Ú‡ ‚‡ÊÌ‡
Á‡‰‡˜‡, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ì‡ ÓÚ ÛÎÓ‚ËÚÂÎˇ,
Â ‰‡ Á‡ÔË¯Â ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ Ú‡Í‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ÚÂ ‰‡
ÒÂ Ó·‡·ÓÚˇÚ ÓÚ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ.

Етапи на обработване на
изображението
‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ, ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇÚ Ó·‡Á ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÒÓÙÚÛÂ‡ ‚
ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌË ÂÚ‡Ô‡.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ô˙‚ËˇÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËˇ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘‡ ¯ÛÏÓ‚ÂÚÂ ËÎË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡˘‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Ì˛‡ÌÒËÚÂ Ì‡ ÒË‚ÓÚÓ, ‚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ì‡ ˜ÂÌÓ Ë ·ˇÎÓ
(ËÎË Ú.Ì‡. ·ËÌ‡ËÁ‡ˆËˇ). —ÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂ,
ÒÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ·ÓË, ËÁÏÂ‚‡ Ë/ËÎË Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ Ó·ÂÍÚË, ‡ÁÏÂË, ‰ÂÙÂÍÚË ËÎË ‰Û„Ë
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÒÚ‡‰ËÈ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏÌÓÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Â
‰‡ ‚ÁÂÏÂ Â¯ÂÌËÂ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ Á‡ÎÓÊÂÌËÚÂ ÍËÚÂËË, ‰‡ÎË ‰‡ ÔÓÔÛÒÌÂ ËÎË ‰‡ ÓÚ‰ÂÎË Á‡ ·‡Í ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ. œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ
ÓÚ ·‡ÍÛ‚‡ÌÂ, ÒÓÙÚÛÂ˙Ú ˘Â ËÁ‡·ÓÚË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÒË„Ì‡ÎË Í˙Ï
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡˘Ó Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡. ƒÛ„‡Ú‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Â ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ÒÔÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ë ‰‡ ÔÂ‰ÛÔÂ‰Ë Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‡Î‡Ï‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ˜Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎË
ÔÓ·ÎÂÏ‡, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Î ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ.
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Интелигентните камери
се използват все по-широко
ƒÓÒÍÓÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡
Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ ·ˇı‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
˜ÂÌÓ-·ÂÎË Í‡ÏÂË, ÌÓ ‰ÌÂÒ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆ‚ÂÚÌË Í‡ÏÂË ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡. œÓ‰Ó·Ì‡ Â Ë
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ÔË ˆËÙÓ‚ËÚÂ Í‡ÏÂË, Ô‡Á‡ÌËˇÚ ‰ˇÎ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡
‚ÒÂ ÔÓ-ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘. ◊ÂÁ Úˇı ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
Í‡ÏÂ‡Ú‡, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÛÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ Í‡‰˙‡ Ë ÔÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰Â„‡‰‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌËˇ ÒË„Ì‡Î.
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ Í‡ÏÂË Ò ‚„‡‰ÂÌ ÔÓˆÂÒÓ Ò˙˘Ó ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡Ú
‚˙‚ ‚ÒÂ ÔÓ-Ô‡Á‡ÌÓ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓˆÂÒÓ,
ÍÓÈÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÔÚËÏËÁË‡Ì Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÂÎËÏËÌË‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÛÎÓ‚ËÚÂÎ Ì‡ Í‡‰˙‡
ËÎË ‚˙Ì¯Ì‡ Í‡Ú‡ Ò ÍÓÏÔ˛Ú˙.
◊ÂÁ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ˆÂÌ‡Ú‡ Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡, ‡
˜ÂÒÚÓ Ë ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ƒÌÂÒ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ÌÂ‰ÂÌË
ÔÓˆÂÒÓË, ÍÓËÚÓ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú
Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ËÏË ËÎË ‰ÓË ÔÓ-‚ËÒÓÍË
ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÚ PC·‡ÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.

Броене на пиксели и
откриване на очертания
œÓ„‡ÏÌÓÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌËÍË

Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ, ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË, ‡ ‰Û„Ë ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡
ÏÌÓ„Ó ÒÎÓÊÌË ‡Î„ÓËÚÏË.
¡ÓÂÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÍÒÂÎË Â ÒÂ‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÚÂıÌËÍË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ò‚ÂÚÎË Ë Ú˙ÏÌË ÚÓ˜ÍË ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ. œ‡„Ó‚ÓÚÓ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚Â˜Â ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒË‚ËÚÂ ÚÓÌÓ‚Â ‚ ÓÔÓÒÚÂÌË ˜ÂÌË Ë ·ÂÎË. —Â„ÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ë/
ËÎË ·ÓÂÌÂ Ì‡ ˆÂÎË ÂÎÂÏÂÌÚË (ËÁ‰ÂÎËˇ).
ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó˜ÂÚ‡ÌËˇ Ë
Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò Úˇı Â ÚÂıÌËÍ‡ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÂÚÌ‡ ÓÚ Ò‚˙Á‡ÌË ÔËÍÒÂÎË, Ì‡ÔËÏÂ ˜ÂÌË
"‚‰Î˙·Ì‡ÚËÌË" ÔÓ ÒË‚ Ó·ÂÍÚ. »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ Í‡ÚÂ„ÓËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÍÒÂÎËÚÂ Í‡ÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ë Í˙Ï Â‰ËÌ
ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ‰ËÒÍÂÚÌË ÔËÍÒÂÎÓ‚Ë
Â„ËÓÌË. œÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ Ó˜ÂÚ‡ÌËˇ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ·ÓÂÌË, ÙËÎÚË‡ÌË Ë ÔÓÒÎÂ‰ÂÌË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÚÂ ÒÂ
Ï‡ÍË‡Ú Í‡ÚÓ Ú‡ÒË‡˘Ë ÁÌ‡ˆË
Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ. Œ˜ÂÚ‡ÌËˇÚ‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ˆÂÎË Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, Á‡ Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË Ì‡ Ó·ÓÚË ËÎË Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‰ÂÙÂÍÚË.

Разпознаването по
компоненти
Â ‰Û„ ÏÂÚÓ‰ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ. —˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
‚ ËÁ‚ÎË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÂÓÌËÚÂ ÓÚ ÓÔÚË˜ÌËˇ ‚ıÓ‰. “ÂÏËÌ˙Ú „ÂÓÌË Â
ÔÓËÁ‚Ó‰Ì‡ Ì‡ ‡geons, ÍÓÂÚÓ Â
Ò˙Í‡ÚÂÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ geometric icons
ËÎË „ÂÓÏÂÚË˜ÌË ËÁÓ·Î‡ÊÂÌËˇ. √ÂÓÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË,
ÚËËÁÏÂÌË ÚÂÎ‡, Í‡ÚÓ ÒÙÂË, ˆËÎËÌ‰Ë, ÍÛ·Ó‚Â, ÍÓÌÛÒË ËÎË ÍÎËÌÓ‚Â.
—Â‰ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÚÂÓËË
ÔË Ó·ÂÍÚÌÓ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Â ÚÂÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡Ë‰ÂÏ‡Ì Á‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ
ÔÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË (Biedermanís
recognition-by-components (RBC)
theory), ÒÔÓÂ‰ ÍÓˇÚÓ ÁËÚÂÎÌËˇÚ
"‚ıÓ‰" Â ÔÓ‰Ó·ËÂ Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÌË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚË ‚ ÏÓÁ˙Í‡.
“ÂÁË ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌËˇ
Ò˙‰˙Ê‡Ú „ÂÓÌË Ë ÚÂıÌËÚÂ ‚Á‡ËÏÓ‚˙ÁÍË, Ì‡ÔËÏÂ ÒÎ‡‰ÓÎÂ‰, ÍÓÈÚÓ
˘Â Ô‡‰ÌÂ Ì‡ ÁÂÏˇÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ËÏ‡ÏÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÒÙÂ‡, Á‡ıÎÛÔÂÌ‡ ÓÚ ÍÓÌÛÒ, Ú.Â. Ó·˙Ì‡Ú Ò ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÒË Í˙Ï ÌÂˇ. √ÂÓÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
Ó„ÓÏÂÌ ·ÓÈ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ó·ÂÍÚË
Ò‡ÏÓ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ 24 „ÂÓÌ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú Ì‡‰
10 ÏËÎËÓÌ‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ó·ÂÍÚ‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ë ÒÂ ÓÚ 2 „ÂÓÌ‡.
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Разпознаване на образци,
метод на оразмеряване
ƒÛ„‡ ÚÂıÌËÍ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ Â Ú.Ì‡. Ú‚˙‰Ó ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁÂˆ (pattern
recognition). œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Á‡‚˙ÚˇÌ, ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Á‡ÍËÚ
ÓÚ ‰Û„ Ó·ÂÍÚ ËÎË ‰‡ ·˙‰Â Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ „ÓÎÂÏËÌ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ
ÔËÌˆËÔ, ‚˙ıÛ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ·‡ÁË‡
ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰, Â ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ì‡
ÌÂÓ·‡·ÓÚÂÌË ‰‡ÌÌË Ë ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ·‡ÁË‡ÌÓ ‚˙ıÛ
‡Á‰ÂÎ ËÎË Í‡ÚÂ„ÓËˇ ÓÚ ‰‡ÌÌË.
÷ÂÎÚ‡ ÔË ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ó·‡ÁÂˆ Â ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, Ú.Â. Ì‡ Ó·‡ÁˆË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ËÎË
Ì‡ ‡ÔËÓÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Á‡ ‰‡‰ÂÌËˇ
Ó·ÂÍÚ, ËÎË Ì‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌ‡ ÓÚ Ó·‡ÁˆËÚÂ. “ÂÁË, ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú „ÛÔË ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ
Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ, ‰ÂÙËÌË‡ÈÍË ÚÓ˜ÍË ‚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó, ÏÌÓ„ÓÏÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
—Â‰ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Â ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÌÚÓ‚ ÍÓ‰ (barcode). ¬ÍÎ˛˜-

‚‡ ‰ÂÍÓ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓÏÂÌË ËÎË
‰‚ÛÏÂÌË ÍÓ‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË ‰‡ ·˙‰‡Ú ˜ÂÚÂÌË ËÎË ÒÍ‡ÌË‡ÌË ÓÚ Ï‡¯ËÌË.
ƒÛ„‡ ÚÂıÌËÍ‡ Â ÓÔÚË˜ÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎË (optical character recognition). œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÍÒÚ, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÒÂËÈÌË
ÌÓÏÂ‡.
Œ‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ (gauging) Â
ÒÚ‡ ÏÂÚÓ‰, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë
‰ÌÂÒ. ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÁÌÓ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. œÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ Ú‡ÁË
ÚÂıÌËÍ‡ Â ÏÂÚÓ‰˙Ú Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˙·Ó‚ÂÚÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. ƒÛ„‡
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ¯‡·ÎÓÌ (template
matching). —˙ÒÚÓË ÒÂ ‚ Ú˙ÒÂÌÂ Ë
ÔÓ‚ÂÍ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ¯‡·ÎÓÌË.
¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ËÏ Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚
ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÁÂÌËÂ, ˆËÙÓ‚ËÚÂ Í‡ÏÂË ˘Â
·˙‰‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ë ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

—Ú‡·ËÎËÁ‡ÚÓË Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
Видове, технически специфики, предимства и недостатъци.

—

табилизаторите (Constant Voltage Transformers) представляват устройства, които поддържат автоматично постоянни изходните стойности на напрежението и тока в определени граници, независимо от промените и влиянието на комплекс фактори, като големина и честота на
входното напрежение на товара, работна температура, налягане, влажност и др. Използват се в приложения, при които отклоненията в напрежението биха създали аварийна
ситуация и опасност от пожар.
Известно е, че качеството на доставяната електрическа енергия
трябва да съответства на българските стандарти. Показателите за
качеството на електроенергията са
утвърдени от Държавната комисия
по енергийно и водно регулиране и
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съответното регионално разпределително предприятие. За съжаление,
не всички мрежи отговарят на изискванията за качество на електроенергията. За решаването на проблема се използват стабилизатори на
променливо напрежение (Automatic
Voltage Stabilizer). Променливотоковите стабилизатори на напрежение
(ПТСН) компенсират част от показателите на доставяната електроенергия в съответствие със стандартизационните изисквания. Обект
на разглеждане в статията са предимствата и недостатъците на
различни типове стабилизатори,
както и съвременни конструкции
стабилизатори на напрежение. Към
стабилизаторите се отнасят и нормализаторите на напрежение, които
обикновено са комбинирани с автоматични ПТСН.

Съвременните ПТСН представляват

Модерни мощни анализиращи
и управляващи апарати
В конструкцията им са вградени
активни филтри и микропроцесорен
анализатор. Имат способността да
компенсират нивото на хармониците в напрежението THDU (Total
Harmonic Distortion of Voltage U) и нивото на хармониците в тока THDI
(Total Harmonic Distortion of current I).
За качеството на един ПТСН от
определящо значение е способността му да компенсира THDU.
Най-важният параметър, характеризиращ променливотоковите стабилизатори е коефициентът на стабилизация KU = (∆Uвх/ ∆Uизх)(Uизх/Uвх).
Допустимото относително изменение m от номиналната стойност на
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Uвх. обикновено се дава в % (±m%). В
този случай максималната стойност на Uвх. би могла да се представи с израза: Umax = Uвх + Uвхm/100 =
Uвх (1 + m/100). Съответно минималната стойност на входното напрежение се представя като: Umin = Uвх
- Uвх m/100 = Uвх (1 - m/100). След
заместване на максималната и минималната стойност на напрежението в израза за коефициента на стабилизация се получава: KU = mUвх/
100∆Uизх или ± ∆Uизх = mUизх/100KU.
Съвременните ПТСН работят с
всякакви товари без значение от
техния хармоничен спектър. Едно от
предимствата им е вграждането на
активни филтри в конструкцията
им, които гарантират компенсация
на хармониците, дори при промяна в
параметрите на мрежата.

Видове променливотокови
стабилизатори на напрежение
Според принципа на регулиране,
ПТСН се разделят на две големи групи – електродинамични и компенсационни. Електродинамичните се приемат като по-икономичния вариант.
Компенсационните са значително поскъпи, но се характеризират с висока скорост на регулиране, малки габарити и тегло.
В зависимост от използваните
конструктивни елементи са - ста-
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билизатори с движещи се части
(електромеханични авторегулатори); електромагнитни и ферорезонансни стабилизатори; стабилизатори
с магнитни усилватели; стабилизатори с различни линейни и нелинейни елементи, IGBT транзистори,
MOS транзистори, специални резистори, както и електронни стабилизатори.
Към настоящия момент на пазара
се предлагат стабилизатори със
стъпално регулиране, ферорезонансни стабилизатори, стабилизатори с
подмагнитване, стабилизатори с
фазово регулиране, електромеханични, както и стабилизатори с дискретно високочестотно регулиране.
ПТСН следва да съответстват на
международните стандарти в областта, а според EN 61558/VDE 0570
- да имат специални характеристики.

Характеристики на съвременните стабилизатори
Съвременните модели стабилизатори възстановяват синусоидалната форма на изкривеното входно
напрежение, изключват при късо съединение за не по-повече от 10 ms,
компенсират фактора на мощността cosϕ (Power Factor) до 0,95. Предлагат възможности за настройка на
компенсацията в диапазона от 0,95

до 0,99. Препоръчително е да се избягва настройка в капацитивната
част, поради опасност от възникване на резонанс, при което напрежението се увеличава и следва претоварване на стабилизатора и на цялата апаратура по мрежата. Принципно ПТСН са предназначени за снабдяване с електроенергия на товари с
произволен cosϕ.
Всички модерни автоматични
стабилизатори на променливо напрежение (АСПН) могат да се свързват
паралелно за по-голяма мощност.
Единственото изискване е те да са
от един и същи тип. В подобни приложения е възможно да се използва
90% от сумарната привидна мощност (S). При включване на товар,
напрежението и токът могат да
бъдат ограничени. За целта се вгражда стартово-ограничителен модул.
Стабилизирането е ефектно само
между фазните проводници и неутралата. Фазният ъгъл 1200 и напрежението между фазните проводници и неутралата могат да бъдат
неустойчиви поради векторния контрол на напрежението. Товарът на
фазните проводници и неутралата
може да бъде симетричен единствено на изхода на АСПН. Използват се
в електроснабдяването за формиране на синусоидално и независимо от
колебанията на мрежата напрежение
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и при „проиграване“ на напрежението върху товара (фиг. от 1 - 6).
В диапазона на работното напрежение ПТСН не трябва да създават
смущения и хармоници. Те притежават още висока стабилност на изходното напрежение (0,2 до 3% в зависимост от типа). Предлагат възможност за включване на допълнителни компоненти за създаване на
симетрична, галванично отделена
звезда с изведен работен звезден
център. Това са т. нар. мрежи TN, TT,
IT и техните разновидности. Също
така е възможно включването на
схеми за защита от поражение от
електрически ток. Съгласуващите
им трансформатори са построени
на принципа на противосмутителните трансформатори и образуват
изкуствена неутрала, която следва
да е в състояние да демпферира преходните процеси във всички направления на мрежата.
АСПН работят с независим регулиращ контур. Входното им напрежение се измерва и се сравнява в
процесорен модул с ПИД регулатор с
висока стабилност. В случай на отклонение на изходното напрежение,
по-голямо от 1% от заданието, регулаторът изменя напрежението до
момента, в който изходната му
стойност не достигне зададената.
Изработеното напрежение се суми-
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Фиг. 1. Повишаване и пад
на напрежението.

Фиг. 2. Пад на напрежението.

Фиг. 3. Повишаване на
напрежението.

Фиг. 4. Високоволтови
импулси.

Фиг. 5. Периодични високоволтови импулси.

Фиг. 6. Кратко пропадане
на напрежението.

ра или се изважда от това на захранващата мрежа.

Автоматичните стабилизатори на напрежение
(АСН) се отличават с елементарна
електромеханична конструкция. Използват се в мощни приложения, в
които се изисква необходимо синусоидално напрежение на товара, независещо от вариациите в линейното
напрежение, и променлив товар (фиг.
1, 2, 3, и 5).
Тяхната надеждност, висок КПД и
дълъг експлоатационен живот се
постигат чрез внимателен подбор
на вложените материали и качестве-

на изработка. Тези стабилизатори
работят по целия свят, нерядко при
изключително тежки производствени и климатични условия. Опасно е да
се претоварват АСН, използващи
четки и други движещи се механизми под напрежение. За тях е най-опасно късото съединение на изхода, защото електронният модул бързо
изработва компенсация и токовете
накъсо са по-големи от схема без
стабилизация. При автоматичните
стабилизатори на напрежение е задължително вграждането на бързодействаща защита от късо съединение
и претоварване.
АСН се монтират както в блоко-
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Типични параметри на АСН

×åñòîòà (Hz)
Âðåìå çà ðåãóëèðàíå (s)
Äèàïàçîí íà ðåãóëèðàíå (+/-) %
Ñêîðîñò íà ðåãóëèðàíå:
Åäíîôàçíà ìðåæà 230 V (V/s)
Òðèôàçíà ìðåæà 400 V (V/s)

50, 60
3,2 ÷ 3,8
10
15

20

10

15

20

12
21

24
47

14
25

21
36

28
50

ве в други устройства, така и като
самостоятелни блокове със закрит
корпус, при необходимост и със самостоятелна вентилация. Предназначени са за работа на 1000 V, мрежова честота 50-60 Hz , мощност
до 630 kVA. В зависимост от броя
на фазите и стандартните диапазони на регулиране се изработват за
±10%, ±15%, ±20% и ± 30%.

Специфики на АСН
Надеждна стабилизация е възможна, само ако проводниците са пресметнати за повишен линеен ток,
възникващ в процеса на компенсация
при пониженото напрежение, или ако
падът на напрежението между точката на товара и точката на захранване на товара без стабилизатор не
превишава 4% (в съответствие с
изискванията на DIN EN 60038). АСН
са в състояние да възстановяват
колебанията на честотата в нестабилни мрежи и със силни синусоидални и несинусоидални смущения (наличие на хармоници), като отклонението от синусоидалността на честотата се предава във всички направления без съществено демпфериране
на хармониците. Най-ниската им работна честота е 48 Hz.
АСН не могат да компенсират
кратковременни пикове или пропадане на напрежението. Времето за
регулиране се определя от синхронно въртящ се серводвигател или
релета със съответната работна
честота и диапазон на регулиране.
Отличават се с ниски собствени
загуби. Коефициентът им на полезно
действие е 99%.
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18
31

Електромагнитни стабилизатори на променливо
напрежение (ЕСПН)
Представляват специални трансформатори, специфицирани в съответствие с EN 61558/ VDE 0570.
Регулирането при електромагнитните стабилизатори на променливо
напрежение се реализира по пътя на
векторното наслагване. Съответно,
наслагването се осъществява върху
работния участък на вектора на фазата, върху която се извършва регулирането. Този вид стабилизатори
намират ограничено приложение.

Стабилизатори с
подмагнитване
Поддържат постоянно напрежение на изхода, като изменят коефициента на трансформация по пътя
на локално подмагнитване на специално бедро от трансформатора. По
специален начин е конструирана и
намотката върху трансформатора.
Характеризират се с висока претоварваща способност. За сметка на
това имат тесен диапазон на регулиране и генерират мощни хармоници в сравнение с другите видове
променливотокови стабилизатори
на напрежение. За момента намират
ограничено приложение.
Предимства на стабилизаторите
с подмагнитване са: високо бързодействие; висока претоварваща способност; относително висока точност
на регулиране.
Недостатъци на стабилизаторите с подмагнитване са: малък диапазон на регулиране; повишен шум и
хармоници; значителна маса.

Фиг. 7.

Стабилизатори с фазово
регулиране
Принципът им на работа се основава на тиристорно управление по
фазов метод. Генерират силни смущения в мрежата, имат малък диапазон на регулиране и повишен шум.
Това са и основните причини, поради
които стабилизаторите с фазово
регулиране в момента не се произвеждат.

Електромеханични
стабилизатори
Наричат се електромеханични условно, защото всички съвременни
ПТСН разполагат с вграден микропроцесорен модул (фиг. 7, 8). Представляват регулируеми автотрансформатори, които използват регулиращ
елемент - сервомотор. Разполагат
със следяща микропроцесорна система и осигуряват плавно регулиране на
изходното напрежение, без изкривяване на формата на напрежението. При
необходимост към тях могат да се
включат активни филтри за елиминиране на хармоници по мрежата.
Предимства на електромеханичните стабилизатори са:
l Плавна работа при изменение на
напрежението или тока на консуматора.
l Висока точност на стабилизация.
l Висока скорост на обработка на ко-
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Фиг. 8.

ригиращото
задание. Например, стабилизатор от
такъв тип на
водещ производител би Фиг. 9.
могъл да реагира на промяна на напрежението и тока на консуматора със скорост 150 V/s. Но същия тип стабилизатор,
без „сериозен произход“, е ограничен на 30 V/s заради
рязкото механично износване на четките при голямата
им скорост на въртене.
l Голяма претоварваща способност, около 200% за 4 s и
100% за 8 s, постижима, благодарение на вградения помощен трансформатор и по-малкото натоварване, на
което е подложена електромеханичната част. Това позволява да се избере стабилизатор в зависимост от средната мощност на товара и значително да се съкратят
разходите за допълнително оборудване. Икономията се
дължи на по-малката инсталирана мощност.
l При този тип стабилизатори практически отсъства
комутационен процес и възникване на електрически смущения.
l Малки габарити, широк диапазон на стабилизация, стабилна работа и при нулев товар.
l Точността на регулиране е постоянна в целия диапазон, заради следящата система сервомотор-автотрансформатор.
l Фазите се регулират независимо. Ъгълът между тях е
винаги постоянен.
l Стабилизаторите работят практически безшумно.
l Регулирането не зависи от честотата на мрежата.
l Електромеханичните стабилизатори показват добри
експлоатационни характеристики и при тежки промишлени условия.
l Практически отсъстват хармоници.
Недостатъци на електромеханичните стабилизатори са:
l Наличието на движещи се части в конструкцията на
стабилизатора.
l Ниско бързодействие.
l Необходимост от обслужване на сервопривода – един,
два пъти годишно.
l При отрицателни температури е необходимо подгряване с оглед запазване доброто експлоатационно състояние на електрониката и сервопривода.
l Този тип сталибизатори са пожароопасни.

Ферорезонансни стабилизатори на напрежение
Функционирането им се основава на принципа на резонанса във веригата трансформатор – кондензатор (фиг.
9). Действието им се основава на регулиране на магнитните потоци в магнитопровода на трансформатора
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чрез промяна на магнитната проницаемост на магнитния контур и коефициента на трансформация на напрежението. В някои от моделите като комутационни елементи се използват тиристори и семистори, превключващи намотката по време на отрицателната и положителна вълна. При този тип стабилизатори скоростта
на регулиране зависи от времеконстантата на намотките на трансформатора, бързодействието на подмагнитването и на системата за измерване. От основно
значение за качеството на ферорезонансните стабилизатори на напрежение е качеството на стоманата на
магнитопровода. В момента този тип стабилизатори
намират сравнително ограничено приложение.
Предимства на ферорезонансните стабилизатори на
напрежение са:
l Широк температурен интервал ( -40 до +600 С).
l Отсъствие на механични детайли в конструкцията,
подложени на износване.
l Време за реакция около 20 ms (един период при 50 Hz),
20 ms период за образуване на коригиращия ток, както
и 20 ms период за преходните процеси или общо 60 ms.
При точност 3% (условна степен 6,6V) скоростта на
регулиране е около 110 V/s.
l Стабилизацията се осъществява практически в самата машина. При добро изпълнение и правилно подбран
запас от мощност, работата до първия отказ е десетки години.
l Ферорезонансните стабилизатори са малко чувствителни към смущения. Те добре работят в промишлени
мрежи с лошо качество на използваната електроенергия.
Недостатъци на фоторезонансните стабилизатори:
l Тесен диапазон на стабилизация, обусловен от обстоятелството, че в магнитопровода „циркулира“ цялата
мощност на товара, плюс мощността, необходима за

Фиг. 10. Принципна схема на съвременен стъпален стабилизатор за променливо напрежение.
1 - Стабилизатор-байпас. 2 - Токов трансформатор. 3 Автотрансформатор. 4 - Силови семистори. 5 - Радиатор и сборна шина. 6 - Силов компенсиращ трансформатор. 7 - Захранващ трансформатор. 8 - Изправител и
стабилизатор. 9 - Индикатор положение. 10 - Процесорен
модул управление и защита.

повишаване на напрежението.
l Големи габарити.
l Слаба претоварваща способност. Например, около 30%
по-голяма консумирана от товара мощност причинява
30% по-голям ток в намотката и 30% по-голям магнитен
поток, при което може да се насити магнитопроводът
и стабилизаторът да излезе от зададения му работен
режим.
l За добро стабилизиране е необходим 15% минимален
товар.
l Силно изкривяване формата на напрежението на мрежата (генерация на висши хармоници с голяма амплитуда заради нелинейността на магнитопровода). Ако се
използват тиристори, фазовият начин на превключването им води до изменение на режима на работа на
силовото оборудване и особено на използваните цифрови системи.
l Двойно по-голяма маса в сравнение с трансформатор
със същата мощност.
l Високо ниво на генерирания шум, заради магнитострикцията в магнитопровода.
l Чувствителност към мрежовото напрежение и честота.
l Чувствителност към фазовите ъгли между отделните фази.
l Нисък фактор на мощността.
l Необходимост от използването на задължителна защита от прегряване.
Специалистите съветват при избора на ферорезонансни стабилизатори на напрежение да се има предвид, че
някои от предлаганите на пазара модели са нискокачествени. Те са произведените с намалено сечение на проводника с цел икономия и са разчетени за товар 0,8 при
220 V. При понижено напрежение, близко до възможностите на стабилизатора, нерядко се случва той да прегрее.

Стъпални електронни стабилизатори на
напрежение
Това са най-широкият клас АСПН (фиг. 10). Функционирането им се базира на превключване на секции от намотка на трансформатор или автотрансформатор.
Представляват стабилизатори на напрежение от волтодобавъчен тип, състоящ се от автотрансформатор,
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мощни семистори или насрещно паралелно включени
тиристорни
ключове за поголемите мощности, контролер с анализатор на напрежението, максималнотокова
защита, защита от претоварване. Обикновено мощните типове разполагат с преФиг. 11. Блокова схема на еднофзен 250 kVA микропроцесорен
стабилизатор с IGBT транзистори.
включвател
1 - Филтър за радиочестотни и електрически смущения. 2 "стабилизация Микропроцесорна защита. 3 - Вентилен отвод за пикови имбайпас". Контпулси клас С. 4 - ВЧ Волтдобавъчен трансформатор. 5 - Защиролерът следи
та от пренапрежения. 6 - Байпас с IGBT транзистори. 7 - Допънапрежението
лнителен електромеханичен байпас. 8 - АЦП. 9 - Микропроцесорна платка. 10 - Филтър за радиочестотни и електрически
на изхода в ресмущения. 11 - Филтър за хармоници. 12 - Цифров мултимер.
ално време и в
13 - DP обратна връзка.
съответствие
с резултата на измерването пре- специален трансформатор с висока
включва намотките на автотранс- честота на квантуване. Представформатора посредством семисто- ляват изцяло цифрови стабилизаторите (или други ключове), поддържайри, в които управлението на IGBT
ки стабилно изходното напрежение. транзисторите се реализира от
В случай на авария, най-голямото по- микроконтролер в реално време.
стигнато бързодействие е 20 ms Входното напрежение се изправя и
(един период на мрежово напрежение филтрира. Филтрираното напреже50 Hz) за изключване на всички семиние се превключва с висока честостори. В схемата на апарата е пред- та, така че интегрираните правидено следене на температурата воъгълни импулси образуват синусона семисторите и блокирането им ида. По този начин изработеното
при прегряване, както и автоматич- напрежение се сумира или изважда с
но преминаване в „байпас“ режим. За това на входа. Честотата на преудобство повечето производители включване е постоянна и остава вивграждат в конструкцията на ста- наги 4 или 10 кHz. Стабилизаторибилизатора и сигнализация от прете с дискретно високочестотно
гряване и превключване на вентила- регулиране все още са преимущеторите в интензивен режим. За мо- ствено на експериментален етап
мента стъпалните електронни ста- от производството си.
билизатори на напрежение са сред
Характеристики на този тип
най-разпространените в световен стабилизатори са:
мащаб.
l Недостижима за другите типове
Тези стабилизатори са характери- точност на стабилизация 0,2%;
зират с висока точност, голямо l Висока относителна енергоемкост
бързодействие, широк диапазон на S (kVA)/t;
регулиране, възможност за работа с l Плавно регулиране и отсъствие на
товар 0 - 100%, както и висок коефи- пререгулиране;
циент на полезно действие. Като не- l Отсъствие на хармоници – THDI;
достатък на стъпалните електрон- l Изравнява напреженията на отделни стабилизатори би могло да се по- ните фази;
стави стъпалното изменение на из- l Високо бързодействие 15000V/s –
ходното напрежение.
според лабораторни данни;
l Отсъствие на пререгулиране и отСтабилизатори с дискретно
скоци;
ВЧ регулиране
l Фактор на мощността близък до
Съществуват достатъчно осно- единица;
вания този тип стабилизатори да l Възможност за работа с товар от
се възприемат от редица специали0-100%;
сти като най-перспективните l Висок КПД (99,5%).
ПТСН (фиг. 11). Конструктивно са
Като недостатък на стабилизаизградени на основата на съвремен- торите с дискретно ВЧ регулиране
ни силови бързодействащи IGBT би могло да се посочи очакваната им
транзистори. Действието им се ба- по-висока цена в сравнение с други
зира на превключване на намотка на видове АСПН.
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡

‡ÎÓË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
Основни методи за измерване

¬

˙„ÎË˘‡Ú‡ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ô˙‚Ë˜ÂÌ ÂÌÂ„ËÂÌ ÂÒÛÒ ÔÂÁ
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ Â‚ÓÎ˛ˆËˇ ÓÚ Í‡ˇ Ì‡ ÓÒÂÏÌ‡‰ÂÒÂÚË
‚ÂÍ. «‡Ô‡Á‚‡Ú „Î‡‚Ì‡Ú‡ ÒË ÓÎˇ Ì‡
ÒˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ 150 „Ó‰ËÌË.
≈‰‚‡ ÔÂÁ ‰‚‡‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ ÌÂÙÚÓÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡Ú ‚˙„ÎË˘‡Ú‡ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË ÒÙÂË Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
ƒÌÂÒ, Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ
‡Á¯Ëˇ‚‡, ‚˙ÔÂÍË Ï‡˜ÌËÚÂ ÔÓ„ÌÓÁË Á‡ ÒÍÓÓ¯ÌÓÚÓ ÏÛ ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ Ì‡Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ
„‡Á Í‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Â ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ. ¬˙‚ ‚ÂÏÂ,
‚ ÍÓÂÚÓ Ó·˘‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌÂ ‚
ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á ÒÂ
ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì Ô˙‚Ë˜ÂÌ
ÂÌÂ„ËÂÌ ÂÒÛÒ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ Ë Á‡ ‰Û„‡ Ó·˘Ó‚‡ÎË‰Ì‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
‚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÂÌ, ÌÓ Ë ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ
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‡ÒÔÂÍÚ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ‚
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡ ÏÛ.
ÿËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÒÚ‡‚‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, Ó·ı‚‡˘‡˘‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
‰Ó·Ë‚, Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, ÌÓ Ë Á‡

Измерване на параметрите
и количеството
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÂÒÛÒ. Õ‡Ô‡‚ÂÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ‡ÍÓ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë Ò‡ÏÓ Ò
0.1%, Ï‡ÍÓËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÎÁË
Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÏËÎËÓÌË Â‚Ó.
— Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ ÒÂ ÒÚÂÏËÏ ‰‡ ‚Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÏ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ì ‚Ë‰ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÚÓ‚‡
ÌË ‰‡‚‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡,Í‡ÍÚÓ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Ú‡Í‡
Ë ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ·ËÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.

Какво представлява
калоричността?
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á
ËÁ„‡ˇ ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰Ó Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ Ë
‚Ó‰‡. ≈ÌÂ„ËˇÚ‡ E, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ „ÓÂÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á,
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡ÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ H Ë ÌÓÏ‡ÎÌËˇ Ó·ÂÏ Vn Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ:
≈=H.Vn.
‡ÚÓ ‰ÂÙËÌËˆËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
„ÓË‚ÓÚÓ. «‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓÏ‡ÎÌËˇ Ó·ÂÏ Vn Ë Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÔË Ú˙„Ó‚ÒÍË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡ÎË·Ë‡ÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. ÕÓÏ‡ÚË‚ÌÓ
Ó‰Ó·ÂÌË Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Ò‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ Í‡ÎÓËÏÂÚË Ë
ÔÓˆÂÒÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Ë ıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙË.
œÓ ÔËÌˆËÔ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ „Â¯Í‡ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Â 0.8%.
«‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ ÍÓÂÍÚÌÓÒÚ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ë
ÔÂËÓ‰Ë˜ÌËÚÂ ÚÂÒÚÓ‚Â Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚ Ò Í‡ÎË·‡ˆËÓÌÂÌ „‡Á. ÕÓÏ‡ÎÌËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ò ˆÂÎ Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ËÏÓÒÚ Ì‡
ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚ÒË˜ÍË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, ÔË ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ó·ÂÏ˙Ú
ÏÛ, ÒÂ Ô‡‚ˇÚ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú. Ì‡.
ÌÓÏ‡ÎÂÌ Ó·ÂÏ, Ú.Â. Ó·ÂÏ‡ Ì‡ „‡Á‡
ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÏÛ.

Í‡ÎÓËÏÂÚ˙ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 1.
Õ‡È-Ó·˘Ó Í‡Á‡ÌÓ, ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡ Í‡ÎÓËÏÂÚ˙‡ ÒÂ ËÁ„‡ˇ
ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. √ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡
Ì‡ „ÓÂÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Í˙Ï ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
‚˙Á‰Ûı ËÎË „‡Á. «‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ÒÂ Ò˙‰Ë ÔÓ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. »ÎË ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, ÏÂÊ‰Û
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ë Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ.
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Í‡ÎÓËÏÂÚËÚÂ ÌÂ ÒÂ Â ÔÓÏÂÌËÎ ÓÚ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ Ò‡
ÔÂÚ˙ÔÂÎË Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Í‡ÎÓËÏÂÚË Ò‡ ‚
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÚÓ˜ÌË Ò ‚ÒÂ ÔÓ„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡,
Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ‚ÒÂ ÔÓ„ÓÎÂÏË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.

Принцип на работа на
калориметрите

Газхроматографите
измерват калоричността
на газови смеси

ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒË ‡ÁÎË˜Ëˇ, ‚ÒË˜ÍË Í‡ÎÓËÏÂÚË ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‰ËÌ Ë
Ò˙˘ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÔËÌˆËÔ. œËÌˆËÔÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡

“ÓÁË ‚Ë‰ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡. –‡Á-
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·Ë‡ ÒÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡Ù Â ‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
Ò˙ÒÚ‡‚‡ ËÏ. √‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡Ù˙Ú Â
¯ËÓÍÓ ÔÓÁÌ‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ‰ ÏÂÚÓÎÓÁËÚÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Á‡
Î‡·Ó‡ÚÓÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ „‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙËÚÂ Â ˙˜ÌÓÚÓ ËÏ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÒÙÂ‡Ú‡
ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. —
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙËˇ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ, ÚÓ˜ÌÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ Â‡ÎÌÓÒÚ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ „‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙËÚÂ Â ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡Ô˙ÎÌÂÌ‡ Ò „‡ÌÛÎË‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î. ŒÚ‰ÂÎÌËÚÂ
Ò˙ÒÚ‡‚ÌË Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ ÒÏÂÒË ËÁÏËÌ‡‚‡Ú Á‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ‰Ó
‚˙ı‡ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡.
◊ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡
ÍÓÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ,
‰ÓÒÚË„‡Ú ‰Ó ‰‡Ú˜ËÍ, ÏÓÌÚË‡Ì
Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡, ÒÂ Ò˙‰Ë Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ.
Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÚÂ ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
Ò˙ÒÚ‡‚ÌË ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Í‡ÎÓË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ.
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ÃÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË
Мониторингът на емисиите от азотни окиси е задължителен за
големите индустриални обекти

¿

ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË (NO Ë NO 2) Ò‡
ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. ŒÚ‰ÂÎˇÚ ÒÂ
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ‡
‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚‡Ú‡ ÔË ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Â
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÒÂÍÚÓ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËËÚÂ Ë ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË. œÓ‡‰Ë ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‚ÎËˇÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú
‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ - ‡ÁÓÚÌËÚÂ
ÓÍËÒË ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ
ÔË˜ËÌËÚÂÎ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌËÚÂ
‰˙Ê‰Ó‚Â, ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ·‡Á‡ ÛÍ‡Á‚‡ ÔÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÚ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. Õ‡Â‰ Ò Úˇı, ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ
Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ, ˜Â ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ
‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ‚ „ÓÎÂÏËÚÂ „ÓË‚ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌËÚÓË‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌÂ
‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„.

Пределно допустими
концентрации на азотни
окиси
— ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Á‡
Ô˙ÎÌÓÔ‡‚ÂÌ ˜ÎÂÌ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Á, Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡
·‡Á‡ ·Â ı‡ÏÓÌËÁË‡Ì‡ Ò Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ÕÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì‡ Ò Õ‡Â‰·‡ 9 (ÔËÂÚ‡ Ì‡ 3.05.1999 „., Ó·Ì‡Ó‰‚‡Ì‡ ‚ ƒ¬, ·. 46 ÓÚ 18.05.1999
„., ‚ ÒËÎ‡ ÓÚ 1.01.2000 „., ËÁÏ. Ë ‰ÓÔ.,
ƒ¬ ·. 86 ÓÚ 28.10.2005 „., ‚ ÒËÎ‡ ÓÚ
1.01.2006 „.) Á‡ ÕÓÏË Á‡ ÒÂÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ‡ÁÓÚÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ÙËÌË Ô‡ıÓ‚Ë
˜‡ÒÚËˆË Ë ÓÎÓ‚Ó ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı, Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ Ë ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ,
Ë ƒËÂÍÚË‚‡ 99/30/≈— Ì‡ —˙‚ÂÚ‡
ÓÚÌÓÒÌÓ ÔÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ
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ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ ÒÂÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ, ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË, Ô‡ıÓ‚Ë ˜‡ÒÚËˆË Ë ÓÎÓ‚Ó
‚ ÓÍÓÎÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. —˙„Î‡ÒÌÓ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ÒÂ‰ÌÓ˜‡ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â Á‡
Â‰ËÌ ˜‡Ò Â 250 µg/m3 NO2 Ë ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‚Ë¯‡‚‡Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 8
Ô˙ÚË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Â‰Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡ „Ó‰ËÌ‡. —Â‰ÌÓ‰ÌÂ‚Ì‡ ÔÂ‰ÂÎÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ
Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â Á‡ Â‰Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ Â 40 µg/m3 NO2.

До 2010 г. допустимото
отклонение да се сведе
до нула
œË ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡
‚ ÒËÎ‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ Â
·ËÎÓ 50%, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ó ÎËÌÂÈÌÓ Ì‡
‚ÒÂÍË 12 ÏÂÒÂˆ‡, Á‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ 0%
Í˙Ï 1 ˇÌÛ‡Ë 2010 „. œÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÒÚËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ (ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Ë
ÔËÎ‡„‡ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ) Á‡ Â‰Ì‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ Â 30 µg/m3 NO+NO2.
œÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÏËÒËËÚÂ ÓÚ ‡ÁÓÚÂÌ
ÓÍËÒ, ÓÚ‰ÂÎˇÌ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ÓÚ
„ÓÎÂÏË „ÓË‚ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì‡ ‚ Õ‡Â‰·‡ 10 ÓÚ
6.10.2003 „. Á‡ ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏË
ÂÏËÒËË, ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË „‡ÁÓ‚Â, Ì‡ ÒÂÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ‡ÁÓÚÌË ÓÍÒË‰Ë Ë Ó·˘ Ô‡ı, ËÁÔÛÒÍ‡ÌË ‚
‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ „ÓÎÂÏË
„ÓË‚ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ, ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡, ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË,
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
Ë ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ (·.Â‰. Œ·Ì., ƒ¬, ·. 93 ÓÚ
21.10.2003 „.). —ÔÓÂ‰ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ·‡Á‡, ÔÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡-

Î‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ
„ÓË‚Ó (Ú‚˙‰Ó, ÚÂ˜ÌÓ, „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ). œËÂÚ‡ Â Ó·‡ÚÌÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÂÏËÒËË Ì‡
‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡
„ÓË‚ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ú.Â. ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÔÓ-ÏÓ˘ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍË. œÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ò‡ Á‡‰‡‰ÂÌË ‚ µg/m 3 , ‡
Ó·ÂÏ˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 293 ∞ Ë
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 101.3 kPa.

За азотните окиси
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ NO, ÌÓ ÔË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË Ò ÓÁÓÌ‡ ÒÂ ÓÍËÒÎˇ‚‡Ú ‰Ó
NO 2. ¬ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚Ì‡Ú‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ë ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÎÂÚÎË‚Ë Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‚
‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ‡ÁÓÚÌËˇÚ
‰ËÓÍÒË‰ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ ıËÏË˜ÂÒÍË,
‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡
‚ÚÓË˜ÂÌ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎ - ÓÁÓÌ.
¬ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
NO Ë NO2 ‚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
ÓÍÓÎÓ Â‰ÌÓ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
ÚÂ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ‡ÁÓÚÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ‰ËÂÍÚÌÓ ÒÂ ÔÓÒÏÛÍ‚‡ ‚ ÔÓ˜‚‡Ú‡ ËÎË ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚˙‚
‚Ó‰ÌË Í‡ÔÍË (ÍËÒÂÎËÌÂÌ ‰˙Ê‰).
ŒÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ÓÚ „ÓË‚ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ
Í‡ÚÓ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ -

Термични, горивни и
моментални
“ÂÏË˜ÌË ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‚ ÒÂ‰‡, ÓÚÎË˜‡‚‡˘‡ ÒÂ
Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÍËÒÎÓÓ‰.
“ÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË Ò‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡
ÂÏËÒËˇ ÓÚ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒË, Ò‚˙Á‡-
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ÌË Ò ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ „ÓË‚‡. √ÓË‚ÌËÚÂ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÓÚ Ò‚˙Á‡ÌËˇ
‡ÁÓÚ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ. ÃÓÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ÔÂ‰ÌËˇ ÙÓÌÚ Ì‡
ÔÎ‡Ï˙Í‡, Ò ÍÓÈÚÓ ËÁ„‡ˇ „ÓË‚Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ. –Â‡ÍˆËˇÚ‡ ÔÓÚË˜‡ Ò
‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë Â ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Ò˙‰˙Ê‡˘Ëˇ
ÒÂ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‡ÁÓÚ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â Ó·‡ÁÛ‚‡ÌËÚÂ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ ÚÂÏË˜ÌË
‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ
5 ‰Ó 10 ppm ÓÚ Ó·˘ÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
„ÂÌÂË‡ÌË NŒx.

Анализатори на азотни
окиси
— ˆÂÎ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ÔÓ„Î˙˘‡Ú ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡. “‡ÍË‚‡ Ò‡
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ÙÛÌÍˆËÓÌË‡˘Ë
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ‰ËÒÔÂ„Ë‡˘
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÒÔÂÍÚÓÏÂÚË˜ÂÌ
ÏÂÚÓ‰ (NDIR) Ë ÌÂ‰ËÒÔÂ„Ë‡˘ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ ÏÂÚÓ‰ (NDUV). »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ È ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËˇ Ò Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‘ÛËÂ (FTIR) ËÎË ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌ‡
ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËˇ (DOAS).
—ÔÓÂ‰ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ÔË ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÌË‚‡Ú‡
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Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ıÂÏËÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌËˇ ÏÂÚÓ‰.

NDIR и NDUV
анализатори
»ÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ Ë ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚÂ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË „‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
ÓÔÚË˜ÌË ÔË·ÓË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË. œËÌˆËÔ˙Ú
ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‰‡ ÔÓ„Î˙˘‡Ú
ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËˇ ÒÔÂÍÚ˙. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â,
˜Â „‡ÁÓ‚ËÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎË Ò ıÂÚÂÓ‡ÚÓÏÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ‰‚‡ ËÎË
ÔÓ‚Â˜Â ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÚÓÏ‡ ‚ ÏÓÎÂÍÛÎ‡Ú‡ ÒË, ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÛÌËÍ‡ÎÌË ‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂÍÚ˙‡. ÃÓÎÂÍÛÎËÚÂ, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë Â‰ËÌ Ë Ò˙˘ ‚Ë‰
‡ÚÓÏ, ÌÂ Â‡„Ë‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌÓ Î˙˜ÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ, Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â NDIR Ë NDUV ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË. œËÎ‡„‡Ú ÒÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÒÔÂÍÚ˙˙Ú Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ „‡Á ÌÂ ÒÂ ÔËÔÓÍË‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂÍÚËÚÂ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ.

Как работят тези
анализатори?
œË ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, ÔÂÁ ËÁÒÎÂ‰‚‡Ì‡Ú‡ „‡ÁÓ‚‡ ÒÏÂÒ ÒÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ ÏÓÌÓıÓÏ‡ÚË˜ÂÌ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÒÌÓÔ Ò
‰˙ÎÊËÌ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËˇ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡
ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌËˇ ÍÓÏÔÓ-

ÌÂÌÚ. «‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ „‡Á ÒÂ Ò˙‰Ë ÔÓ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ
ÒÌÓÔ ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÂÁ
„‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ.
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â NDIR ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡
‰˙Î„ËˇÚ ËÏ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ò Â‰ËÌ ÛÂ‰ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÒÚÓÂÊ. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ‡·ÒÓ·Ë‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ‚˙ÎÌË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ ÓÚ 2 ‰Ó 11 ÏËÍÓÏÂÚ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂÍÚ˙‡.
—ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
NDIR ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ. ƒÛ„Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÚˇıÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
‰‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚‡Ú‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËˇ
ÒÔÂÍÚ˙. «‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËËÚÂ
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ UV ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÌÓ„ÓÒÌÓÔÓ‚Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏË. “ÓÁË ÔÓ‰ıÓ‰ Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ „Â¯ÍËÚÂ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË ÓÚ Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË
Ì‡ ÒÂÌÁÓËÚÂ.
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Детектори, базирани на NDIR метода
ŒÚ ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â NDIR ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Luft ‰ÂÚÂÍÚÓË, ÔÓÁÌ‡ÚË Ó˘Â Ë Í‡ÚÓ ÓÔÚÓÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ‰ÂÚÂÍÚÓË Ë ÙËÎÚ˙ÌË ÍÓÂÎ‡ˆËÓÌÌË
„‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ë ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌËÚÂ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ÒÔÂÍÚË Ì‡
‰ËÏÌËˇ „‡Á Ë ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÓÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ·ÂÁ ÔËÏÂÒË.
‘ËÎÚ˙ÌËÚÂ ÍÓÂÎ‡ˆËÓÌÌË „‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â Ò‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡‰
200 ∞—. “Â Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚÓÚËˆË ppm, ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚÍË ppm.
’‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ Luft ‰ÂÚÂÍÚÓËÚÂ Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ.

Диференциална оптична абсорбционна
спектроскопия (DOAS)
ƒÛ„ ÏÂÚÓ‰, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ Í˙Ï ÌÂ‰ËÒÔÂ„Ë‡˘ËÚÂ,
Â ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌ‡ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËˇ. “ÓÈ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ¯ËÓÍÓÒÔÂÍÚ˙ÌÓ ÓÔÚË˜ÌÓ
Î˙˜ÂÌËÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á ‚ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇ Á‡ ÌÂ„Ó
ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ëˇ, ‚Ë‰ËÏËˇ Ë ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËˇ ‚˙ÎÌÓ‚Ë Ó·ı‚‡ÚË. “ÓÁË ÏÂÚÓ‰ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ ‚ ÂÍÒÚ‡ÍˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ú‡Í‡
Ë ‚ ÒËÒÚÂÏË Ò ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓ·Ó‚ÁÂÏ‡ÌÂ.
œË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ, ÓÚ
Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
‚˙ÎÌË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡. ‡ÚÓ ÂÚ‡ÎÓÌ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Фотоакустична спектроскопия
Õ‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÙÓÚÓ‡ÍÛÒÚË˜Ì‡Ú‡ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËˇ
‡·ÓÚˇÚ ÙÓÚÓ‡ÍÛÒÚË˜ÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ Â ‰ËÒÍ Ò ÚÂÒÌÓÎÂÌÚÓ‚Ë ÔÓÔÛÒÍ‡˘Ë ÓÔÚË˜ÌË ÙËÎÚË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ËÏ ·ÓÈ Â 6 - ÔÂÚ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â „‡ÁÓ‚Â, ‡ ¯ÂÒÚËˇÚ - Á‡ ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë. œË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡ Ì‡ Ô˙Úˇ Ì‡ ÒÌÓÔ‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÙËÎÚ˙,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á. –ÂÁÛÎÚ‡ÌÚÌËˇÚ
ÒÌÓÔ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ „‡Á, ÍÓÈÚÓ ÔÓ„Î˙˘‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÏÛ, Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡
ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó. œÓ„˙ÎÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ˆË‡ÎÌÓÚÓ ÏÛ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË Á‡ÒÂÌ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÌÓÔ‡, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÏÓÏÂÌÚËÚÂ, ÔÂÁ
ÍÓËÚÓ ÚÓÈ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÙËÎÚË,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú.
“‡ÁË ˆËÍÎË˜Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÌ ÒË„Ì‡Î, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÓÚ ÏËÍÓÙÓÌË, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒË„Ì‡Î˙Ú ÒÂ ÛÒËÎ‚‡ Ë ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÛÂ‰.
“ÓÁË ‚Ë‰ „‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡. –‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÔÓÒÚË„‡Ú, Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 10 ppb. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡ ·ÓÈ
Ë ‡ÁÎË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â ˜ÂÁ Ì‡·Ó ÓÚ ‰ËÒÍÓ‚Â Ò ÙËÎÚË.

98

януари-февруари 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Спектроскопи с трансформация на Фурие
√‡ÁÓ‚ËÚÂ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‘ÛËÂ FTIR ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË, Ì‡ÔËÏÂ ÔÓ‰ 10 ppm. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂÁË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
‡·ÓÚˇÚ Ò ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ‚˙ÎÌË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ÓÚ 2,5 ‰Ó
25 ÏËÍÓÏÂÚ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËÚÂ Ò Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ‘ÛËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‡ÁÎË˜ÌË „‡Á‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

Електрохимични сензори
(електрохимични клетки)
œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ „‡Á Ò˙Ò ÒÂÌÁÓ‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú
Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡Î, „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ „‡Á‡. “ËÔË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÍÚÓ‰, Ì‡Ë˜‡Ì
Ó˘Â ‡·ÓÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓ‰ Ë ËÁÏÂ‚‡˘ ÂÎÂÍÚÓ‰, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÂÎÂÍÚÓÎËÚÌ‡ ÒÂ‰‡ (ÙË„. 1). «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó „‡Á, ÍÓÂÚÓ ‰‡ Â‡„Ë‡ Ò ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰, „‡Á˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ Ï‡Î˙Í Í‡ÔËÎˇÂÌ ÓÚ‚Ó, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‰ËÙÛÁË‡ ÔÂÁ ıË‰ÓÙÓ·Ì‡
·‡ËÂ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ÓÚ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡. œË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰, „‡Á˙Ú ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÓÍÒË‰Ë‡˘‡ Â‡ÍˆËˇ. “‡ÁË Â‡ÍˆËˇ ÒÂ Í‡Ú‡ÎËÁË‡
˜ÂÁ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á, ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È - ‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË. √ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ÂÎÂÍ-

Фиг. 1.

ÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ ‚ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡ Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ „‡Á.
≈ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â. ¡ÓˇÚ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ ‚ ÍÎÂÚÍ‡Ú‡ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÎË˜ÂÌ.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÚËÂÎÂÍÚÓ‰ÂÌ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÌ ÒÂÌÁÓ, ÍÓÈÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ‡ÌÓ‰ÌËˇ
Ë Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰, ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ÂÙÂÂÌÚÂÌ Ú‡Í˙‚.
œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÍÚÓ‰, ÍÓÂÚÓ Â ·‡ÁÓ‚Ó ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡Ú‡
ÍÎÂÚÍ‡.
≈ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË ÒÔ‡‰‡Ú Í˙Ï ÂÍÒÚ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË Ë ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
«‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌË ÒÂÌÁÓË, ÔË ÍÓËÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë ‚ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ·Ó‚ÁÂÏ‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÔË ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË ÂÎÂÍÚÓÎËÚ Â ÙÓÒÙÓÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ú.Ì‡. ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚
ÔÓÎÛÚÂ˜ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ÌÓ „Û·Ë ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ ÔË ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.

Хемилуминесцентни анализатори
’ÂÏËÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ÒÂ‰ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË ‚
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. ‘ÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ıÂÏËÎÛÏËÌÂÒˆÂÌˆËˇÚ‡ Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ‚Â‰ÌË ÂÏËÒËË, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡
‰‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ÓÚ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË.
’ÂÏËÎÛÏËÌÂÒˆÂÌˆËˇÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÍˆËˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û NO Ë ÓÁÓÌ (O3) ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡
‡‰Ë‡ˆËˇ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 500 ‰Ó 3000 nm. “˙È Í‡ÚÓ
‡ÁÓÚÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ NO2 ÌÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ ÔË Ú‡ÁË
Â‡ÍˆËˇ, ÚÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Â‰ÛˆË‡Ì ‰Ó NO, ÔÂ‰Ë
‰‡ ·˙‰Â ËÁÏÂÂÌ ÔÓ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò˙‰˙Ê‡Ú Í‡Ú‡ÎËÚË˜ÂÌ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ, ˜ÂÁ
ÍÓÈÚÓ NO2 ÒÂ Â‰ÛˆË‡ ‰Ó NO.
Õ‡Â‰ Ò ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍÒË‰Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ‰Û„Ë ÔËÌˆËÔË
Á‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ ËÏ. — ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
Ì‡˜ËÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌËÚÓË‡Ú ‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË, „ÂÌÂË‡ÌË ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ ‚ ‰Û„ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡

œ‡Á‡˙Ú Ì‡
·ËÓ„ÓË‚‡ Û Ì‡Ò
„Златната треска“ в изграждането на рафинерии за биогорива

«

Амелия Стоименова

Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÂÒÍ‡, Ó·ı‚‡Ì‡Î‡
ÁÂÏËÚÂ ÓÍÓÎÓ Í‡Ì‡‰ÒÍ‡Ú‡ ÂÍ‡
fiÍÓÌ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ‰Â‚ÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚË ‚ÂÍ,
ÔÂ‚˙˘‡ Á‡ ·ÓÂÌË ÒÂ‰ÏËˆË ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÎÓÌ‰‡ÈÍ ‚ Ò·ÓÌÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡
‡‚‡ÌÚ˛ËÒÚË ÓÚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. –ÓÎˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ „ÓË‚‡Ú‡ Ë„‡ˇÚ ‚
‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡, Ì‡Í‡‡ ÌˇÍÓË Ô‡Á‡ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ‰‡ Ì‡Â‰ˇÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ÒÂ‰
Ì‡È-ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌËÚÂ ·ËÁÌÂÒ Ì‡˜ËÌ‡ÌËˇ. ì«Î‡ÚÌ‡Ú‡ ÚÂÒÍ‡î ÌÂ ÔÓ‰ÏËÌ‡ Ë ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ò
·ËÓ„ÓË‚‡, Ï‡Í‡ ÚÓÁË ·ËÁÌÂÒ ‰‡ Â
Ò˙Ò ÒÍÓÏÌ‡ ËÒÚÓËˇ Û Ì‡Ò, ‰‡ÚË‡˘‡ ÓÚ Â‰‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË.
¬ ÚÓÁË Ë ÒÎÂ‰‚‡˘Ë ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔ.
»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ
Ò ÏÌÂÌËˇ, ÍÓÏÂÌÚ‡Ë, ‰‡ÌÌË Á‡ Ô‡Á‡‡, Ì‡ÎÓÊËÎË ÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ò ·ËÓ„ÓË‚‡. ¿ÍÓ ÒÚÂ Ò˙ÔË˜‡ÒÚÌË Í˙Ï
ÚÂÏ‡Ú‡, ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÚÓÁË Ô‡Á‡ÂÌ ÒÂÍÚÓ ËÎË
ÔÓÒÚÓ ÒÚÂ Á‡ÒÚ˙ÔÌËÍ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂÁ‡, Í‡Ò‡Â˘‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡,
ÌÂ ÒÂ ÍÓÎÂ·‡ÈÚÂ ‰‡ ÌË ÔË¯ÂÚÂ.

В инсталации за
производство на
биогорива бяха вложени
милиони
Õ‡Â‰ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ Ë ‚ˇÚ˙‡, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Û Ì‡Ò ÛÔÓËÚÓ ÒÂ Á‡„Ó‚ÓË Á‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ ÌÓ‚ ·‡Ì¯,
‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÙËÌÂËË Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
Œ˜‡Í‚‡ÈÍË ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ ÌË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á Ë ‚˙‚ˇ˘ËÚÂ Ò ÌÂ„Ó
Â‡ÎÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ Ë ·ËÓÂÚ‡ÌÓÎ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Â‰Ëˆ‡ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË ìÌ‡Îˇı‡î ÏËÎËÓÌË ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ. »
Ú‡Í‡ ‰Ó ‰ÌÂÒ, ÍÓ„‡ÚÓ, ÒÔÓÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÌÓ‚ÓÒÙÓÏË‡ÌËˇ
·‡Ì¯ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ·ËÓ-
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„ÓË‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‡ÙËÌÂËËÚÂ
Ò ÔÓ-ÒÂËÓÁÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚË Ò‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂÚÌ‡‰ÂÒÂÚ, ‡
‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ò‡ ÔÓÌÂ Ó˘Â
‰ÂÒÂÚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. »Ì‡˜Â, Ô‡Í ÒÔÓÂ‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ï‡ÎÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ Ò‡ ÒÚÓÚËˆË. ŒÙËˆË‡ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÛÏ‡ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚË Ó·‡˜Â ‚ÒÂ Ó˘Â
ÌˇÏ‡, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ‡ÍÓ ‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÂ Ì‡ÚÓ‚‡ˇÚ Ì‡
100% Ë ‚ÒË˜ÍË Ú˙„Ó‚ˆË Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË „ÓË‚‡ ËÁË˜ÌÓ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Á‡ÎÓÊÂÌËÚÂ ˆÂÎË ˘Â ÒÂ ÔÂı‚˙ÎˇÚ Ë ÚÓ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.

Общият брой на
инсталациите за
биогорива в страната е
стотици
œË˜ËÌËÚÂ Á‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËˇ
ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ‡ÙËÌÂËËÚÂ Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ò‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË. Õ‡ Ô˙‚Ó
ÏˇÒÚÓ, ÒÔÓÂ‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
·‡Ì¯‡, Â Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ ‡Á‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‚ÎˇÁÎÓÚÓ
ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ 5% ÓÚ ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Â‡ÎËÁË‡ÌË „ÓË‚‡ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡
ÒÂ ÙÓÏË‡ ÓÚ ·ËÓ„ÓË‚‡. »ÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò
„ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ Ë ËÁÏÂÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÎËÏ‡Ú‡.
¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò Úˇı ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÙËÌÂËË
ÓÍ‡Á‚‡ Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ ÓÚ
10% ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ‰ˇÎ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ ‚ Ó·˘‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ ‰Ó 2020 „. ÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ Ë ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ Á‚Û˜‡˘‡Ú‡
Á‡ÍÓÌÓ‚‡ ‡ÏÍ‡, ÔÓÓ˘ˇ‚‡˘‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË Ë ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË
Û Ì‡Ò, Ò˙Ó·‡ÁÂÌ‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ò˙Ò

ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÎË Ì‡ ≈—.
ÕËÚÓ ÓÚÔ‡‚ËÎËÚÂ ÒÂ Í˙Ï ÔÓÂ‰ÌËˇ ·ÓÒÓ‚ ‚˙ı ˆÂÌË Ì‡ ÔÂÚÓÎ‡.

5% от количествата
реализирани горива на
българския пазар би
следвало да се формират
от биогорива. 10% е
минималният дял, който
консумацията на
биогорива в транспорта
би следвало да достигне
до 2020 г. в ЕС.
‡Í‚Ó Ó·‡˜Â ÒÚÓË Á‡‰ ìÓÁÓ‚‡Ú‡
Ù‡Ò‡‰‡î Ì‡ ÚÂÁË ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌË
‰‡ÌÌË? —ÔÓÂ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ ÔÓ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË - ƒËÏËÚ˙ «‡ÏÙËÓ‚, Í˙Ï
Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ (8 ÙÂ‚Û‡Ë
2008 „.) ËÁ„‡‰ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ. œË˜ËÌËÚÂ, ÔÓ ‰ÛÏËÚÂ ÏÛ, Ò‡ ËÁˆˇÎÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË. —Â‰ Úˇı ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡Ú
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ‡ÏÍ‡, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎÌÓ „ÓË‚Ó Ë ·ËÓ„ÓË‚Ó ÒÂ Ó·Î‡„‡ Ò ‡ÍˆËÁ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡
3%, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ËÁËÒÍ‚‡-
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ÌÂÚÓ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ 5% ‰ˇÎ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡. ŒÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÏ‡Ú Ë ˜ËÒÚÓ Ô‡Á‡ÌË ÔË˜ËÌË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡
ÏËÌÂ‡ÎÌË Ë ·ËÓ„ÓË‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ó·ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡ ·ÂÌÁËÌÓÒÚ‡ÌˆËËÚÂ Ò‡
ËÏÂÌÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Á‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË „ÓË‚‡. ¿ÍÓ ÒÂ ìÌ‡„‡ÁËî ÔÓ-‰˙Î·ÓÍÓ ‚ ÚÂÏ‡Ú‡, ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ˘Â ÒÂ ÒÚË„ÌÂ Ë
‰Ó ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÒÛÓ‚ËÌË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û Ì‡Ò Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡, ‡
ËÏÂÌÌÓ ÒÎ˙Ì˜Ó„ÎÂ‰ Ë ‡ÔËˆ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ÍÛÎÚÛË.

Пазарът на биогорива у нас е изправен
пред сериозни икономически проблеми,
твърдят производители
¡ÂÁ ‰‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÏÂ ‚ ì‰Â·ËÚÂî Ì‡ ˆÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡
ÒÚ‡ÚËˇ, ˘Â ÒÂ ÒÔÂÏ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ó·ÂÍÚË‚ÌË Ù‡ÍÚ‡. »
Û Ì‡Ò, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ‰Û„Ë ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Í‡ÚÓ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ „ÓË‚‡ ËÏ‡ Ë ÔË‚˙ÊÂÌËˆË, Ë ÔÓÚË‚ÌËˆË. «‡ ‚ÒË˜ÍË Â
ˇÒÌÓ, ˜Â ÔË Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ˆÂÌË Ì‡ ÌËÒÍÓÓÎÂËÌÓ‚ËÚÂ
ÒÓÚÓ‚Â ÒÎ˙Ì˜Ó„ÎÂ‰ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ‡ ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡
‰‡ ·˙‰Â ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ìÓÚÔÛ¯Ëî, Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ˆÂÎÂÌ‡ÒÓ˜ÂÌ‡, ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÒÚËÏÛÎË‡˘‡ ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‚ËÒÓÍÓÓÎÂËÌÓ‚Ë ÒÓÚÓ‚Â ÍÛÎÚÛË. —ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ Ô‡Á‡ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË,
Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ ÔÂÍÓÏÂÌÓÚÓ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‡ÁË ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ Ì‡
ÌˇÍÓË ÊËÁÌÂÌÓ‚‡ÊÌË ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÒÂÍÚÓË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ, ÌËÚÓ ÒÔÂÍÛÎË‡ Ò Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Í‡ÍÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Ú‡Í‡ Ë ‡ÙËÌÂËËÚÂ Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ò‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. “Ó‚‡ Ò˙˘Ó ÌÂ Â
ÌÂÂ¯ËÏ ÔÓ·ÎÂÏ, ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ ·‡Ì¯‡ Ì‡ ÙËÏËÚÂ, ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ‡ÙËÌÂËËÚÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡˘Ë Ë Ì‡È-ÒÚÓ„ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÌÓÏË.

Българският биодизел трябва да
достигне норма на йодно число
120 g I/100 g до 2010 г.
Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
‡Á·Ë‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ Ì‡ ‰ËÁÂÎÓ‚ÓÚÓ
„ÓË‚Ó Ë ·ËÓÂÚ‡ÌÓÎ Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ Ì‡ ·ÂÌÁËÌ‡.
“ÂÏËÌ˙Ú ·ËÓ„ÓË‚Ó Ó·‡˜Â ‚ÍÎ˛˜‚‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ „ÓË‚‡, ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚ÒÂ Ó˘Â Ì‡ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÂÚ‡Ô.
˙Ï ·ËÓ‰ËÁÂÎ‡, ÔÂ‰Î‡„‡Ì Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ô‡Á‡Ë,
Ó·‡˜Â, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÌÓÏ‡ Ì‡ ÈÓ‰ÌÓ ˜ËÒÎÓ 120 g I/100 g,
ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Û Ì‡Ò ÌËÒÍÓÓÎÂËÌÓ‚Ë ÒÓÚÓ‚Â ÍÛÎÚÛË Â ÌÂÔÓÒÚËÊËÏÓ. —ÔÓÂ‰ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ „‡ÚËÒÌË ÒÓÍÓ‚Â, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó 2010 „.
Õ‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÒÚ‡ÌËˆË ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Í˙Ï Ô‡Á‡‡ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ë ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Á‡ ‰Ó·Ë‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ËÁ‡ÁÂÌ‡ ÓÚ
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡

104

януари-февруари 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
(Ã»≈). ¬ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ‚ËÊ‰‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÒÂÍÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú, Ò ˆÂÎ
ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ ‡Ú‡ÍÚË‚ÂÌ, ‡·ÓÚÂ˘ Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ.

Законова и нормативна рамка в
областта
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡, ÍÓÂÚÓ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Â‰ÌËÚÂ ÂÏËÒËË ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË „ÓË‚‡, Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË Ò ‡ÁÔÓÂ‰·ËÚÂ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏËÚÂ Ë ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡
(«¬¿≈»¡ - Ó·Ì., ƒ¬, ·. 49 ÓÚ 19.06.2007 „.). —˙„Î‡ÒÌÓ
‡ÁÔÓÂ‰·ËÚÂ Ì‡ «¬¿≈»¡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ë ‚ÌÓÒËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡
Ò‡ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ Ô‡Á‡‡ „ÓË‚‡ ÓÚ ÌÂÙÚÂÌ
ÔÓËÁıÓ‰, ÒÏÂÒÂÌË Ò ·ËÓ„ÓË‚‡, ‚ ÔÓˆÂÌÚÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ò Ì‡Â‰·‡Ú‡ ÔÓ ˜Î. 8, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı («◊¿¬).
¡ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ú ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ ‚ ˜ËÒÚ ‚Ë‰ ËÎË ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÒÏÂÒË,
Í‡ÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌËÚÂ „ÓË‚‡ ÓÚ ÌÂÙÚÂÌ
ÔÓËÁıÓ‰ Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ. —ÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ Ò ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ ÓÚ ÌÂÙÚÂÌ ÔÓËÁıÓ‰ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔË ‚Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
ÔÓˆÂÌÚ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚ÓÚÓ, ‡ÁÂ¯ÂÌ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ „ÓË‚Ó.
«‡ÍÓÌÓ‚‡ ‡ÏÍ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ÒÂ ÙÓÏË‡ Ë ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‡ÍˆËÁËÚÂ Ë ‰‡Ì˙˜ÌËÚÂ ÒÍÎ‡‰Ó‚Â
(«¿ƒ—), ÍÓÈÚÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ Ó·Î‡„‡ÌÂÚÓ Ò ‡ÍˆËÁ, Í‡ÍÚÓ Ë

ÍÓÌÚÓÎ‡ ‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡, ÒÍÎ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ, ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÍËÚÂ,
ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ë Ì‡ Ó·Î‡„‡ÌÂ Ò ‡ÍˆËÁ. ì¬ «¿ƒ— Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì‡ ‡ÍˆËÁÌ‡ ÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ‡ Ë ·ËÓÂÚ‡ÌÓÎ‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 0 ÎÂ‚‡ Ì‡ 1000 ÎËÚ‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË ÔÓÏ‡˘‡·ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡. — ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ «¿ƒ— ·Â¯Â ÔËÂÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ‡ÍˆËÁÌ‡ ÒÚ‡‚Í‡ ‚˙ıÛ ÒÏÂÒËÚÂ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ò
ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ Ë Í˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚÓË
ÌÓÚËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÔÓÏÓ˘ ÔÂ‰
≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ Ã»≈.
ŒÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï Ô‡Á‡‡ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
ËÏ‡ Ë Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÚÂ˜ÌËÚÂ „ÓË‚‡, ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, Â‰‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ ÚÂıÌËˇ
ÍÓÌÚÓÎ (ËÁÏ. Ë ‰ÓÔ., ƒ¬ ·. 76 ÓÚ 21.09.2007 „.). “ˇ
ÛÂÊ‰‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, Â‰‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌËÚÂ „ÓË‚‡ ÒÎÂ‰ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ,
ÔË ‚ÌÓÒ, ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ ËÏ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ ·ÂÌÁËÌÓÒÚ‡ÌˆËË Ë ‚ ÂÁÂ‚Ó‡Ë Ì‡ „ÓË‚ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ìÕ‡Â‰·‡Ú‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ËÓ‰ËÁÂÎ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ¡ƒ— 14214
Ë ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÌËÒÍÓÓÎÂËÌÓ‚Ë ÒÓÚÓ‚Â ÒÎ˙Ì˜Ó„ÎÂ‰
Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ ÔÂıÓ‰ÂÌ ÔÂËÓ‰ ‰Ó 31.12.2010 „., ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÌÓÏ‡ Ì‡ ÈÓ‰ÌÓÚÓ ˜ËÒÎÓ 140 g I/
100 g Í˙Ï ÌÓÏ‡Ú‡ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú - 120 g I/100 gî, Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ Ã»≈.

Очаква се производствените мощности
да достигнат 500 хил. тона
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ì ‡Í‚‡ Â ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÙËÌÂËË
Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡î, ÓÚ Ã»≈ Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú: ì—
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
Ë ‚ÌÓÒËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú
ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ò ·ËÓ„ÓË‚‡ Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, ÒÂ
ÒÚËÏÛÎË‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Á‡ ·ËÓ„ÓË‚‡î.
ì—˙·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚË‡ ÓÚ 2008 „. Ë Ã»≈ ÌÂ
‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰‡ÌÌË Á‡ ·Óˇ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ Í˙Ï ‰ÌÂ¯Ì‡ ‰‡Ú‡ ‡ÙËÌÂËË Ë Ó·˘‡Ú‡ ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË
ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÂÁ 2006 „. Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË 5 ıËÎ. ÚÓÌ‡
(ıËÎˇ‰Ë ÚÓÌ‡ ÌÂÙÚÂÌ ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ) ·ËÓ„ÓË‚‡. —˙„Î‡ÒÌÓ ‰‡ÌÌË ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ 2008-2020 „., Í˙Ï 2010 „. ÒÂ Ó˜‡Í‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Á‡
·ËÓ„ÓË‚‡ - ·ËÓ‰ËÁÂÎ Ë ·ËÓÂÚ‡ÌÓÎ, ‰‡ ‚˙ÁÎËÁ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÓ
500 ıËÎ. Ú.î, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ·Óˇ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ Í˙Ï ‰ÌÂ¯Ì‡ ‰‡Ú‡ ‡ÙËÌÂËË Ë Ó·˘‡Ú‡ ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡.

Разполагаме с необходимите площи,
твърдят от МИЕ
ì—ÔÓÂ‰ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ, ¡˙Î„‡Ëˇ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÎÓ˘Ë, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ó·ÂÁÔÂ˜‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ
ÒÛÓ‚ËÌË, ·ÂÁ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‰‡ ·˙‰Â Á‡ÒÂ„Ì‡Ú‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓî, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ
Ã»≈, ‰ÓÔ˙Î‚‡ÈÍË: ìœÂÁ 2007 „. ·Â¯Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡
Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ
2008 - 2020 „., ÔËÂÚ‡ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ
Ò˙‚ÂÚ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ Ì‡ 15 ÌÓÂÏ‚Ë 2007 „. œÓ„‡Ï‡Ú‡ Â
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Таблица 1. Таблицата представя прогнози за потреблението на
горива от нефтен произход, биогорива, както и националните
цели на България за периода 2008-2020 г. Данните са предоставени на редакцията от Министерството на икономиката и енергетиката.

‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜Î. 5, ‡Î. 1, Ú.
5 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏËÚÂ Ë ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ
ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ (Ó·Ì., ƒ¬, ·.49
ÓÚ 19.06.2007 „.). ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚ‡î.
œÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
·ËÓ„ÓË‚‡ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Ë Ò˙Ó·‡ÁÂÌ‡ Ò ƒËÂÍÚË‚‡
2003/30/≈Œ ÓÚÌÓÒÌÓ Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ËÓ„ÓË‚‡ ËÎË ‰Û„Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË „ÓË‚‡ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ. ì“ˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ËÌ‰ËÍ‡ÚË‚ÌË
ˆÂÎË Á‡ ‰ˇÎ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ ‚ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ. “ÂÁË ˆÂÎË ËÏ‡Ú
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ë Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ: 2% Á‡ 2005
„. Ë 5,75% Á‡ 2010 „. —Ú‡ÌËÚÂ-˜ÎÂÌÍË Úˇ·‚‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡Ú, ˜Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ Ë
‰Û„ËÚÂ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË „ÓË‚‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë, Ë ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ËÌ‰ËÍ‡ÚË‚ÌË
ˆÂÎË. ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ ÙÓÏË,
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ÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ˆÂÎËî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ Ã»≈.

Европейска политика по отношение на
биогоривата
ìÕ‡ 8 Ë 9 Ï‡Ú 2007 „. ‚ ¡˛ÍÒÂÎ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÒÂ˘‡
Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ ‡‚ÌË˘Â Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÚ 27-ÚÂ ‰˙Ê‡‚Ë-˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—. “ˇ ÓÚ˜ÂÚÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ˆÂÌË Ì‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ Â¯ËÚÂÎÌË Ë Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌË Ó·˘Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò
ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÏ‡Ú‡. ¡Â¯Â ÔÓÚ‚˙‰ÂÌÓ, ˜Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë
¬≈» ˘Â ÔÓ‰Ó·Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, ˘Â Ó„‡ÌË˜Ë Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ì‡ ˆÂÌËÚÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ˘Â Ì‡Ï‡ÎË ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚Ë „‡ÁÓ‚Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ˆÂÎËÚÂ Ì‡ ≈— Á‡ ÔÂËÓ‰‡ ÒÎÂ‰ 2012
„.î, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡
Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡.
ì≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ò˙‚ÂÚ ÔÓÚ‚˙‰Ë ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÌËˇ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ Ì‡ Œ·˘ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ¬≈» ‚ ˆÂÎËˇ ≈— ÒÎÂ‰ 2010 „. Ë ‚ÁÂÏ‡ÈÍË ÔÂ‰‚Ë‰ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ËÁıÓ‰ÌË ÚÓ˜ÍË Ë ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡
‰˙Ê‡‚ËÚÂ-˜ÎÂÌÍË, Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÈÍË ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ˆÂÎËî,
‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÓÚ Ã»≈.
œËÂÚ‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ˆÂÎ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ‰Ó 20%
Ì‡ ‰ÂÎ‡ Ì‡ ¬≈» ‚ Ó·˘ÓÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡
≈— ‰Ó 2020 „. œÓÒÚË„Ì‡Ú‡ Â Ë ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚ ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ‰ˇÎ Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡Ú‡ ‚ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
Ì‡ ·ÂÌÁËÌ Ë ‰ËÁÂÎÓ‚Ó „ÓË‚Ó Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ ‚ ≈— ‰Ó
2020 „. ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ 10%, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÓ
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ.
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¡ËÓÙËÎÚË
Нискоенергоемки решения за пречистване на промишлени отпадни води

¡

итовите и голяма част от промишлените отпадни води съдържат
значителни количества биологични
замърсители. Сред основните пречиствателни съоръжения, използвани за
очистване на отпадните води, от
този род замърсители са биофилтрите. Биофилтрите са реактори, изградени от стоманобетон и запълнени с пълнежен филтърен материал. Причисляват се към съоръженията за аеробно пречистване, в които
процесът протича с участието на
аеробни организми в присъствието
на свободен кислород.

Не са подходящи за силно
замърсени води
За отстраняване на биологичните
замърсители от отпадните води се
използват микроорганизми с много
малки размери. Процесът се основава на способността им да усвояват
разнообразни вещества като източник на енергия и биологични елементи за клетъчната им структура.
Този процес на превръщане на органичните вещества в крайни минерални продукти вследствие на окислителни процеси се нарича минерализация. Тя може да протича в аеробна
и в анаеробна среда. В биофилтрите
минерализацията протича в аеробна
среда и тъй като аеробните процеси са подходящи за по-слабо замърсени отпадни води, биофилтрите не се
препоръчват при отпадни води с
висока замърсеност по БПК5. Процесът протича през няколко етапа.
При постъпването си в биофилтъ-
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ра отпадната вода обтича
пълнежния материал, в резултат на което върху него
се формира биофилм (биоципа). Биофилмът е съставен
от едноклетъчни и многоклетъчни организми, които
в процеса на своята жизнена дейност окисляват адсорбиралите се върху ципата органични вещества.
Това води до нарастване на
биоципата, което възпрепятства проникването на
кислорода през цялото й сечение и подпомага развитието на анаеробни бакте- Принципна
рии. Те лесно се отмиват
от преминаващата вода, тъй като
по-трудно се закрепват към твърди
повърхности. На тяхно място започва образуването на нов слой биологична ципа. Непрекъснатото изнасяне на част от биофилма се осигурява чрез поддържане на подходящ хидравличен режим. За нормалното протичане на биохимичните процеси
чрез изкуствена или естествена
вентилация се осигурява приток на
достатъчно количество кислород.

Конструкция на
биофилтрите
Биофилтрите са пречиствателни
съоръжения със сравнително несложна конструкция. Обикновено са с
кръгла, правоъгълна или многоъгълна
форма. В повечето случаи за изграждане на околовръстните им стени се
използва стоманобетон, но е възможно залагането и на готови елемен-

схема на биофилтър

ти или панели от гофрирана ламарина с пристягащи метални шини.
Дъното обикновено се прави от бетон.
При изграждането стените се изпълняват плътни по цялата височина
на филтърния пълнеж. Основните
изисквания при изграждането им са
осигуряване на добра вентилация във
филтъра на принципа на коминната
тяга. Също така, основни изисквания
към биофилтрите са висока издръжливост на натоварването, формирано
от насипните пълнежи, устойчивост
на атмосферни влияния с оглед предпазване на пълнежа. За да се осигури
по-лесно отвеждане на водата, дъното обикновено се изпълнява с наклон
от 1 до 2% към събирателни улеи.
Използването на събирателни улеи се
препоръчва, когато биофилтърът е с
диаметър над 10 m. За биофилтри с
диаметър до 8-10 m, водата се от-
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вежда от центъра към периферията. Начинът на отвеждане на водата основно се определя в зависимост от диаметъра на филтъра.
Свободното преминаване на отпадната вода и циркулацията на въздуха през филтърното тяло се осигурява
от междинна основа. Конструктивно тя може да бъде
изпълнена от стоманобетонни елементи с надлъжни
процепи, полутръби с отвори, тухли, елементи със специфична форма и други. Условието е площта на отворите да бъде от 5 до 10% от площта на биофилтъра, а
височината от дъното до междинната основа се приема за равна на стойности от 0.60 до 0.80 m.

гради и други. Размерите на насипните елементи обикновено варират в диапазона от 25 до 90 mm.
Използваните филтърни пълнежи следва да притежават определени качества, за да се осигури добра пречиствателна способност и висока степен на производителност на биофилтъра. Сред основните изисквания към
пълнежите са те да притежават голяма специфична
повърхнина, осигуряваща оптималното им обтичане.
Също така, пълнежът трябва да е с висока порестост,
за да се осигури свободна циркулация на въздуха. Необходимо условие е пълнежът да е издръжлив на температурни и други въздействия, да не е токсичен за микроорганизмите и да притежава добри якостни качества.

Видове филтърни пълнежи
Голямо е разнообразието от видове филтърни пълнежи, използвани в биофилтрите, включително от изкуствен или естествен материал. Сред използваните
пълнежи от естествен материал с най-добри филтрационни качества се характеризират речният чакъл, трошеният камък и други. Едрината се определя в зависимост от вида на биофилтъра и обикновено е еднаква по
височината на съоръжението. Границите, в които варира едрината, са от 20 до 70 mm, а височината - от 2 до
8 или повече метра. Необходимо е в долната част на
съоръжението да се предвиди поддържащ слой с височина около 0.20 m, с едрина на зърната около 70 – 100 mm.
От изкуствените пълнежи широко се използват различни блокови или насипни перфорирани елементи от
различни видове пластмаси. Блоковите пълнежи се изпълняват от съединени помежду си профилирани листове и тръби. Насипните материали обикновено са различни пръстени като рашигови, пръстени с различни пре-

Водоразпределителни устройства
Чрез водоразпределителните устройства се осигурява равномерното разпределение на водата по цялата
повърхност на биофилтъра. Счита се, че за биофилтрите е подходящо използването както на подвижни, така
и на неподвижни водоразпределителни устройства. От
многообразието използвани водоразпределителни устройства, днес от групата на неподвижните най-вече се
използват спринклерни устройства, а най-широко приложение от подвижните намират реактивните водоразпределителни устройства.
Видът на използваното устройство обикновено се
определя от формата и натовареността на биофилтъра. За кръглите или многоъгълни биофилтри, например,
се препоръчва използването на реактивни разпределители, докато за правоъгълните и нисконатоварени биофилтри се препоръчват спринклерите.

Как работи реактивният разпределител?
При реактивните разпределители водата постъпва
през цилиндрична колона, разположена в центъра на биофилтъра, в разпределителни тръби. Броят им обикновено е от две до осем, които са разположени радиално на
разстояние 0.2 – 0.3 m над повърхността на водата.
Диаметърът на разпределителните тръби е от 150 до
400 mm. Водата изтича през едностранно разположените отвори на тръбата с диаметър, не по-малък от 10
mm. Равномерното оросяване на пълнежа се постига с
постепенно намаляване на разстоянието между отворите от центъра към периферията. Едностранното
изтичане на водата създава реактивни сили, под действието на които разпределителят се върти и се постига равномерно оросяване на филтърния пълнеж.

Специфики на спринклерни
разпределители
Всъщност, спринклерите са само елемент от системата за спринклерно разпределение на водата. Освен тях
системата се състои от дозиращ съд и разпределителна тръбна мрежа. Предназначението на дозиращия съд е
да създаде достатъчен напор при подаване на отпадната вода в разпределителната мрежа. Независимо че постъпването на отпадната вода е неравномерно, изпразването винаги е с постоянна продължителност, зависеща от обема на съда и диаметъра на отвеждащата
тръба. По този начин се постига периодично оросяване
на пълнежа през неравни интервали от време, но при
една и съща продължителност на оросяването.
Разпределителната мрежа е от стоманени тръби,
които могат да бъдат разположени върху стоманобетонни колони или направо във филтърния пълнеж. Върху вер-
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Предимства и недостатъци на биофилтрите
Биофилтрите се характеризират с редица предимства. Сред тях са елементарната им конструкция, лесните експлоатация и поддръжка. Основно
тяхно предимство в сравнение с други биореактори е малкият разход на
електроенергия. Биофилтрите осигуряват висок пречиствателен ефект, а
извлечената биомаса е с много добри седиментационни качества. Подходящи са за пречистване на промишлени отпадни води поради добрата поносимост към промени в количеството и състава на отпадните води, върхови
натоварвания с токсично действащи и други вредни вещества.
Като основен недостатък на биофилтрите се посочва невъзможността
за системен и ефективен контрол, както и чувствителността на процесите от резки понижения на температурата на въздуха.

тикалните разклонения се монтират
спринклерите, които представляват
дюзи, изработени от бронз или месинг.

Водоразпределителната
система
За безпроблемното функциониране на системата е необходимо дозиращият съд да се оразмери така, че
интервалите между отделните оросявания да не превишават от 5 до 8
минути. Между горното водно ниво
в дозиращия съд и спринклерите следва да има денивелация от около 1 - 2
m. Тръбите се монтират под наклон
и когато се разполагат в пълнежа, се
поставят на дълбочина от 0.7 - 0.8
m от нивото му.
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Естествена или изкуствена да е вентилацията?
Осигуряването на добра вентилация е сред базовите условия за осигуряване на нормално протичане на
биохимичните процеси в биофилтъра и постигане на ефективната му
работа. В зависимост от височината на биофилтъра, необходимото
количество кислород, може да се
доставя чрез естествена или принудена вентилация. На естествената
вентилация би могло да се разчита
при биофилтри с височина до два
метра. Движението на въздуха се
постига, благодарение на температурните разлики, чрез които се
създават вертикални въздушни течения във възходяща или низходяща

посока. Вентилационните отвори се
разполагат в долната част на околовръстните стени на височината
на междудънното пространство.
Препоръчва се да са снабдени с устройства за регулиране.
За биофилтри с височина над два
метра се препоръчва изкуствена
аерация. Необходимият въздух се
нагнетява с вентилатори в междудънното пространство.

Технологични показатели
на биофилтрите
При оразмеряването на биофилтрите се използват технологични
показатели като повърхностно и
обемно хидравлично натоварване,
органично натоварване и окислителна мощност.
Повърхностното хидравлично натоварване се дефинира като обема
вода, подадена на 1 m 2 филтърна
повърхност за едно денонощие. Обемното хидравлично натоварване представлява обема вода, подадена на 1
m3 от обема на филтърния пълнеж в
рамките на едно денонощие. Органичното обемно натоварване изразява зависимостта между постъпващото органично вещество в 1 kg
БПК5 в 1 m3 филтърен пълнеж за едно
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денонощие. За регулиране на хидравличното и обемно натоварване се използва рециркулация на пречистените води след биофилтъра. Окислителната мощност би могла да се дефинира като количеството БПК5 в
един грам, редуцирано в 1 m3 пълнежен материал за едно денонощие.
Освен тези показатели, върху пречиствателната ефективност на
биофилтъра оказват влияние и височината на филтърния пълнеж, и времето за престой на водата в него.
Обикновено времепрестоят на отпадните води в биофилтрите зависи от вида и височината на използвания филтърен материал. От съществено значение е и хидравличното
натоварване.
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Критерии за избор на
пречиствателна схема
Изборът на технологична схема
за пречистване е един от основните етапи в процесите на проучването и проектирането им. Той зависи от редица фактори, сред които са количеството и замърсеността на отпадните води, необходимата степен на пречистване, технологичните възможности и конструктивните особености на биофилтрите.
Обикновено използваните технологични схеми при биофилтрите са
едностепенни и двустепенни и в
редки случаи многостепенни. Едностепенните се прилагат за пълно
биологично пречистване на води със

замърсеност по БПК5 до 350 mg/
dm3. Могат да се използват и за
непълно пречистване на води с повисока замърсеност. Двустепенните са подходящи за пречистване на
води с БПК5 над 500 mg/dm3.
Сложността на протичащите в
биореакторите биохимични процеси прави трудно създаването на
математически модели, които
пълно и точно да ги описват. Голямо е разнообразието от формули
и методи, които се използват. Поголямата част от тях се базират
на модели, разработени въз основа на експериментални данни за работата на биофилтри в полупроизводствени и производствени
условия.
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¡˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎË
Широка приложна област, малки монтажни размери и сравнително ниска цена

¡

˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ, Ì‡Ë˜‡ÌË Ó˘Â Ë ·˙ÚÂÙÎ‡È
ÍÎ‡ÔË, Ò‡ Ì‡ÎÓÊËÎ‡ ÒÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. œÂ‰ËÏÌÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡, ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÈÍË Ì‡
ÔËÌˆËÔ‡ ÓÚ‚ÓÂÌÓ/Á‡Ú‚ÓÂÌÓ (ÙË„. 1‡), ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Í‡ÚÓ Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙÎÛË‰‡ (ÙË„. 1·). ‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÚÂıÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÒÂ
ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ËÏ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡, ÌËÒÍÓÚÓ
ÚÂ„ÎÓ, Ï‡ÎÍËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚˙‚ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ, Ú‚˙‰ˇÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
¡˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ‚˙ıÛ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò „ÓÎÂÏË ‰Ë‡ÏÂÚË Ë ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú
ÔÂ‰ ÒÂ‰ÎÓ‚ËÚÂ ËÎË ÒÙÂË˜ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË. ÕÂ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ
Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎË Â ÔÓ-ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Í‡ÌÓ‚Â, Ì‡ÔËÏÂ. ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÔËÎÓÊÌË Ó·Î‡ÒÚË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ‰Ó·-
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ËÚÂ ËÏ ÒÔË‡ÚÂÎФиг. 1
ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡
ÔË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌ‡Ú‡ ËÏ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
a
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ó·- б
Î‡ÒÚË Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È
‚ÂÌÚËÎËÚÂ Ò‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, „‡ÁÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ.

Спестяват монтажно пространство
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ,
Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ˘Ó ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÏ Ó·Î‡ÒÚ
Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÌ‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. œÓ‡‰Ë ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ (ÙË„. 2), ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡
ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. “Ó‚‡ „Ë
Ô‡‚Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡ ÏÂÒÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘ËÚÂ „‡·‡ËÚË Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍËÚÂËË, Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú
·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ, Ò‡ ‚Ë‰˙Ú Ì‡
ÍÓÔÛÒ‡, Ì‡˜ËÌ˙Ú
Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
Í˙Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡
Ë ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ËÁÔÓÎÁ- Фиг. 2.
‚‡ÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ë Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú, ÓÚ
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. —Â‰ Ì‡È‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Ò‡ ÚÂÁË Ò Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ,
ÙÎ‡ÌˆÂ‚ Ë ÏÓÌÓÙÎ‡ÌˆÂ‚ ÍÓÔÛÒË. Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÍÓÔÛÒ‡, Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÒÙÂÓË‰‡ÎÂÌ
ËÎË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ˜Û„ÛÌ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡.
¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡Ú‚‡ˇ˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÍÎ‡Ô‡ Ò ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÒÍ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Ì‡ ÓÒÚ‡ Ì‡ ÓÚ‚Ó‡. ŒÚ‚‡ˇÌÂÚÓ ËÎË
Á‡Ú‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Â ˜ÂÁ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÍ‡
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Ì‡ 90Ó. Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ú‚‡ˇ˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡
ËÎË ÒÔÎ‡‚Ë ÓÚ ˆ‚ÂÚÌË ÏÂÚ‡ÎË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚‡ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÍ‡ ‚
ÍÓÔÛÒ‡ - ˆÂÌÚË˜ÌÓ Ë ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

Предлагат се и
конструкции с две клапи
œË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Á‡Ú‚‡ˇ˘‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡ Â Â‰Ì‡, ÌÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú Ë
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ‰‚Â ÍÎ‡ÔË, ‚„‡‰ÂÌË
‚ Ó·˘ ÍÓÔÛÒ Ë Ò Ó·˘ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. œË ÚÓÁË ÚËÔ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÂÙÂÍÚ˙Ú Ì‡
ÚËÔ˙ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË. Œ·˘ËˇÚ
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡‰‚ËÊ‚‡
ÍÎ‡ÔËÚÂ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌË ÔÓÒÓÍË, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
Â‰Ì‡Ú‡ ÍÎ‡Ô‡ Á‡Ú‚‡ˇ, ‰Û„‡Ú‡
ÓÚ‚‡ˇ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚˙‚ ‚Ë‰‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚‡Î. «‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚‡Î‡ Ë
‰ËÒÍ‡ ‰‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÚ‡·ËÎÌ‡,
Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ
ËÏ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ.
«‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û Á‡Ú‚‡ˇ˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË. œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú „˙‚Í‡‚Ë,
ÏÂÚ‡ÎÌË ËÎË ÚÂÙÎÓÌÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ.

Предимство е и ниската
им цена
—ÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Â Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡ Ò‡ÏÓ Ò ‰‚‡
ÓÚ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ - ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌ Ë ‰ËÒÍÓ‚ÓÚÓ
Á‡Ú‚‡ˇ˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÍÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ‰‡ ÌÂ
ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Ì‡ÔËÏÂ. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â Ò‡ÏÓ Á‡Ú‚‡ˇ˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ ÓÚ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ï‡ÚÂË‡Î. “ÓÁË Ù‡ÍÚ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡Ú‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÚÂÁË ‚ÂÌÚËÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁÍÎ˛˜Ë-
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ÚÂÎÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë Ë ‡·ÓÚ‡
Ò ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë.

Монтажни специфики
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ·˙ÚÂÙÎ‡È ÍÎ‡ÔË
Ò ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. ¡˙ÚÂÙÎ‡È ‡Ï‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË
‚Ë‰Ó‚Â Ú˙·ÌË ÙÎ‡ÌˆÂ‚Ë ÓÚ‚ÓË.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ˜ÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË
ÙÎ‡ÌˆÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. œÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú Ë ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË,
·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ‚˙ıÛ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë,
ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ËÎË ÏÓÒÍ‡ ‚Ó‰‡, ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á, Ï‡ÒÎ‡, ÌÂÙÚÓÔÓ‰ÛÍÚË, ı‡ÌËÚÂÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‡„ÂÒË‚ÌË Ë ‡·‡ÁË‚ÌË ÒÂ‰Ë Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 400
Ó
— Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 25 bar.

Видове задвижвания за
вентилите
«‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È
‚ÂÌÚËÎËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ˙˜ÌÓ ËÎË
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. œË ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò
˙˜ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÎÓÒÚ ËÎË Â‰ÛÍÚÓ, ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
ÔÂ‰ËÏÌÓ ˜ÂÁ ÂÎÂÍÚÓ- ËÎË ÔÌÂ‚-
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Œ¬
Предимства и недостатъци
на бътерфлай клапите
Освен многото предимства като малко хидравлично съпротивление,
отсъствие на зони, в които може да се натрупват частици и замърсявания, сравнително неголеми размери и тегло, ниската цена, лесното
управление и монтаж, устойчивостта на корозия, ниското съпротивление в отворено положение и други, бътерфлай вентилите се характеризират и с известни недостатъци.
Към тях се причисляват по-ниската херметичност на затварящия
орган, големият въртящ момент на вала, поради големите некомпенсирани усилия, действащи върху диска, и други. Също така, следва да се
отчете обстоятелството, че не всички модели бътерфлай клапи са подходяща за използване в областта на хранително-вкусовата промишленост, процесите в която са обект на строги санитарни изисквания.
ÏÓÁ‡‰‚ËÊÍ‡. Ó„‡ÚÓ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú Â Ò
˙˜ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÎÓÒÚ˙Ú ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ÙËÍÒË‡ ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÊ‰ËÌÌË ËÎË ÔÓËÁ‚ÓÎÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ.
“Ó‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÎÓÒÚ˙Ú Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò
ÙËÍÒ‡ÚÓ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ‰ËÒÍ˙Ú ÎÂÒÌÓ ÒÂ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ ‚ ÊÂÎ‡ÌÓÚÓ ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. —Ú˙ÔÍ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â 10Ó.
œË Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÎÓÒÚ˙Ú Â ÔÓÁËˆËÓÌË‡Ì Ô‡‡ÎÂÎÌÓ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡.
œË Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÌ-
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ÚËÎ‡ ÎÓÒÚ˙Ú ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡.

Характеристики на
арматурата
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‚ÂÌÚËÎËÚÂ Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú
ÍV, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍV ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ËÚÂ Í‡Ú‡ÎÓÁË. ’‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ
Á‡ ·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Í‡ÚÓ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡,

Â, ˜Â ÚÂ ËÏ‡Ú Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÓÁË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ. “Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ÔÂÁ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÚÂ Ò‡ ‚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ Á‡„Û·Ë. œË ·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Í‡ÚÓ Â„ÛÎË‡˘‡
‡Ï‡ÚÛ‡, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Í V ÒÂ
ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È, Í‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁËÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
¯ÛÏ˙Ú Ë Í‡‚ËÚ‡ˆËˇÚ‡.

Осигуряване на
безпроблемна работа
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ, Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡Á‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú
·˙ÚÂÙÎ‡È ‚ÂÌÚËÎËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
Í‡ÚÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê Â
ÊÂÎ‡ÚÂÎÂÌ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ‚˙ÚÂ¯ÌËˇÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÙÎ‡ÌÂˆ‡ Úˇ·‚‡
‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡
Á‡Ú‚‡ˇ˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË
Част III. Анализ на състоянието на контактните повърхности между
гривните и търкалящите тела на демонтирани търкалящи лагери

¬

ÏËÌ‡ÎËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ
»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ıÏÂ Ò
ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË
ÏÂÊ‰Û Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Î‡„ÂË Ë ‚‡Î‡, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡. »ÁˇÒÌËıÏÂ ÒËÏÔÚÓÏËÚÂ, ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÍË‚‡ Ú.
Ì‡. ÍÓÓÁËˇ ÔË ÚËÂÌÂ, ÔË˜ËÌËÚÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËˇÚ‡ ÓÚ ÔÓˇ‚‡Ú‡
È. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ·ˇı‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË Ë
‰ÂÙÂÍÚËÚÂ ÓÚ Á‡‰Ë‡ÌÂ ËÎË ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ÓÚ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ, ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ ËÏ Ë ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË ÂÏÓÌÚÌË ÏÂÓÔËˇÚËˇ.
Œ·ÂÍÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÓÚ ·ÓÈ 9/2007 „. ·ˇı‡ Ë ÒÎÂ‰ËÚÂ ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ
„Ë‚ÌË. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡ Ò
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ‰ÂÏÓÌÚË‡ÌË
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË Ò ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ‚˙ıÛ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ
ÚÂÎ‡ Ë Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË.
¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚˙ıÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ ‚
Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË Ú˙Í‡Îˇ˘
Î‡„Â ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÒÂ
Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú

Промени в сравнение с
първоначалната
структура
“ÂÁË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ‚ ÒÎÂ‰Ë
Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ËÒÛÌ˙Í, Í‡ÍÚÓ Ë ‚
ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÁÍË, ÔÓ‰·ËÚÓÒÚË Ë
‰ÓË ÓÚ˜ÛÔ‚‡ÌËˇ. Õ‡ÂÁËÚÂ ‚˙ıÛ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÒÂ
‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË
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˜‡ÒÚËˆË Ë Û‚ÎË˜‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Î‡„Â‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÚÂÁË ˜‡ÒÚËˆË Ò‡
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂÚÓ
ËÏ Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏËÍÓÒÍÓÔÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ.
»ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË
ÏÂÊ‰Û Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ ‚ Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÏÓ˘ÂÌ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÌ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ï‡ÁËÎÌÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó. ◊ÂÁ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ë „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÂÏ‡ÌËÚÂ ÓÚ
‚˙ÁÂÎ‡ ÚÓ‚‡Ë, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ ËÏ ‚˙ıÛ Î‡„Â‡.

Лагер в добро
експлоатационно
състояние
¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ
‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Î‡„Â‡ ÔÓ‰ ÚÓ‚‡,
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ÓÒÚ‡‚ˇÚ
Ò‚ÂÚÎË ÒÎÂ‰Ë ‚˙ıÛ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡
„Ë‚ÌËÚÂ. œÓÎË‡ÌËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÒÎÂÌ ÙËÎÏ, ‡Á‰ÂÎˇ˘ „Ë‚ÌËÚÂ
ÓÚ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â
ËÒÛÌ˙Í˙Ú Ì‡ ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÒÎÂ‰Ë Â
‡ÁÎË˜ÂÌ Á‡ ‚ÒÂÍË Î‡„Â Ë Á‡‚ËÒË ‚
ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ,
ÔË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ Â ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏ‡. Õ‡Â‰ Ò˙Ò
ÒÎÂ‰ËÚÂ,
ÔÓ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Ë Ï‡ÎÍË Ì‡ÂÁË ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Ì¯ÌË ˜‡ÒÚËˆË ‚ Î‡„Â‡. œÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Â ÌÂÏËÌÛÂÏÓ,
‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÎÍËÚÂ Ì‡ÂÁË
‚˙ıÛ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚-

Фиг. 1.

ÌË ÌÂ Â ÒËÏÔÚÓÏ Á‡ ‚ÎÓ¯ÂÌÓ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡.
œÓ ÒÎÂ‰ËÚÂ ‚˙ıÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÒÂ Ò˙‰Ë Á‡ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌËÚÂ ÁÓÌË
Ì‡ Î‡„Â‡. Õ‡ ÙË„Û‡ 1 ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
ÒÂ ‚Ë‰Ë „Ë‚Ì‡ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ Î‡„Â
‚ ‰Ó·Ó ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
¬˙ıÛ „Ë‚Ì‡Ú‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Ë
ÒÎÂ‰Ë ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ë Ï‡ÎÍË Ì‡ÂÁË.

Оцветяването във
връзка с температурата
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ Î‡„Â‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ë
ÔÂ‚Ë¯Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ 80 „‡‰ÛÒ‡
ÔÓ ÷ÂÎÁËÈ, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ
ÚÂÎ‡ Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ
„Ë‚ÌË. Œˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÍˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ Ë Ï‡ÁËÎÌÓÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ËÎË ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ‰Ó·‡‚ÍË. œÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ˆ‚ÂÚ‡
Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ Î‡„ÂË ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡
ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Î‡„Â‡.
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Фиг. 2.

ƒÓË Ì‡ÔÓÚË‚ - ˜ÂÒÚÓ Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÍÓÓÁËˇ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì‡ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ‰Ó·‡‚Í‡ Ì‡ Ï‡ÁËÎÌÓÚÓ
‚Â˘ÂÒÚ‚Ó. Õ‡ÚÛÔ‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ‚
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ ·ÓÈ ÒÎÛ˜‡Ë Óˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡
Ë Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Â ‚ Í‡Ùˇ‚Ó ËÎË ÒËÌ¸Ó.
¬˙ÔÂÍË ˜Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ Î‡„Â‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ˆ‚ÂÚ‡
Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
Î‡„Â‡, ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ó·ÂÍÚË‚ÌË ‰‡ÌÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ Óˆ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ Ò˙‰Ë Á‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. Œ˘Â
ÔÓ‚Â˜Â, ˜Â ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
ÚÂÎ‡ Ì‡ Â‰ËÌ Î‡„Â ÒÂ Óˆ‚ÂÚˇ‚‡Ú ‚
‡ÁÎË˜ÌË ÓÚÚÂÌ˙ˆË, ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ, Ò‡

128

ÏÌÓ„Ó ÒıÓ‰ÌË.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ˆ‚ÂÚ‡ Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË Ë
Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡
Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÍˆËˇ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ·˙Í‡ Ò
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ ÔË ÓÚ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ÔË ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ËÎË ÔË
‰ÂÙÂÍÚÌË Î‡„ÂË.

Радиални следи
върху
търкалящите
тела

a

Фиг. 3.

—ÎÂ‰Ë ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌË
ÎËÌËË ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ‚˙ıÛ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë. “ËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ Ì‡
ÙË„Û‡ 2 Ò‡˜Ï‡ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÂÌ Ò‡˜ÏÂÌ Î‡„Â. «‡ Ú‡ÍË‚‡ Î‡„ÂË
Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜Â Ò‡˜ÏËÚÂ ‚ËÌ‡„Ë
ËÏ‡Ú Â‰Ì‡Í‚Ë ÓÒË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ.
Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌË ÎËÌËË
‚˙ıÛ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ÌÂ Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒ-

б

ÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Î‡„Â‡.
–ËÒÛÌ˙Í˙Ú Ì‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‚˙ıÛ Î‡„Â‡
ÒËÎË, Ì‡ÔËÏÂ ÚÓ˜ÍÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ‡ÍÒË‡ÎÂÌ ËÎË ‡‰Ë‡ÎÂÌ ÚÓ‚‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ.
Õ‡ ÙË„Û‡ 3 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡
‡‰Ë‡ÎÂÌ Ú˙Í‡Îˇ˘ Î‡„Â. œË
ÚÓ˜ÍÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓ‡‚ËÌ‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Î‡„ÂÌËˇ
‚˙ÁÂÎ ÒÎÂ‰ËÚÂ ‚˙ıÛ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡
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„Ë‚Ì‡ ÌÂ ÔÓÍË‚‡Ú ‰ÓË ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ Ó·ËÍÓÎÍ‡Ú‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡ Ì‡
„Ë‚Ì‡Ú‡. œË ‡‰Ë‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰ËÚÂ ÔÓÍË‚‡Ú ˆˇÎ‡Ú‡
Ó·ËÍÓÎÍ‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡. Õ‡ ÙË„Û‡
3‡ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÚÓ˜ÍÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡ Ë ÔÂËÙÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
„Ë‚Ì‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ì‡ ÙË„Û‡ 3·
·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÚÓ˜ÍÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡ Ë
ÔÂËÙÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡.

Следите зависят от
направлението и
големината на товара
Õ‡ ÙË„Û‡ 4 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡
‡ÍÒË‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ ‡‰Ë‡ÎÂÌ Ò‡˜ÏÂÌ Î‡„Â. ¬Ë‰ÌÓ Â, ˜Â ÒÎÂ‰ËÚÂ
‚˙ıÛ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ Ë
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡ Ò‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡
ÔÂËÙÂËˇ, ÌÓ Ò‡ ÓÚÏÂÒÚÂÌË ËÁ‚˙Ì
‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÒ, ÏËÌ‡‚‡˘‡ ÔÂÁ
„ÂÓÏÂÚË˜ÌËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ Î‡„Â‡.
ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ì‡ ÙË„Û‡ 5 ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÌ ËÁ„ÎÂ‰ Ì‡ Ò‡˜ÏÂÌ Î‡„Â, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡
‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
—ÎÂ‰ËÚÂ ‚˙ıÛ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ „Ë‚Ì‡, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ÔÂËÙÂÌÓ Ì‡ÚÓ-
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‚‡‚‡ÌÂ, Ò‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ È Ó·ËÍÓÎÍ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Ò‡ Ò Â‰Ì‡Í‚‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡. «‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÒÎÂ‰ËÚÂ ‚˙ıÛ
‚˙Ì¯ÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌ, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡ ÚÓ˜ÍÓ‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ò‡
ÓÚÏÂÒÚÂÌË Ë Ò ÔÓÏÂÌˇ˘‡ ÒÂ ¯ËÓ˜ËÌ‡.
–‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰ËÚÂ
‚˙ıÛ Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË ÓÚ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÚÂÎ‡ ‚ ÚÓÁË ‡ÒÔÂÍÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚‡ÊÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ì‡Û¯ÂÌËˇ Ë ÒÏÛ˘ÂÌËˇ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ Î‡„Â‡. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ Î‡„Â˙Ú Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÒÎÂ‰ËÚÂ ‚ Í‡Ì‡Î‡ Ì‡

ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ „Ë‚Ì‡ Ò‡ ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ë Á‡‚ËÒˇÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ‚‡‡, „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ Ë ÍÓ‡‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡
Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË. ŒÚ Ì‡ÚÛÔ‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚Ë ËÁ‚Ó‰˙Ú, ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ„ÓÎˇÏÓ Â ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ÓÚÓ ‚˙ıÛ Î‡„Â‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
Â ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÏÂÍË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Â Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰˙Î„Ë Ò‡
ÒÎÂ‰ËÚÂ ‚˙ıÛ „Ë‚Ì‡Ú‡.
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