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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 5 „Ó‰ËÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
През октомври т.г. се навършват пет години от официалното откриване
на производствената база на датската компания Danfoss в страната, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Богданов, директор на направление
"Топлофикационна автоматика" на Данфосс. В базата се произвеждат радиаторни термостати и вентили с термозадвижване (TWA). "През изминалите пет години производствената база на Данфосс бележи възходящо развитие с ежегодно нарастване на обема на производството. За 2005 г. е запланувано производство на над 550 000 броя изделия", коментира резултатите
от изминалите пет години г-н Богданов. "Очаква се продължаващо нарастване на обема произведени изделия. Присъединяването на България към Европейския съюз ще се отрази благоприятно върху развитието на производството", допълва той.

Badger Meter ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 100-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ

инж. Добри Делчев

През тази година се навършват 100 години от основаването на американската компания Badger Meter, съобщи инж. Добри Делчев, управител на фирма
Делчев и Син - Д и Д, която представлява Badger Meter в България. Първоначално компанията е специализирана в производството на водомери, заявява
г-н Делчев. В момента концернът Badger Meter предлага широка гама разходомери за различни видове течности - механични; ултразвукови и магнитоиндуктивни за тръби с диаметър от 1.2 до 6000 mm, както и открити канали
и непълни тръби с диаметър от 6000 mm. Продуктовото портфолио на
компанията включва регулиращи вентили до 2" с пневматично и електрическо задвижване. "Основни потребители на изделията на Badger Meter в страната са водоснабдителни предприятия, металургични компании и заводи от
областта на химическата индустрия, както и множество по-малки фирми, в
които се измерва разходът на вода, горива, химикали, хранителни продукти,
и др.", допълва той.

√Ë “Ë ¡˙Î„‡Ëˇ ˜ÂÒÚ‚‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Специализираната в предлагането на комплексни телекомуникационни решения фирма Ги Ти България отбеляза десетгодишнината от създаването си.
"От 2003 г. официално навлязохме на пазара на услуги и плановете ни за развитие са насочени в тази област. Продуктовото ни портфолио обхваща телекомуникационен инженеринг и телекомуникационни услуги. Считаме, че съществува тенденция за развитие на пазара на видеоконферентни системи, а
също така и в областта на радиорелейните инсталации", сподели за сп. Инженеринг ревю Диляна Спасова, маркетинг и PR на Ги Ти България. "Представители сме на множество водещи чужди фирми, сред които в областта на
структурните кабелни системи американската Siemon Company; в сферата
на радиооборудването Mikrotik; в областта на радиорелейното оборудване
Iskra Transmission и на видеоконферентните системи Tandberg", допълва г-жа
Спасова.

‘ËÌ‡ÎËÁË‡Ì ·Â ÔÓÂÍÚ ‚ Œ÷ Œ‚˜‡

ÛÔÂÎ

В края на септември т.г. бе финализиран проект за подмяна на съществуващите абонатни станции на територията на Локална отоплителна централа-Овча Купел, информира инж. Благо Гунев, управител на Ита Ком. Договорът за доставката, монтажа и пуска на новите абонатни станции е подписан на 28 юли т.г. и приключен успешно в срок до 25 септември, уверяват
от Ита Ком. Главен изпълнител на проекта е фирма Данфосс. "Нашата задача включваше демонтаж на седем стари абонатни станции, асемблиране на
нови с оборудване на Danfoss и монтажа им", коментират обхвата на работата си по проекта от Ита Ком.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Schneider Electric ˘Â ÒÚÓË ÌÓ‚ Á‡‚Ó‰ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
В рамките на посещението на директора на Schneider Electric за Европа Кристиян Вист в началото на октомври т.г., френската компания обяви официално намеренията си да инвестира в строителството на нов завод в България.
Планираните инвестиции са в размер на над 6 млн. евро.
"Проектът е логическо следствие от добрите финансови и производствени
показатели на завода на компанията в град Перущица. Предвижда се новата
индустриална единица да има неколкократно по-висок производствен капацитет, площ от 12 000 м2 и по-голям персонал. Новият завод ще притежава
статут на Global Factory в структурата на компанията в Европа", заявяват
от Шнайдер Електрик България. Освен на българския пазар, новият завод ще
реализира произвежданите изделия в цял свят. Очаква се първата копка на
фабриката да бъде направена през пролетта на 2006 г. и шест месеца след
това заводът да заработи, уверяват от офиса в страната.

¬¿ÀÚÓÌËÍ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ EN ISO 9001:2000
През септември т.г. фирма ВАЛтроник финализира успешно процеса по
внедряването на система за управление на качеството в съответствие с
изискванията на стандарта EN ISO 9001:2000, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от фирмата. Сертификатът е връчен на д-р инж. Валерий Караджов,
управител на ВАЛтроник, лично от техническия директор на сертифициращата организация Bureau Veritas Quality International (BVQI) г-н Любомир Райков.
Като обхват внедрената система се отнася за търговия с електрически
апарати за защита и управление, както и за проектиране и производство на
електрически табла и съоръжения за електроразпределение.
"Ръководството, с подкрепата на целия колектив на организацията, изгради, внедри и поддържа система за управление на качеството, с цел непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги и удовлетворяване на изискванията на всички клиенти. По този начин фирма ВАЛтроник отстоява своето място на пазара и социалната си мисия, включително гарантиране на работните места и справедливо заплащане, както и
поддържане на коректни взаимоотношения с нашите партньори", коментира значението на системата по качеството за развитието на фирмата
Валерий Караджов.

≈‚ÓÏ‡ÍÂÚ »Ì‰˙ÒÚË‡Î Ò ÌÓ‚Ó ËÏÂ
От края на септември т.г. специализираната в доставката на индустриална техника, строителна механизация и автосервизно оборудване компания Евромаркет Индъстриал оперира на пазара в страната под наименованието Евромаркет Груп, съобщи за сп. Инженеринг ревю Цветелина Лазарова, връзки с
обществеността на фирмата.
"Промяната на името е свързана с налагането на нова корпоративна идентичност на компанията като част от концепцията за единна семиотика и
визия. Евромаркет Груп е бързоразвиваща се, съвременна търговско-инженерингова компания, залагаща на модерен маркетинг, техническа отговорност
и проверени решения", допълва г-жа Лазарова. Дейността на компанията е
обособена по продуктови групи в самостоятелно действащи бизнес направления - Еuromarket Hand Tools, Euromarket Power Tools, Eurоmarket Welding,
Euromarket Specialized, Euromarket Construction, Eurоmarket Karry, Euromarket
Compressors, Eurоmarket Automotive, Euromarket Distribution и Euromarket Used
Machinery.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÓÚ‡Î “ÂÏ Ò ¯ÓÛ-ÛÏ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
В началото на октомври фирма Тотал Терм, специализирана в комплексен
инженеринг на отоплителни, климатични и газови инсталации, откри шоу-рум
в София. В новия шоу-рум ще акцентираме върху новости от областта на отоплителните енергоспестяващи системи, заяви за списанието Лъчезар Софронов, управител на фирмата. "Тотал Терм е изключителен представител на белгийската фирма JAGA за България. В новия шоу-рум клиентите ни ще могат да
се запознаят със съвременни технически решения в областта на дизайна и ефективността на отоплителните и климатичните технологии", допълва г-н Софронов.

ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÍË ÓÙËÒ ‚ ¡Û„‡Ò
От края на лятото на тази година в Бургас функционира офис на Шнайдер
Електрик България. Офисът е с търговски функции и ще има за задача да подпомага
и развива местните партньори, както и да оказва техническа помощ на клиентите ни от региона, заявяват от централата в столицата. Офисът ще се ръководи
от инж. Пламен Влъчков, който и до момента изпълнява функциите търговски
представител за региона на Шнайдер Електрик България. "Желаем да разширим
водещите си позиции в Бургас и региона. За нас е особено важно да бъдем близо
до своите клиенти, за да можем по-бързо да откликваме на техните проблеми.
Желаем да развиваме тези пазари, но едновременно с това и да акцентираме
върху новите направления в нашия бизнес - сградна автоматизация, системи за
структурно окабеляване, системи за крайно електроразпределение, а също така
и развитието на строителния бизнес през последните години в региона ни дава
основание за това. Шнайдер Електрик България е доставчик на електрооборудване на големи инфраструктурни обекти в Бургаски окръг, финансирани по различни
програми, като Пристанище Бургас, Слънчев бряг, трафопостове и др.", коментират от Шнайдер Електрик България.

“ÂÍÒËÏÔ ÓÚÍË ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚ œÎÂ‚ÂÌ
От лятото на тази година в град Плевен функционира сервизен център на
фирма Тексимп, специализирана в търговията, монтажа и поддръжката на машини с ЦПУ, съобщи за сп. Инженеринг ревю сервизният мениджър Георги Пенчев.
Дейността на центъра включва инсталиране и пуск в експлоатация на нови
машини; обучение на персонала; гаранционно обслужване и сервиз, както и следгаранционно обслужване и сервиз на основата на допълнително сключен договор
с клиента. Центърът разполага със "симулатор", копиращ напълно пулта за управление на машините, който позволява обучението на персонала за работа с
машината да започне преди пристигането й при клиента, увери ни г-н Пенчев.
"Откриването на подобни центрове е част от политиката на фирмата, целяща
да гарантира бързо и качествено обслужване и сервиз на машините, продадени
на територията на България", коментира Тодор Станчев, управител на Тексимп
България. Сервизният център има за задача да обслужва основно клиентите на
фирмата от Северна България. "Тъй като броят на продадените машини е достатъчно голям, планираме да открием подобен център и в Южна България в найблизко бъдеще", допълва г-н Станчев.

¡˛Ó Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
В средата на октомври т.г. търговската фирма на представителството на
водещата немска компания Bosch Rexroth в страната - Бюро за развитие техника, се премести в нов офис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Антоанета Генчева,
управител на фирмата. От 2004 г. Бюро за развитие техника е търговски партньор и официален дистрибутор на Bosch Rexroth, Германия. "Целта на преместването е намиращите се на различни места в столицата до момента офисни и
складови помещения на фирмата да се съберат на общо място. Считаме, че по
този начин ще оптимизираме организацията на работа в офиса, с което ще
улесним клиентите си", коментира преместването г-жа Генчева.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¬¿ÀÚÓÌËÍ ÓÚÍË ÓÙËÒ Ë Ï‡„‡ÁËÌ ‚˙‚ ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó
На първи ноември т.г. тържествено бе открит офис на фирма ВАЛтроник
във Велико Търново, в който ще се предлагат електрически апарати за защита и управление, електроинсталационни и електромонтажни материали от
фирмите Schneider Electric, Wieland, SES-Sterling,Scame, Haupa, Circutor, Ekabin,
Erico, Woehner, Thorsman, Prodax, Moeller, Socomec, Nieaf-Smitt, Mennekes, Flexicon,
OBO Bettermann и Dehn&Soehne. Освен с чисто търговска дейност, офисът
ще се занимава с проектиране и производство на електрически табла и
съоръжения за електроразпределение и управление, уверяват от ВАЛтроник.
Откриването на новия офис и магазин е логична стъпка в развитието на
търговската структура на фирмата, обхващаща регионални офиси и магазини в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Враца.
Ръководител на офиса във Велико Търново е инж. Христо Христов, досега
изпълняващ функциите на мениджър-продажби в регионалния клон на фирмата
в Русе.
"Към откриване на клон във Велико Търново се пристъпи за улеснение на
увеличаващия се брой клиенти от региона, които на този етап контактуват с другите ни регионални клонове или централния офис в София. Удобството, което новият клон ще създаде за тези клиенти, както и тяхната
удовлетвореност, са от първостепенно значение за фирма ВАЛтроник", коментира д-р инж. Валерий Караджов, управител на фирмата.

–≈’¿” ÓÚÍË ÒÍÎ‡‰ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
На 18 октомври т.г. фирма РЕХАУ тържествено откри новия си склад във
Варна. Специален гост на тържеството бе д-р Петер Надиг, председател на
Управителния съвет на REHAU за Австрия и Югоизточна Европа.
"Бързият растеж на оборота ни, преди всичко в района на град Варна, наложи освен вече съществуващия склад в София, да изградим и втори в морската ни столица", коментира причините за развитието на структурата на
РЕХАУ инж. Георги Алексиев, ръководител на търговското бюро на REHAU в
страната. "От склада във Варна ще бъде снабдявана югозападната част на
България", допълва той. Заедно с прозоречните и фасадни системи в склада
ще се предлагат решения в областта на сградната техника, включително
санитарни, отоплителни и електроинсталационни. "В бъдеще РЕХАУ планира
да разшири предмета си на дейност, например в областта на мебелната
промишленост, предлагайки специални профили. Големи възможности за бизнес съществуват и в сферата на снабдяването, екологията и санирането.
Чрез склада имаме възможност да предлагаме извън досегашната си програма и висококачествени решения със системи от пластмаси", коментира г-н
Алексиев.

—ÂÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ GAMATRONIC
От септември т.г. фирма Семо има статут на изключителен представител за българския пазар на компанията GAMATRONIC, съобщи за сп. Инженеринг
ревю инж. Андон Димитров от Семо. GAMATRONIC е специализирана в производството на непрекъсваеми токозахранващи устройства с мощност до 200
kVA, инвертори, изправители и други видове преобразуватели. Семо ще предлага в България цялото продуктово портфолио на компанията, уверява г-н
Дончев.
"Ще достигнем до потенциалните си клиенти с подробна техническа информация за възможностите, които предлагат продуктите на GAMATRONIC",
коментира г-н Димитров търговска политика, която Семо ще провежда в
страната с оглед налагане на произвежданите от новия партньор технически
изделия.

12

октомври 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2005

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿—Ã ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Moeller
Наскоро фирма АСМ се присъедини към дистрибуторската мрежа в страната на водещия производител на електрооборудване Moeller, съобщи за списанието Ангел Ангелов, управител на АСМ. Фирмата ще предлага цялата производствена гама на Moeller, включително сградно оборудване (автоматични предпазители; дефектнотокови защити; съединителни системи; апартаментни
табла; инсталационни контактори; импулсни релета и др.) и промишлено оборудване (силови автоматични прекъсвачи; контактори; моторни защити;
термични и електронни релета; понижаващи трансформатори; прибори за
управление и сигнализация; бутони и др.). "Най-перспективни пазарни ниши за
нас са строителният сектор (оборудване за хотели, административни и
жилищни сгради, бизнес центрове); оборудване на нови машини и съоръжения в
индустриални предприятия; насищане на табла; ремонт и поддръжка на съществуващи машини. Изделията на Moeller допълват продуктовата гама, която
фирма АСМ предлага в областта на ниското напрежение", коментира г-н Ангелов.

¬ËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Burkert
От септември т.г. Вика България дистрибутира изделията на немската
фирма Burkert Contromatic на пазара в страната, заяви Цветан Антонов, търговски представител на WIKA за България. Компанията Burkert е специализирана в
производството на магнетвентили, процесни вентили и регулатори с пневматично задвижване, разходомери за течност и газ, уреди за измерване на ниво,
рН и проводимост. Централата на компанията се намира в град Ингелфинген.
Доставките за Източна Европа и България се извършват от офиса на компанията във Виена. "С продуктовата гама на Burkert, Вика България залага на
комплексно обслужване на клиентите си с качествени немски изделия. Добре
организираните дистрибуторски канали на компанията гарантират бърза и
сигурна доставка на продуктите на Burkert от София до Виена", коментира
г-н Антонов.

–ÓÏË-“Âı ‰ËÎ˙ Ì‡ TURBOMACH
От септември т.г. Роми-Тех разшири предлаганата от фирмата гама технически изделия с продуктите на швейцарската компания TURBOMACH, информира Чавдар Косев, управител на Роми-Тех. "Компанията TURBOMACH, на която сме дилър за страната, е специализирана в производството на газгенераторни станции с капацитет от 1 до 60 MW, парогенераторни станции с
капацитет в диапазона от 1 до 30 MW, както и на комбинирани (когенераторни) станции с капацитет от 1 до 130 MW. Компанията осигурява за клиентите си комплекс от дейности, включително заводски инженеринг; управление на
проекта; строителни услуги; комплектни инсталации "под ключ", финансови
решения и др.", допълва г-н Косев. На въпроса каква търговска тактика ще
следва Роми-Тех с оглед налагане на произвежданите от новия партньор технически изделия на пазара в страната, г-н Косев отговаря, че ще заложат на
политика на убеждението. "Бих искал да обърна специално внимание на произвежданата от TURBOMACH когенераторна станция за производство на ток и
пара. Високата й ефективност - до 40% КПД, и надеждност осигуряват бърза
и висока възвръщаемост на инвестицията", допълва той.

iQvolution Bulgaria ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ FARO
От август т.г. фирма iQvolution Bulgaria, доставчик на услуги, включващи
сканиране и моделиране на сгради и съоръжения, е дистрибутор на американската компания FARO за България и Македония, заяви инж. арх. Стоян Тодоров,
управител на iQvolution Bulgaria. Компанията FARO e специализирана в производството и продажбата на преносими компютъризирани инструменти за
измерване на геометрични величини. Основни направления в производствената гама на FARO са преносима 3D измервателнa система с антропоморфна
кинематика FARO ARM, преносима сканираща система FARO Laser Scanarm,
преносима система за измерване на геометрични величини чрез лазер FARO
Laser Tracker, лазерен скенер FARO LS880, предназначен за бързо заснемане чрез
сканиране на големи сгради и съоръжения. "Основни целеви групи клиенти на
FARO в страната са фирми, занимаващи се с производство на инструментална екипировка; машиностроителни заводи; фирми, извършващи ремонт и поддръжка на тежко инвестиционно оборудване и транспортна техника; големи
компании от тежката, химическата и минно-добивната промишлености, енергетиката; проектантски фирми, разработващи проекти за реконструкции на
сгради, съоръжения и инфарструктура, както и институции, занимаващи се с
реставрация и опазване на паметниците на културата", коментира г-н Тодоров.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
» ŒÃ¿ ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓÏÔË Ì‡ Sondermann Ë R≈KO
От тази година фирма ИКОМА предлага на българския пазар техника на компаниите Sondermann и RЕKO, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Валентин Велков,
управител на ИКОМА. "Основание за това ни дава придобиването на Sondermann
и RЕKO от немския производител на варелни и потопяеми пластмасови помпи
FLUX GERATE, на който ИКОМА е представител за страната. След закупуването на RЕKO и обогатяването на програмата й, основният дял на предлаганите
от FLUX мембранни помпи се формира от продукта RЕKO-FLUX", допълва г-н
Велков. Помпите RЕKO-FLUX се изработват изцяло от масивни пластмасови и
полимерни материали, позволяващи непрекъснат режим на експлоатация. Използват се за самозасмукване на лекотечливи до многовискозни течности. Основни
предимства на помпите са лесното им обслужване, херметичността им, възможността да работят продължително време на сухо или срещу затворен нагнетателен тръбопровод и др. Компанията SONDERMANN е специализирана в производството на центробежни помпи, задвижвани с магнитен съединител, както
и филтър-помпи и филтърни системи за химическата и галваничната промишленост. "Тъй като SONDERMANN е добре позната на европейския пазар, е взето
решение да не се променя търговското наименование на произвежданите от
компанията продукти. Очакванията ми са, че SONDERMANN ще продължи да
обогатява гамата с помпи и филтри с по-висока производителност, както и да
въвежда нови конструкционни материали", коментира г-н Велков.

¿ ¬¿-90 »ÌÊÂÌÂËÌ„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ NIVUS
Техническите изделия на компанията NIVUS вече се предлагат на българския
пазар от АКВА-90 Инженеринг, съобщи инж. Иван Денев, управител на фирмата.
Производствената гама на NIVUS включва разходомери за открити течения,
разходомери за напорни тръбопроводи, интелигентни дъждомерни станции, ултразвукови хидрометрични витла и средства за автоматизация. "Част от
българските специалисти познават продукти на NIVUS, тъй като до момента
изделията на компанията са предлагани в страната през представителството
й в Швейцария. АКВА-90 Инженеринг има статут на представител на NIVUS за
България", коментира г-н Денев. "Търговската политика, която ще следваме в
страната, има за цел да популяризира търговската марка, предлагайки добри
финансови условия и осигурявайки компетентна и качествена поддръжка", допълва той.

ÓÏÔ‡ÍÚÌË ÒÓÙÚÒÚ‡ÚÂË ÓÚ Rockwell Automation
Серията софтстартери SMC-3 и електронни пускатели SMC-Delta на американската компания Rockwell Automation вече управляват двигатели с номинален
ток до 137А (свързване звезда) и до 234А (свързване триъгълник), информира
инж. Милен Милев, управител на Ротек, дистрибутор на Rockwell Automation за
България. "Въпреки компактните си габарити (45х72 mm) устройствата имат
вграден "бай-пас" контактор и цифрова защита от претоварване, осигуряват
режими на плавен пуск и стоп при контролиран начален момент на двигателя и
защита от отпадане, реверс и дебаланс на трите фази, прегряване на мотора
и др.", коментира техническите специфики на софтстартерите г-н Милев. "Използването на SMC-3 и SMC-Delta значително намалява механичния стрес и износване, възможността за повреда в двигателя, минимизират се също така
разходите за ремонт и поддръжка", допълва Милен Милев.
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·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË
Внос/износ на редуктори, мултипликатори и скоростни кутии

Фиг. 1. Внос и износ
на редуктори, мултипликатори и
скоростни кутии за
периода 2000 - 2005 г.
Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на редуктори, мултипликатори и скоростни
кутии в страната, предоставена от Националния статистически институт. Данните за 2005 г. обхващат периода до август, включително. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на редуктори, мултипликатори и скоростни кутии, са килограм и лева.
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Ò˙·ËÚËˇ

œ‡Ì‡Ë Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡
Ó„‡ÌËÁË‡
Ó„‡ÌËÁË‡ Siemens
Форумът събра производители от региона на Югоизточна Европа

Õ

а 14 и 15 септември в столичния
хотел Хилтън се проведе панаир на
доставчика на Siemens, участници в
който бяха специалисти от водещата
немска компания и производители от
региона на Югоизточна Европа. Партньор на домакините от Siemens по
проекта е Българската камара на електротехниката в България (КЕБ). Според
официално разпространеното прессъобщение по случая, Siemens търси доставчици от региона по осем продуктови направления. Компанията проучва доставчици, както на цялостни изделия, така и на различни детайли пластмасови, стоманени, алуминиеви
компоненти и др. Форумът бе открит
от инж. Стоян Нешев, управител на
Сименс ЕООД и упълномощен представител на Siemens AG в България. Специално приветствие към присъстващите специалисти поднесе и д-р Румен
Атанасов, председател на КЕБ. Специален гост на събитието бе д-р Ханс

Хубман, вицепрезидент на направлението Глобални доставки в Siemens.
Всички фирми от региона, поканени
на форума, са преминали успешно предварителните проучвания от страна на
Siemens, съобщи за сп. Инженеринг
ревю Вихрен Стойнов от Сименс ЕООД.
"Подобно събитие се провежда за първи
път в страната ни и региона. В събеседванията се включиха представители на фирми от Румъния, Словения,
Словакия, Хърватска, Босна и Херцеговина, Косово, Сърбия и Черна гора и
Турция," допълни той.
От общо 75-те фирми, одобрени от
Siemens след първия кръг на преговорите, 25 са български. Сред тях са компании като Арексим - Смолян, Бунай - Панагюрище, Карат Електроникс - Велико
Търново, Спарки - Ловеч, КУН Технолоджи - Радомир, ДЗУ - Стара Загора, Елдоминвест - Варна и др. До половин година се очаква Siemens да сключи първите договори с избраните доставчици,
съобщават от Сименс ЕООД.

Валентин Иванов, заместник министър
на Икономиката и Енергетиката и инж.
Стоян Нешев, управител на Сименс ЕООД

ƒÂÌ Ì‡ Autodesk
Ó„‡ÌËÁË‡ BMG
Представени бяха продукти и решения
от цялата област на приложение на Autodesk

Õ

а 12 октомври Националният дворец на културата бе домакин на Деня
на Autodesk, организиран от оторизирания дистрибутор BMG и партньорите на компанията в страната КАД Пойнт, ГИС Перфект, Каниско,
Латона, ПроСофт и Стемо. В рамките на събитието бяха представени
продукти и демострирани реални
технически решения от целия приложен спектър на софтуерните пакети
на Autodesk. При откриването на
форума бе обявено, че компанията
Autodesk е направила дарение на висшите технически училища в страната на стойност около 1 млн. евро. Дарението включва 100 бр. лицензи на
пакета Inventor Prof на ТУ-София, ТУВарна, ТУ "Ангел Кънчев"-Русе, ТУ Габ-
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рово и Лесотехническия университет
в столицата; 60 бр. лицензи на продукта Civil 3D, разпределени между
УАСГ и Лесотехническия университет, и 40 бр. лицензи от пакета Revit
Building, предназначени за УАСГ.
Тематично, събитието бе обособено в три паралелни секции - ГИС и
инфраструктура, Архитектурно и
инвестиционно проектиране и Машиностроително проектиране. Сред
акцентите на тематичната секция,
посветена на решенията, които
Autodesk предлага в областта на архитектурата, строителството и
инфраструктурното проектиране, бе
демонстрацията на реални ВиК проекти, реализирани на базата на софтуера за проектиране и анализ на
водопроводни, канализационни и газо-

преносни мрежи Canalis&Hydra. Сред
темите, включени в сесията "ГИС и
инфраструктура", които предизвикаха сериозен интерес сред присъстващите специалисти, бе лекцията, посветена на проект, реализиран на
база продукти на Autodesk в Топлофикация София. Проектът обхваща разработване на информационна система на топлопреносната мрежа в столицата. Обектът на управление е
Топлофикация София, която стопанисва топлопреносна мрежа с обща
дължина по трасе 877,347 km, топлогенериращи мощности 4736 MW и
261 MW електрогенериращи мощности. Софтуерната платформа е базирана на три продукта на Autodesk Autodesk MAP 3D, Autodesk Map Guide
6 и Autodesk Envision 8.
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‘‡·ËÍ‡ Ì‡ ≈ÎÏ‡Í »Ì‰ÛÒÚËÂÒ
ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚË ‚ ƒÓ·Ë˜
В завода ще се произвеждат автоматични прекъсвачи и дефектнотокови защити

Õ

а 7-и октомври 2005 г. бе открит първият завод на Elmark Group
Industries на Стария континент, построен в град Добрич, увериха на
специално организираното тържество по случая домакините. В
присъствието на множество гости
от страната и чужбина, сред които
дистрибутори, партньори и приятели на фирмата от страната, изпълнителният директор на Елмарк
Индустриес Желез Георгиев заяви, че
с построяването на завода е реализирал своя отдавнашна мечта.
"Имам стремежа да докажа, че в
страната ни могат да се произвеждат качествени електротехнически
продукти", допълни г-н Георгиев.
Фабриката е собственост на акционерното дружество Елмарк Индустриес, основатели на което са компанията Elmark Group Industries и
представителството й в България
Елмарк Груп. В завода ще се произ-

вежда пълна гама автоматични
прекъсвачи - до 800 А и дефектнотокови защити. Производството на автоматични
прекъсвачи вече е реалност, уверяват от Елмарк Индустриес.
Изделията ще се предлагат под
търговската марка ELMARK, по
лиценз на Elmark Group Industries.
Около 20% от производствения
капацитет на фабриката е предназначен за задоволяване потребностите на българския пазар, коментира Желез Георгиев. Заводът на Elmark Industries в Добрич
"Останалите 80% ще реализираме на ве", сподели господин Георгиев.
европейските пазари. Бих искал да се
Основните етапи в производствевъзползвам от случая и да информи- ния процес са - сглобяване, принтирарам читателите на сп. Инженеринг не, тестване и опаковане. Процедураревю, че ще увеличим гаранцията на та по изпитването на изделията
електроапаратурата за битова и включва четири теста - моментален
сградна комутация на три години. и кратковременен, всеки от които се
Основание за това ни дава добрата изпълнява по два пъти. Тестовете се
организация на производствения про- провеждат преди и след нитоване на
цес, както и професионално подбра- автоматичните предпазители, разните и изпълнени контролни тесто- казват от фирмата.

ƒÂÎÚ‡ »ÌÒÚÛÏÂÌÚ
Ò ÌÓ‚‡ Ò„‡‰‡ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
Тържеството за откриването събра КИП и А бранша от страната

Õ

а 7-и октомври официално отвори
врати новата офисна, производствена и административна сграда в столицата на българската производствена фирма Делта Инструмент. Тържеството на домакините бе уважено от
многобройни представители на КИП
и А бранша в страната. Паралелно с
пожеланията за здраве и професионален успех, отправени към специалистите от Делта Инструмент, присъстващите колеги, партньори и приятели
на фирмата се обединиха около становището, че строителството на
сградата е успех не само за Делта Инструмент, но и за целия бранш. Дейностите по развоя, проектирането и
производството на широка гама техника за измерване и регулиране са концентрирани в специално обособено
крило на сградата. Освен производствена, фирмата развива и търговска дейност, включваща предлагането
на техника за управление на промишлени процеси, измервателни уреди, вентили, задвижки и др.

22

"Над 35% от производството на фирмата е предназначено за износ. Приоритетен пазар за нас са държавите от региона на Югоизточна Европа.
Реализирали сме продукция в
Румъния, Сърбия и Македония.
Техника на Делта Инструмент
работи успешно и в редица Сградата на Делта Инструмент в София
държави от Европейския съюз,
сред които Италия, Австрия и Портуството". Положително влияние върху
галия. Важно място във външнотърговбългарския бизнес, според Евгени Янков,
ския ни оборот заема дори далечна
съуправител на Делта Инструмент,
страна като Австралия", коментира
оказват общите процеси на развитие в
пазарната ориентация на Делта Инстстраната, свързани с влизането на
румент управителят на фирмата инж.
България в Европейския съюз, както и уедМихаил Михайлов. На въпроса какви са
наквяването на законодателството ни
основните пречки пред развитието на
с европейското. "За да оцелеят българпроизводствените фирми от КИП и А
ските производители на КИП и А, тряббранша в страната, с присъщата си отва да имат силен развой, да създават
кровеност г-н Михайлов отговаря: "На
нови продукти", допълва той. В подкрепърво място, лошата инфраструктура
па на думите му господин Михайлов зав държавата, на второ, но не по важявява: "Не е реално да се очаква, че ще се
ност място, ширещата се на всички
печели от производството на масови
държавни нива корупция и, на трето, нестоки. Все по-ценни и конкурентноспопрекъснатите, често нелогични и недособни ще бъдат техническите решения,
бре обмислени промени в законодателсъдържащи ноу-хау".
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Ò˙·ËÚËˇ

“ÂÎÂ“ÂÍ ·Â ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡
‡·ÓÚÌ‡ ÒÂ˘‡
В рамките на събитието бяха представени нови концепции в осветлението

–

аботна среща на тема "Осветлението като ключов елемент за
възприятието на предметите"
събра инвеститори, архитекти, проектанти и изпълнители на 6 октомври 2005 г. в Централ Хотел Форум
в столицата. Събитието бе организирано от фирма ТелеТек специално
за фирми-собственици и наематели
на офиси и магазини в новостроящия
се търговски, развлекателен и бизнес център Mall of Sofia в столицата. Събитието бе открито от инж.
Анелия Стоянова, управител на ТелеТек, която представи накратко
структурата на холдинга ТелеТек
Груп и търговската политика на
ръководената от нея търговска фирма. Госпожа Стоянова информира
присъстващите на събитието гости, че ТелеТек е избрана за доставчик на осветлението на общите
пространства в Mall of Sofia, включително фоайета, пасажи, кътове за
отдих и развлечение и др. "Целта на
работната среща е да запознаем
собствениците и наемателите на
офиси и магазини в комплекса с концепцията в осветяването на общите пространства, да им представим
съвременната философия в осветлението на търговски помещения, да
ги информираме за ролята на осветлението като фактор, имащ първостепенна роля за постигането на
атмосфера, подходяща за спецификата на дейност в съответното помещение. Имаме стремежа да завършим осветлението в комплекса в
синхрон с концепцията в осветяването на общите пространства",
коментира за списанието инж. Антоанета Димитрова, търговски директор на ТелеТек.

Осветлението в общите
пространства
на Mall of Sofia ще бъде изпълнено
основно с продукти на две водещи
компании в областта - ES-SYSTEM,
Полша, и TIR Systems, Канада, чийто
официален представител за България
е фирма ТелеТек, бе обявено в рамките на събитието. "Поставените от
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инвеститорите изисквания по отношение
осветяването на общите пространства
включваха не само качество, но и дизайн и
ефективност. Работната среща, организирана от ТЕЛЕТЕК,
съвместно с партньорите й от ES System и
TIR Systems, е есте- План на сградата на Mall of Sofia
ствено развитие на
идеята на инвеститорите сградата ме, променя поведението на купувада бъде построена по всички европей- чите в търговските обекти, подчерски стандарти, да притежава уника- та г-жа Нусер. Лекцията й включвален архитектурен стил, съчетавай- ше и примери за осветяване на
ки луксозен дизайн, мултифункционал- търговски обекти, намиращи се в
ност и уникален интериор", заявява сгради от типа на Mall of Sofia. Разгоспожа Димитрова. Мултиплексът гледани бяха спецификите и особеноMall в София се нарежда сред значи- стите при осветяването на
телните като инвестиция проекти вътрешни магазини, както и на тав областта на строителството кива, намиращи се на улица.
От страна на ES-SYSTEM гости на
през последните години в столицата. На обща застроена площ от от събитието бяха Славомир Калковски,
70 000 кв.м. ще бъдат разположени експорт мениджър, и Станислав Иван140 магазина, хипермаркет, 12 кино- ченко, регионален мениджър на компасалона, първото по рода си трииз- нията. Освен продуктите, които ESмерно кино - IMAX, зала за видеоигри, SYSTEM произвежда, в лекцията си гдетски кът, ресторанти, кафенета н Иванченко представи използваната
и офис помещения. Много от големи- от фирмата концепция при осветявате български и световни марки в нето на обекти от цяла Европа. Сред
областта на модата ще имат свои примерите бяха и решения за осветямагазини в комплекса, уверяват от ване на общи части и магазини в други Mall-ове по света. Акцент на преТелеТек.
зентацията бе поставен върху техническия подход при дизайна на магаТема на изнесените
зинно осветление, енергийната ефекпрезентации
бяха съвременни подходи при дизай- тивност и икономическата рентана на осветлението в магазини. Спе- билност на предлаганите решения.
Представителят на канадската
циален гост на работната среща бе
Андреа Нусер, дизайнер по осветле- фирма TIR Systems за Европа Алфред
ние и интериор, член на Европейска- Валастер, който също бе гост на
та Асоциация за дизайн на осветле- събитието, демонстрира решения за
ние. При явен интерес от страна на динамично цветно осветление, базиприсъстващите гости г-жа Нусер рани на съвременни технологии в свепредстави концепции в проектиране- тодиодната техника. Тема на презенто на магазинно осветление. На ба- тацията му бе определящото значезата на реални примери от практи- ние, което има осветлението във
ката й, лекторката акцентира върху формирането на подходяща атмосферазлични аспекти от осветяването ра, при подчертаване на определени
на магазини, сред които "Интерио- стоки с цел привличане на клиентирен дизайн, цвят и светлина", " Мар- те. Засегната бе и ролята на осветкетинг и светлина", "Човек и свет- лението като фактор, оказващ роля
лина". "Атмосферата, която създава- върху търговския оборот.
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Ò˙·ËÚËˇ

œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇÚ Ô‡Ì‡Ë
Ì‡ 2005 „Ó‰ËÌ‡
Форумът показа реализъм в очакванията, техника на световно ниво
и по-висока бизнес култура

Ã

ÂÊ‰Û 26 ÒÂÔÚÂÏ‚Ë Ë 1 ÓÍÚÓÏ‚Ë Ú.„. „‡‰˙Ú ÔÓ‰ ÚÂÔÂÚ‡Ú‡ ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ ·Â ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Ì‡ÈÏ‡˘‡·ÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ
‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ - ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡Ì‡Ë, ≈ÒÂÌ 2005. “‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ, 61-‚Ó ÔÓÂ‰, ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡
ÙÓÛÏ‡ Ò˙·‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ·ËÁÌÂÒ, ÔÂ‰Î‡„‡˘ ÒÚÓÍË Ë ÛÒÎÛ„Ë Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
Ó‰ÌË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÏË. √ÓÒÚË Ì‡ ÙÓÛÏ‡ ·ˇı‡ Ë Â‰Ëˆ‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡, ÌÓ Ú˙ÒÂ˘Ë ·ËÁÌÂÒ ÍÓÌÚ‡ÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË. œÓ Ú‡‰ËˆËˇ, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÙÓÛÏ‡ ·Â Ë ‡‰‚‡˘ËˇÚ ÒÂ Ì‡ ÒËÎÂÌ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÂÒ ¿‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÌ Ò‡ÎÓÌ. ”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙÓÛÏ ÒÔÓÂ‰ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡Ú‡ - ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ 3170 ÙËÏË ÓÚ 47 ‰˙Ê‡-
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‚Ë - ˘Â Á‡ÔÓÏÌˇÚ
Ô‡Ì‡Ë‡ Ë Ò ÌÂÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÏÂÍË
Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ,
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë
Ô˙‚Ëˇ Ô‡Ì‡ËÂÌ
‰ÂÌ.

Несъмнено
по-мащабен
—ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡
Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÙÓÛÏ ·Â ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡
ÏÛ Ï‡˘‡·ÌÓÒÚ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÂ‰ıÓ‰ÌË „Ó‰ËÌË
(Ó·˘‡ ËÁÎÓÊ·ÂÌ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 94 668 Í‚.
ÏÂÚ‡, ÒÔÓÂ‰ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ).
Õ‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ËÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ ·Â¯Â Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ÔÂÁ ÔÎ˙ÚÌÓ Á‡Ô˙ÎÌÂÌËÚÂ
ËÁÎÓÊ·ÂÌË ÔÎÓ˘Ë ÏÂÊ‰ÛÔ‡Î‡ÚÌË
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. —‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡
Û‚ÂÎË˜ÂÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ ËÁÎÓÊËÚÂ-

ÎË, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ ËÁ‰‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡, ·ˇı‡ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ Ò ˘‡Ì‰Ó‚Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‚˙ÚÂ ‚ Ô‡Î‡ÚËÚÂ,
ÍÓÂÚÓ ·Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ˇÒÌÓ ËÁ‡ÁÂÌÓ ‚
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı. Õ‡ÔËÏÂ, ‚
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË Í‡ÚÓ
ËÁÎÓÊËÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÂÒ Ô‡Î‡ÚË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ 10 Ë 11, ‰ÓË "ÚÓÔÎ‡Ú‡
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Ò˙·ËÚËˇ
Продукти, отличени със "златен медал и диплом"
на Международния технически панаир 2005
Машиностроене
Струг полуавтоматичен, модел C630 BE. Производител: "Машстрой" АД Троян, Изложител: "ЗММ България Холдинг" АД - София
Дървообработващ струг CL 1201. Изложител: "ЗММ Стомана" АД - Силистра
Апарат за прахово електростатично нанасяне, модел DMEK-30Ж1(2). Изложител: "Коаттех" ООД - Варна
Вертикална фрезова машина ЦПУ ФВ 361 04. Изложител: "Арсенал" АД - Казанлък
Електрокар с асинхронни електродвигателни Е 40 АС. Изложител: "Димекс
Трейдинг" ЕООД - Пловдив
Лагери модификация "Premier". Производител: "SNR Roulements" - France. Изложител: "Триера" ООД - Пловдив
Машина за обработка на арматурно желязо MEP, модел "Focus 12". Производител: " MEP S.p.a" - Italy. Изложител: "Евромаркет Кънстръкшън" АД - София
Телехендлър (телескопичен повдигач) "Manitou", модел MT 1740 SLT MU ORH.
Производител: "MANITOU B.F." - France. Изложител: "Евромаркет Кънстръкшън"
АД - София

Електроника, електротехника и енергетика
Фамилия водонагреватели "Елдом". Изложител: "Елдоминвест" ООД - Варна
Фамилия водонагреватели с мигновено действие "Дипломат А". Изложител: "Елдоминвест" ООД - Варна
Гама осветителни тела с електронен баласт за луминисцентни лампи Т5,
диаметър 16 мм. Изложител: "Вълков-ТЕХНОСВЕТ" ЕООД - Стара Загора.
Комплектна разпределителна уредба RM 6 24kV. Изложител: "Филкаб" АД Пловдив
Термостатна глава DX стандарт бяла RAL 9016. Производител: "Theodor
Heimeier Metallwerk GmbH" - Germany. Изложител: "Ай Ем Ай Интернешънъл"
ЕООД - София
REL 670 - Многофункционална цифрова релейна защита за електропроводни линии, RET 670 - Многофункционална цифрова релейна защита за трансформатор. Производител: "ABB Automation Technologies AB" - Sweden. Изложител: "АББ България" ЕООД - София.
Разединител-предпазители "Varius". Производител: "OEZ Letohrad" - Czech
republic. Изложител: "ГТТ Инженеринг" ООД - Варна.
Автоматична бариера тип "Lady Be". Производител: "Automatismi Beninca S.r.l."
- Italy. Изложител: "Бисайд" ООД - София.

Информационни технологии, телекомуникации, офисоборудване
Информационна управляваща система за локален мониторинг и параметризация на статични електромери посредством инкасаторски терминал.
Изложител: "Карат Електроникс" АД - Велико Търново

Строителство и архитектура
Двуслойна гофрирана тръба с области на приложение: канализация, кабелозащитни и дренажни системи. Изложител: "Пластек" ООД - Пловдив

Опазване на околната среда, технологии и управление на водите
Биологично гориво "Биобрикети Биомакс". Изложител: "Дявач" ЕООД - Нови
Искър

Химическа промишленост, металургия
Шибърен спирателен кран за водоснабдяване "Hawle A". Производител: "Hawle
Armaturenwerke GmbH" - Австрия. Изложител: "Хавле Арматурен" ЕООД - София
Модул за прахово пожарогасене "Буран 2.0". Производител: "ЕПОТОС" ООО Russian Federation. Изложител: "Теос Секюрити" ЕООД - София

Транспорт и автосервизно оборудване
Метално-вакуумна машина CITY CAT 2020 SDV. Производител: "Bucher Guyer
AG" - Switzerland. Изложител: "Би Ем Лизинг Трейд" АД - София.

‚˙ÁÍ‡" ÏÂÊ‰Û ı‡ÎÂÚ‡Ú‡ ·Â Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡ Ò ËÁÎÓÊ·ÂÌË ˘‡Ì‰Ó‚Â. Ã‡˘‡·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÓÛÏ‡
Ó‰Ë Ë Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌË Ô‡Ì‡ËÌË ÒÎÛıÓ‚Â, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ ÌÂÏ‡ÎÍÓ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú-ËÁÎÓÊËÚÂÎË Ò‡ ·ËÎË ‚˙Ì‡ÚË,
ÔÓ‡‰Ë ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÏÂ-
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Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡
Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ËÏ.
ƒÓ·˙ ÔËÏÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
Ô‡Ì‡Ë‡ ·Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ã‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, ÍÓˇÚÓ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ „Ó‰ËÌË ·Â Ó·ÓÁËÏÓ
Á‡Ô‡‰Ì‡Î‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·˘Ó-
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Ò˙·ËÚËˇ
ÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ·‡Ì¯‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. œÂÁ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ ·Â
ÒÚÛÍÚÛË‡Ì‡ ‚ ‰‚Â Ô‡Î‡ÚË - Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡Ú‡ 13, Ë 14, ÍÓˇÚÓ ‰Ó ÏËÌ‡ÎÓ„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ·Â "Á‡Ô‡ÁÂÌ‡" Á‡ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡
≈ÎÚÂı. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ËÁ‚Ó‰˙Ú, ˜Â
ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇÚ ËÁÎÓÊËÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÙËÏË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, Â ÁÌ‡Í Á‡ ‚˙ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÒÂÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ·Ë
·ËÎ ÔÓ„Â¯ÂÌ. ¡˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË, ÛÒÔÂÎË ‰‡ Ì‡ÏÂˇÚ ‚ÂÌËˇ
Ô˙Ú Í˙Ï Ô‡Á‡ÂÌ ÔÓÒÔÂËÚÂÚ, ÒÂ
·ÓˇÚ Ì‡ Ô˙ÒÚË, ÍÓÂÚÓ ·Â ÔÓÚ‚˙‰ÂÌÓ Ë ÓÚ Ì‡ÒÍÓÓ Á‡‚˙¯ËÎËˇ
Ô‡Ì‡Ë. «Ì‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚ Ô‡Î‡ÚË 13 Ë 14
ÂÍÒÔÓÌ‡ÚË Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË ·ˇı‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œÓ-Ï‡˘‡·ÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ
Ì‡ ÙËÏË ÓÚ ·‡Ì¯‡ ·Â ‚ ÒËÌıÓÌ
Ò˙Ò Á‡ÒËÎÂÌÓÚÓ Ô‡Á‡ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‡ÁË‡ÚÒÍË Ë ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË,
ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌË
ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË Ì‡ ‰Ó·Ó
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌË‚Ó.

Реорганизация на
палатите
œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡˘ËÚÂ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
„Ó‰ËÌË ÛÒËÎËˇ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ
‰‡ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÙÓÛÏ‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ ≈ÎÚÂı ÓÚ 14 Ô‡Î‡Ú‡,
Í˙‰ÂÚÓ ÓÚ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË ·Â ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ì‡ Ô‡Ì‡ËÌ‡Ú‡ ËÁˇ‚‡ Ì‡
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·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÏË
ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ‚ 8 Ô‡Î‡Ú‡.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ú‡‰ËˆËË ‚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ≈ÎÚÂı ‚ 14 Ô‡Î‡Ú‡
ÒÂ ÓÚ‡ÁËı‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙ıÛ
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓ
ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÙËÏËÚÂ-ËÁÎÓÊËÚÂÎË ÓÚ
Ú‡ÁË ÒÙÂ‡.
ƒÛ„ ËÌÚÂÂÒÂÌ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡ ·Â ‰Ó·Â Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ¿ ¬¿“≈’, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜Ëı‡ 47 ÙËÏË ÓÚ 14 ‰˙Ê‡‚Ë,
ÒÔÓÂ‰ ‰‡ÌÌË Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ.
œÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¿ ¬¿“≈’
ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ˇ‚ÎÂÌËÂ
‚ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡ Ë Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ‰Ó·˙ ·ËÁÌÂÒ Ì˛ı ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ, ÔÂ‰‚Ë‰
ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ÒÂ ÛÒ‚ÓˇÚ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ËÚÓ‚Ë Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÌË Í˙Ï
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. œÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ Â
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ ‚˙ÁÓ‰Ë ÔÓÌËÊÂÌËˇ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ "·ËÁÌÂÒ ‰Ûı" ‚ Ô‡Î‡Ú‡ 12.
“‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒËÎÌÓ ·Â Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ËÁ‡Áˇ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ Û˜‡ÒÚÌËˆË Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ‚
ÚÓÁË ÒÂÍÚÓ "ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó ıÎˇ·". –‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÙËÏËÚÂ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ·Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË

Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ ·ËÁÌÂÒ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ËÏ, ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ
ÎËÌËË.

Европейски стил в
палатите
–ÂÚÓÒÔÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË ÔÓÍ‡Á‚‡ Ë ‰Û„‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ - Í˙Ï Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂ
ÔÓ-ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ·ÓÈ ÓÚ Ô‡Î‡ÚËÚÂ
‚ Ô‡Ì‡ËÌÓÚÓ „‡‰˜Â. œÂÁ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ô‡Ì‡ËÌ‡Ú‡ ËÁˇ‚‡
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÙËÏË ÓÚ 13 Ë 6 Ô‡Î‡Ú‡
ÒÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÒÚ‚‡¯Â ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÏÓÌÚË ‚ ı‡ÎÂÚ‡Ú‡
Ë Ì‡È-‚Â˜Â ÓÚ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ÿËÓÍËˇÚ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡Í‚Ó
‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ËÁÎÓÊ·Ë ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡
ÔÓÒÂÚËÚÂÎÒÍË ÔÓÙËÎ. ÕË‚ÓÚÓ Ì‡
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò˙˘Ó Â ‚ „ÓÎˇÏ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ, Á‡‚ËÒÂ˘Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ Ë Ì‡„Î‡ÒË Û ËÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ. ÕÂÒ˙ÏÌÂÌ
Ó·‡˜Â Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ì‡Â‰ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï Ô‡Ì‡Ë‡
ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ ÔÓˇ‚Ë Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ÁˇÔ‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÌË˘Ó ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‚˙ÁÔÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ ·ËÎÂÚ ÓÚ 5 Î‚. Á‡
‚˙Á‡ÒÚÌË Ë 3 Î‚. Á‡ Û˜ÂÌËˆË.
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Ò˙·ËÚËˇ

—˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÒÚ‡ÚË‡Ú
ÒÚ‡ÚË‡Ú —¿“
Ë ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ
Електрически табла, тип OKKEN, произвежда САТ по лиценз на Schneider Electric

¡

ългарската производствена и инженерингова фирма САТ и мултинационалната компания Schneider
Electric стартират нова съвместна
инициатива, включваща производството на табла, тип OKKEN, съобщават от двете фирми. Съвместното производство е логично
продължение на сключения през 1999
г. договор между САТ и Schneider
Electric, според който САТ, в качеството й на партньорска фирма,
може да продава и влага продукти на
френската компания в своите изделия. Инициативата не е изолиран
случай, а част от тенденция в развитието на българския бизнес. През
последните години, все по-голяма
част от извоювалите си сериозни
позиции на пазара в страната производствени фирми се насочиха към
създаването и развитието на подобни взаимнополезни партньорства с
водещи чуждестранни компании, коментират представители на САТ и
Шнайдер Електрик България.

Инициативата е част от
стратегията за развитие
на Schneider Electric
Предмет на поредната съвместна инициатива между САТ и Шнайдер
Електрик е производството на електрически табла ниско напрежение,
окомплектовани с компоненти на
френската компания, от тип OKKEN.
"Стратегията на Schneider Electric не
само на българския пазар е основана
на т.нар. "win to win business" или
взаимноизгодна работа с висококвалифицирани и доказани партньори, на
които гласуваме доверието да ни
представят пред крайни клиенти",
коментира старта на съвместното
производство Милен Колев, маркетинг директор на Шнайдер Електрик
България. "В този смисъл инициативата е част от стратегията за раз-
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витие на т.нар. индустриални трансфери
на технология в
Schneider Electric като
мултинационална
компания. Подобни
партньорски взаимоотношения, включващи индустриален
трансфер, поддържаме и с фирмите Телекон Ко и Филкаб.
Имам предвид прехвърляне на нашето
ноу-хау на местни Таблата ниско напрежение OKKEN
партньори или частични адаптации фикация, за нас е особено важен
на продукти на Schneider Electric. По търговският потенциал на партньотози начин постигаме двоен ефект ра ни, както и неговата лоялност. За
- от една страна, получаваме конку- Schneider Electric партньорите означарентоспособен за местните условия ват и достъп до нови пазари. Съвмепродукт, а от друга, реализираме стната производствена работа
производството му в България с включва и съвместна търговска дейместен партньор, съобразно крите- ност, т.е. всички свързани с нея позириите за качество на Schneider тиви и негативи. Schneider Electric не
търси просто подизпълнители, които
Electric", допълва г-н Колев.
да намалят себестойността на проСАТ ще произвежда и
дукта, въпреки че в бизнеса това не
продава самостоятелно
е маловажно. Стремим се към партньорство със САТ защото сме убедетаблата OKKEN
По повод старта на новата ни, че можем да продаваме печеливсъвместна инициатива с Schneider ши и за двете страни решения", заяElectric, инж. Валери Андреев, управи- вява по повод избора на фирма САТ за
тел на САТ, подчертава, че сред ос- партньор за производството на табнованията за предприемането на ла OKKEN Милен Колев. "Едновременподобна стъпка е разширяване на но с това ние предоставяме и правопродуктовата гама, предлагана от то на САТ да продава от свое име
САТ. "Решението ни е продиктувано нашите решения ОККЕN, използвайки
от нуждите на пазара и предизвика- лиценза на Schneider Electric и търговтелството да работим с партньор ското наименование OKKEN. Избрахкато компанията Schneider Electric", ме САТ защото сме убедени, че придопълва той. На въпроса къде ще тежават необходимата квалификатърсят пазарна реализация на таб- ция, лоялност и най-вече желание за
лата тип OKKEN, Валери Андреев е съвместна и взаимноизгодна работа,
категоричен, че 30% от продукция- както и ясното желание да развива
заедно с нас този труден пазар. До
та е предназначена за износ.
"Освен ясните критерии за избор, момента имаме съвместни проекти
които поставя Schneider Electric при в Лукойл и Агрополихим. Надяваме се
трансфера на технологии, включващи на още реализации в бъдеще", допълва
доказана в съвместна работа квали- г-н Колев.
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·˙ÁË ‰ÓÒÚ‡‚ÍË
Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÂ‚ËÁ
инж. Любомир Тошев, мениджър продажби GEA
в Бруната България
Господин Тошев, отскоро Бруната България e дистрибутор на GEA Ecoflex за страната. От какво е продиктувано това решение с оглед на
факта, че предлагате топлообменниците на WTT?
В края на 2004 г. немският производител на споени пластинчати
топлообменници WTT, или Wilchwitzer
Thermo-Technik, бе придобит от концерна GEA, обединяващ в структурата си 240 предприятия. Доброто
партньорство на Бруната България
с WTT през последните 10 години
вероятно е сред основанията да ни
бъде поверена и дистрибуцията на
топлообменниците на GEA Еcoflex.
Позната ли е на българските
специалисти компанията
GEA Еcoflex? В производството на какви видове пластинчати топлообменници е специализирана?
GEA Еcoflex е наследник на фабриките Ahlborn, намиращи се в близост
до немския град Хановер, известни
като производители на първите пластинчати топлообменни апарати в
Европа в началото на миналия век.
Днес GEA Еcoflex е сред водещите
производители на пластинчати топлообменници. Според официална информация от компанията, производственият капацитет на GEA възлиза на над милион пластини годишно.
GEA е известна с производството
на широка гама пластинчати топлообменни апарати, включително разглобяеми, споени и напълно заварени,
които от своя страна са два основни вида - кожухо-пластинчати и рекуператори. Компанията е специализирана в производството на топлообменници с площ до 2400 кв.м.
GEA Еcoflex е позната на българските специалисти, както като производител на отделни апарати, така
и като доставчик на комплексни технически решения в сферата на хими-
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ческата индустрия, хранително-вкусовата промишленост и корабостроенето. Топлобменници на GEA са инсталирани и работят в Солвей Соди,
Юмикор Мед, кораби българско производство, както и в областта на хранително-вкусовата промишленост.
Цялата производствена програма на GEA Еcoflex ли ще дистрибутирате? Какви са основните приложни области
на пластинчатите топлообменници, предлагани от компанията?
Топлообменниците на GEA покриват широк спектър от приложения.
Считам, че особено успешни са решенията за захарната, хартиената
и химическата промишленост, производството на биоетанол. Производствената гама включва също и
апарати за корабната, хладилната,
хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, фармацията,
отоплението и климатизацията.
Бруната България ще предлага цялата производствена гама на GEA
Еcoflex с изключение на топлообменниците за хранително-вкусовата
промишленост, където не разполагаме с необходимите опит и познания.
Извън чисто търговската
дейност, ще влагате ли изделията на GEA Еcoflex в произвежданите от Бруната абонатни станции?
В абонатните станции БРУТЕРМ
ще бъдат влагани основно споени
топлообменници. Разглобяемите
топлообменници на GEA ще се използват при големите абонатни станции с мощност над 2 MW, както и
при конкретни изисквания от страна на клиента.
Пластинчатите топлообменници на GEA Еcoflex с индустриално приложение изискват
ли специална поддръжка?
Споените топлообменници практически почти не се нуждаят от

поддръжка, но разглобяемите следва
да бъдат ревизирани в зависимост
от спецификата на употребата им.
В този случай най-често е необходима подмяна на гумените уплътнения,
напрягане и почистване на пластините.
Как ще бъде организирана сервизната дейност на изделията с марка GEA Еcoflex в
страната?
Целта, която сме си поставили
като представители на GEA Еcoflex,
е да осигурим дългосрочно сътрудничество с клиентите ни, като гарантираме качествени консултации,
бързи доставки и добър сервиз. Ще
поддържаме пластини и уплътнения
на склад, което ще гарантира кратки срокове на доставка и сервизно
обслужване.
Има ли нещо специфично около търговската политика,
която Бруната България ще
провежда по отношение на
GEA Еcoflex в страната?
Основната политика, която Бруната прилага в дейността си, е синтезирана във фирмения ни девиз "Градим доверие". С пластинчатите
топлообменници на GEA ние предлагаме на клиента качествен продукт
и възможност за внедряване на съвременни технологични решения, които
повишават конкурентността на
производството.
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Ò‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ WERMA
Андреас Геберт, WERMA Signaltechnik пред сп. Инженеринг ревю
Наскоро сигналната колона
deSIGN 42 бе отличена с наградата "reddot" ("Червена
точка") за иновативен дизайн. Как бихте коментирали
това и бихте ли разказали на
читателите повече за тази
престижна награда?
Призът "Червена точка" е една от
най-важните награди за конструиране,
особено на индустриални продукти. В
днешни дни дизайнът придобива все поголяма важност. Съвременните машини като конструкция и дизайн са твърде подобрени през последните години,
което наложи развитие и в дизайна на
използваните сигнални устройства. По
тази причина WERMA инвестира значителни средства в разработването
на модерни от конструктивна гледна
точка продукти. Удостоената с наградата "Червена точка" сигнална колона
на WERMA - deSIGN 42, е разработена
от отдела ни, занимаващ се с проучване и развитие. Много сме горди с тази
важна награда.

Кое е уникалното и специфичното в корпоративната стратегия и технологичната политика на WERMA?
Основни елементи в стратегията ни
са иновативността и удовлетворяването на клиентските изисквания. Разработваме и произвеждаме иновативни
продукти, ръководейки се основно от
ползата за клиентите. Елемент от политиката ни е всяка година да пускаме
на пазара 5-6 нови продукта или продуктови групи. Някои от тях се предлагат
за първи път на световния пазар, например GSM предавателят на WERMA, който изпраща данни за състоянието на машината от сигналната колона към мобилния телефон на потребителя. Бих отбелязал също и сирената на WERMA със
самонастройващ се сигнал в съответствие с околния шум.

Изхождайки от ролята си на
иновативна компания, бихте
ли коментирали световните
технически тенденции в оптичната и звуковата сигнализация.
Основна тенденция в оптичната
сигнализация е свързана с все по-широко навлизане на светодиодите. Продуктите на WERMA са базирани на различни LED технологии, като COB (Chip
on Board) светодиоди и SMD
светодиоди. Основни преимущества
на светодиодите са дългият живот до 100 000 часа, много ниската консумация на енергия и висока устойчивост
на динамични натоварвания. В новите
ни продукти светодиодите заменят
все повече лампите с нажежаема жичка. По отношение на звуковата сигнализация се концентрираме, от една
страна, върху иновативни продукти,
като споменатата сирена със самонастройващ се сигнал, а от друга - върху
пиезотехнологията, която позволява
разработването на високомощни и
нискоенергоемки зумери и сирени.

Върху какви нови технологии
и продукти ще се фокусира
WERMA в бъдеще?
Основните ни продукти са и ще продължават да бъдат сигналните колони. Ние сме лидер на пазара на сигнални колони и с новите си иновативни
продукти ще утвърдим отвоюваните
вече позиции. Считам, че за в бъдеще
Ex-продуктите на WERMA, предназначени за работа във взриво- и пожаро
опасни зони, ще се превърнат във важна продуктова група. През следващата
година, очакваме да пуснем няколко нови продукти, които ще бъдат уникални на пазара.

Нека поговорим за пазара на
WERMA. Как са организирани
търговските и дистрибуторски канали на компанията в региона на Югоизточна Европа?
Търговската ни дейност в Европа
се осъществява чрез местни партньорски фирми. В България работим с
фирма Ехнатон. Партньорите ни осигуряват директно присъствие на
WERMA на всеки пазар и организация
на местни складови запаси. Фирма Ехнатон има пет точки на продажба,
във всяка от които клиентите могат
да намерят продукти на WERMA, както и да получат компетентно обслужване и поддръжка.
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Каква е значимостта на добре
организираните и оптимизирани като обем складови наличности в днешни дни?
Наличността на продуктите е изключително важна в наши дни, много често дори е по-важна от цената. Тъй като
продуктите на WERMA принадлежат
към т.нар. категория С (бел.ред. допълнителни продукти или аксесоари), машиностроителите не биха отложили експорта на машината, за да изчакат получаването на сигналното устройство. За
нас е много важно, че Ехнатон като наш
дистрибутор в България поддържа достатъчно количество складови наличности. Освен това, във всяка страна осигуряваме местна поддръжка и сервиз.

Откога сте представени на
българския пазар и как оценявате бизнеса си в България?
С фирма Ехнатон работим повече от
5 години. Благодарение на техните успехи, се считаме за лидер на пазара на сигнални устройства в България. Оценяваме високо техническата и маркетингова поддръжка, която Ехнатон осигурява за продуктите на WERMA в страната.

В рамките на посещенията си
у нас тази година се срещнахте с български клиенти. Какви са впечатленията ви от
контактите с тях?
Посещенията ми в България бяха много
ползотворни. Запознах се с представители на редица интересни индустриални сфери, сред които производството на опаковъчни машини, корабостроенето, минната промишленост, подемно-транспортните машини, циментовата индустрия и
сградните инсталации, в които продуктите ни намират приложение. Със сигналната колона deSIGN 42 покриваме изискванията в областта на хранително-вкусовата промишленост, тъй като тя има клас
на защита IP65 и е изработена от неръждаема стомана. Широката продуктова гама на WERMA дава големи възможности
за пазарна реализация в различни области.
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Решение за разбъркване на суспензия
Предприятие от областта на химическата индустрия търси техническо решение за разбъркване
на суспензия с относителна плътност 1.15 спрямо водата.
Суспензията се разбърква с реагент - киселина с
pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15
- 30 минути, след което с цел декантиране раз-

бъркването се прекратява за период от 0.5 до 1
час. Целта на разбъркването е осигуряване на подобър контакт между суспензията и реагента.
Процесът на разбъркване се извършва в два басейна за третиране на химическа отпадна вода, все3
ки от които с пълен обем 110 m , дълбочина 3 m
и напречно сечение 5х7 m.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.
За допълнителна информация по темата, ни търсете на редакционните телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32
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Законова и нормативна база, обследване на сгради, пазар на
сертификационни услуги
Едва ли има специалист от областта на индустрията, който не осъзнава значимостта на енергийната
ефективност (ЕЕ) и ролята й на необходимо, но недостатъчно условие
за конкурентност на произвежданите изделия, суровини, материали.
Правната рамка в областта на индустриалната енергийна ефективност в страната е регламентирана
от едноименния закон, приет през
миналата година. Законът въвежда
принципите, на базата на които
следва да се провежда държавната
политика за повишаване на енергийната ефективност. Базиран е на
Енергийната стратегия на Република България, Директивите на Европейския съюз, отнасящи се до ЕЕ,
Eвропейската енергийна харта, Протокола от Киото към рамковата
конвенция на ООН по изменение на
климата и е съобразен с действащи
закони в областта на ЕЕ в държави
със сходна на страната ни обществена организация и икономика, уверяват от Държавната агенция по
енергийна ефективност (ДАЕЕ). Прилагането на залегналите в Закона за
енергийната ефективност принципи
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се въвежда чрез съпътстващите го
поднормативни актове, а именно
наредбите за енергийните характеристики на обектите; за сертифициране на сгради за енергийна ефективност; за обследване за енергийна ефективност и за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на
сгради и обследване за енергийна
ефективност. Клаузите, залегнали в
изброените наредби, са влезли в сила
през януари тази година.

Задължително е
обследването при
консумация над 3000 MWh
В ролята им на енергийни потребители, индустриалните обекти се
разглеждат като интегрирани системи, състоящи се най-общо от сгради и производствено-технологичен
процес, на изхода на който се реализира конкретен продукт или услуга.
В резултат на различните производства се натрупват емисии от парникови газове, които замърсяват
околната среда. "Най-общо казано,
целта на енергийната ефективност
за индустриалните обекти може да
бъде постигната, като се осигури
оптимално протичане на производ-

ствено-технологичния процес с изискваното качество при минимален
разход на енергия. В този контекст,
управлението на разходите за енергия в едно производствено предприятие е ключова дейност в осъществяването на цялостен енергиен
мениджмънт. Прилагането му води
до снижаване на разходите за енергия при конкретното производство
и намаляване на енергийната компонента в себестойността на крайния
продукт или услуга, запазвайки неговото качество и конкурентноспособност", коментират необходимостта от прилагането на мероприятия,
насочени към повишаване на енергийната ефективност в индустрията,
от ДАЕЕ.
По силата на българското законодателство, подлежащи на задължително детайлно обследване за енергийна ефективност са производители на стоки и услуги с годишно потребление на енергия, равно или поголямо от 3000 MWh (чл.6, т.1 от
Наредбата за обследване за енергийна ефективност, към ЗЕЕ). На основание чл.7, т.1 от същата наредба
обследването се извършва задължително веднъж на три години.
"Потреблението на енергия тряб-
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ва да се отнася към определен специфичен разход, т.е. разход за единица
продукция, а не общо. От своя страна, потреблението е зависимо от
използваната технология и съответното технологично оборудване. За да
се направи едно обследване, се изисква подробно запознаване с технологичния регламент и разходните норми на енергия за единица продукция.
В общия случай, резултатите от
обследването ще бъдат една констатация на съществуващото положение и до известна степен оценка на
специфичния разход на потребление
на енергия. Защото, за да се направи
оценка на специфичното енергопотребление, са необходими и много счетоводни документи, които фирмите
трудно биха предоставили", коментират от фирми в областта на индустрията клаузите, залегнали в
нормативния документ.

Въвеждат се т.нар.
фирмени стандарти
За индустриални обекти официално признатият документ, удостоверяващ съответствие на енергийните характеристики на обекта с изискванията за енергийна ефективност,
е т. нар. фирмен стандарт. Фирмените стандарти за енергийна ефективност се разработват в съот-
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ветствие с методологията за пресмятане на годишен разход на енергия, заложена в наредбата за енергийните характеристики на обектите.
Фирменият стандарт е индивидуален документ за всеки индустриален
обект и еталонните стойности на
енергийните характеристики на
обекта се определят в стандарта
съобразно вида на технологичния
процес, гориво-енергийната система,
електроенергийната система, топлоенергийната система и системите за водоснабдяване, сгъстен
въздух, студопроизводство и др.
"През последните 2 години се наблюдава засилен интерес към намаляване на енергийните разходи, което е продиктувано от конкретните
пазарни условия. В смисъла на казаното и двете заинтересовани страни
- Агенцията и индустриалните предприятия, работят в една посока.
Съществуващите нормативни документи, макар и "задължителни за индустрията", са само пожелателни.
Липсват механизми и инструменти,
стимулиращи въвеждането на енергоспестяващи мерки. Липсват критерии за енергоспестяване. Причината е, че не могат да се създадат
сравнителни универсални критерии
за енергоспестяване в индустрията.
Липсват и санкции! Следователно,

възниква въпросът доколко и как нормативната база би могла да изпълни
замислените цели?", коментират
специалисти от индустрията.

Сградите и системите се
обследват комплексно
При обследване на индустриални
обекти за енергийна ефективност,
енергийните характеристики на прилежащите им сгради (промишлени и
административни) се оценяват комплексно с промишлените системи.
"Сградите, включени в индустриалната система, не се сертифицират
отделно. След прилагане на предписаните при обследването енергоефективни мерки, промишлената система получава фирмен стандарт, в
който са оценени и прилежащите
сгради", заявяват от ДАЕЕ във връзка
с обследването на енергийните характеристики на промишлените
обекти.
Изискванията към лицата (физически или юридически), които имат
законово право да извършват енергийни обследвания, се регламентират в ЗЕЕ (чл.18, ал. 1). "Според ЗЕЕ,
лицата, занимаващи се с енергийни
обследвания, трябва да са регистрирани по Търговския закон, както и да
са акредитирани за извършване на
енергийни обследвания. За да се га-
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рантира обективност на обследването, лицата не трябва да са участвали при проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите, които подлежат на обследване.
Също така е необходимо да разполагат с необходимия персонал - физически лица, които имат необходимото образование, опит, както и завършен курс на обучение за обследване
за енергийна ефективност", подчертават от ДАЕЕ.
"За специализираните в областта
на енергийното обследване лица
курсът за обучение представлява
сериозен финансов разход. Курсът на
обучение по никакъв начин не дава на
клиента гаранция, че фирмата, извършваща проучването, има достатъчен за целта опит", заявяват
по повод обучението фирми, занимаващи се с енергийни обследвания.

До края на годината
пазарът на
сертификационни услуги
ще е реален
Акредитирането и регистрирането на лицата, извършващи енергийни обследвания, се извършва в
Държавната агенция по енергийна
ефективност. "Агенцията води два
отделни публични регистри на лица-

48

та, които извършват обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи, и тези, които се занимават със сертифициране на сгради.
Обследването за енергийна ефективност, както и сертифицирането на
сгради в България, може да се извършва само от лица, вписани в регистрите, водени от ДАЕЕ. Официалният документ, с който се удостоверява вписването в публичния регистър, е удостоверение за вписване и се издава от изпълнителния директор на АЕЕ за срок от 3 години",
заявяват по повод условията за акредитиране на лицата, имащи законово право да извършват енергийно
обследване в индустрията, от ДАЕЕ.
Към настоящия момент (бел.ред. към
затварянето на броя на 24 октомври 2005 г.) в публичните регистри
на ДАЕЕ са регистрирани 34 юридически лица, имащи право да сертифицират сгради. Процесът на регистрация в ДАЕЕ продължава, уверяват
от агенцията. Отговорна институция за организиране и провеждане на
обученията в цялата страна е Технически Университет-София.
В областта на енергийните обследвания на промишлени системи
прилагането на нормативната уредба е на етап обучение на специалис-

ти, уверяват от ДАЕЕ. "Очаква се
обучението за обследване на индустриални обекти да стартира към
края на октомври 2005 г., което дава
основание да се смята, че до края на
тази календарна година на пазара на
енергоефективни услуги в България
ще има подготвени и регистрирани
лица за извършване на енергийни
обследвания на промишлени системи", коментират от агенцията.
На въпроса какви стъпки трябва
да бъдат предприети, за да има практическа полза от въвеждането на
законовите и нормативните изисквания по отношение на енергийната
ефективност в областта на индустрията, специалисти предлагат да
се въведат стимули, в т.ч. и финансови, за енергоспестяващи мерки например "Бели сертификати" (подобно на зелените) или друг механизъм. "Екипът от специалисти, извършващ обследването, трябва да
бъде променлив и да включва специалисти от различни области в зависимост от конкретната задача.
Например, при одит в едно металургично предприятие трябва да има
инженер-металург, при одит в едно
химическо предприятие е необходимо да има химици и т.н", допълват
те.
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ZigBee ·ÂÁÊË˜ÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÂÊË
Част 2 - специализирани ИС, модули и сензори, развойни китове и приложения

¬

Стефан Куцаров

първата част на материала
(Инженеринг ревю 6/2005) бяха разгледани са особеностите на стандарта IEEE802.15.4, основаващата
се на него технология ZigBee и бе
изяснен принципът на действие и основните параметри на специализираните интегрални схеми (ICZB) за
технологията. Настоящата статия
е посветена на структурата на
предлаганите на пазара ICZB, на
модули и сензори за ZigBee мрежи, на
китовете за разработка на ZigBee
устройства и примерните приложения.

Интегрални схеми
В момента 9 фирми произвеждат
ICZB с основни параметри, дадени в
табл.1. На фиг. 1 е дадена опростената блокова схема на СС2420, а параметрите са в колона 2. Определянето на канала от честотния обхват, в който ще работи схемата,
се извършва по програмен път. На
фигурата са показани само част от
нейните 48 извода. При използване
на несиметрична антена, свързвана
към точка А, трябва да се осигури
съгласуването й с диференциалния
вход (изводи RF_P и RF_N) чрез дадените на фигурата бобини и кондензатори. За избягването им може към
входа да се свърже полувълнов вибратор с дължина l[cm]=14250/
(Fc [MHz]), където Fc е честотата на
канала. Антенният превключвател
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T/R свързва входа
към малошумящия
усилвател LNA в режим на приемане и
към изхода на усилвателя на мощност РА
при предаване. Приемната високочестотна част освен
LNA съдържа два еднакви приемни смесителя MIXIR и MIXQR,
на чиито изходи се
получават сигнали
(дефазирани на 90°
един спрямо друг,
тъй като приеманият сигнал е с квадратурна модулация) с
междинна честота 2 Фиг. 1.
MHz. Следват междинночестотните усилватели IFAI и
IFAQ с автоматично регулиране на
усилването AGC. То гарантира нормалната работа на аналоговоцифровите преобразуватели ADCI и ADCQ,
като им осигурява практически неизменно входно напрежение при промяна на мощността на сигнала във
входа между 0 и -100 dBm. Изходните цифрови сигнали на ADCI и ADCQ
постъпват в цифровия демодулатор
DDEM, който е част от модема на
интегралната схема. Освен частта
си за изпълняване на функцията на
детектор той съдържа блок за измерване на амплитудата на сигнала
RSSI, осигуряващ от своя страна
необходимия сигнал за AGC. Данните

от DDEM постъпват в цифровия
интерфейс DI, където се записват в
приемна памет тип FIFO. По своята
същност DI е входно-изходен блок,
който свързва интегралната схема
с управляващия я микроконтролер посредством интерфейс, съвместим с
SPI. Логическите нива са CMOS и се
определят от захранващото напрежение между извод DVDD3.3 и цифровата маса DGND. Изборът на интегралната схема се прави чрез
ниско активно ниво на вход CSn, тактовите импулси постъпват на
SCLK, входните данни – на SI (въвеждат се в DI по време на положителните фронтове на тактовите импулси) и изходните данни се получа-
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Таблица 1. Основни параметри на ICZB
1
2
IC Z B
ˇ ð î Ł ç â î ä Ł ò åº
× åæò îò åí îÆıâàò , M H z
× å æ ò î ò í à ª ð å ł Œ à, k H z
× å æ ò î ò à í à Œ â à ð ö î â Ł ÿ ª å í ., M H z
(î ò í . ª ð å ł Œ à, p p m )
× ó â æ ò â Ł ò . í à ï ð Ł å ì í Ł Œ à, d B m
Ì à Œ æ Ł ì . â ıî ä í à ì î ø í î æ ò , d B m
ˇ îò ŁæŒàíå íà æœæåäåí Œàíàº, dB
(ï ð Ł ð à ç æ ò ð î Ø Œ à, M H z )
˛ ï ò Ł ì à ºå í ò î â à ð å í Ł ì ï å ä à í æ , W
˝ î ì Ł í à º í à Ł ç ı . ì î ø í î æ ò (î Æ ı â à ò
í à Ł ç ı .ì î ø í .), d B m
Ñ Œ î ð î æ ò í à ð à ä Ł î Œ à í à º à, M C h ip s /s
Ì å æ ä Ł í í à ÷ å æ ò î ò à, M H z
¨ í ò å ð ô å Ø æ (ì à Œ æ .÷ å æ ò î ò à, M H z )
Ñ Œî ð î æ ò í à ï ð å ä à â à í å , k b p s
˛ ò Œ ºî í å í Ł å â æ Œ î ð î æ ò ò à , p p m
˙àæåŒðåò ÿâàíå
˙ à ı ð à í â à ø î í à ï ð å æ å í Ł å (ç à I/O ), V
˚î í æóì Ł ð àí ò î Œ (â ð åæ Ł ì ), m A
—à Æ î ò å í ò å ì ï å ð . î Æ ı â à ò , ° Ñ

Ñ Ñ 24 2 0

6

8

9

10

C X 1540

M C 13192/3

u z 24 0 0

AT86R F210

UBEC

C h ip c o n

Em ber

Com pXS

F r e e s c a le

24 0 0 -24 8 3 ,5

24 0 0 - 24 8 5

24 0 5 - 24 8 0

24 0 5 - 24 8 0 24 0 0 - 2 5 0 0

–300

-

-

–200

-

16 (– 40)

24

10 (– 40)

16 (– 40)

2 0 (– 2 0 )

-

-9 4

-9 4

-9 0

-9 2

-9 5

-9 5

10
4 6 (+ 5 )
3 9 (-5 )
115+ j180

-

0

0

-

>30

-

-

35

-

-

0 (-24 ¸ 0 )

(-3 2 ¸ 4 )

0 (-3 0 ¸ 0 )

0 ( - 31 ¸ 0 )

2

2

-3 m in
+3m ax
2

10
2 5 (+ 5 )
31 (- 5 )
-

2

-

50
12
(2 5 d b )
-

2

-

-

65 Ł 1

-

1 ,2

S P I (10)

SPI UART

S P I (8 )

S P I (8 )

4 -ï ð î â î ä å í

SPI

250

250

250

250

-

20

120 m ax

-

-

80 m ax

-

-

AES
2 ,4 /2 ,5
(2 ,4 /3 )
5 7 (R X )
5 6 (T X )
-

AES

A E S -128

-

2 -3 ,4

1 ,8 (3 ,3 )

1 ,8 -3 ,6

3 7 (R X )
3 0 (T X )
-4 0 ¸ + 8 5

-

14,5(R X )

A E S -128
2 ,1 -3 ,6
(1 ,6 -3 ,6 )
19,7(R X )
17,4(TX )
-4 0 ¸ + 8 5

2 ,1 -3 ,6
2 6 (R X )
2 7 (T X )
-4 0 ¸ + 8 5

ват на SO по време на отрицателните фронтове. За улеснение на приложенията на интегралната схема в
блока е вградена RAM с обем 368В,
достъпна чрез интерфейса.
Данните за предаване също постъпват чрез интерфейса SPI и се
записват в предавателна памет FIFO
на блока DI. От него те се прехвърлят
в цифровия модулатор DMOD, който
е част от модема на интегралната
схема и има две основни функции.
Първата е да осигури изисквания от
стандарта спектър DSSS. За целта
всеки байт, постъпващ на входа му
от DI, се разделя на два 4-разредни
символа, а всеки от тях се превръща
в 32-разредно число. Именно поради
това скоростта на предаване на данните от 250 kbps се превръща в скорост на предаване в радиоканала 2
MChips/s (вж. табл. 1). Втората функция на DMOD е да осъществи също
изискваната от стандарта модулация O-QPSK на 32-разредните числа.
Предавателната високочестотна част има два цифрови входа I и Q,
сигналите от които чрез цифровоаналоговите преобразуватели DACI и
DACQ се превръщат в аналогови.
Следват нискочестотните филтри
LPFI и LPFQ, предавателните смесители MIXIT и MIXQT и споменатият
високочестотен усилвател РА. Изходната мощност на последния
може да има 8 стойности между –
25 и 0 dBm. Дефазираните на 90°
синусоидални напрежения с честота
fo = Fc – 2 MHz, необходими за работата на предавателните смесители, се осигуряват от синтезатора
FS. Честотата на неговия генера-
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EM 260

-

A tm e l
8 5 0 -9 3 0
-

-4 0

¸

+85

тор управляван с напрежение VCO
може да се променя между 4800 и
4966 MHz и се дели на 2 при разделяне на изходното му напрежение на
съставящи I и Q. Работата на FS се
осигурява от кварцов генератор –
блок XOSC с външен кварцов резонатор за 16 MHz. Възможна е работа
на интегралната схема и с външен
генератор с честота 16 MHz.
За захранване на блоковете на
интегралната схема без DI се използва вграденият стабилизатор BIAS,
който осигурява напрежение 1,8 V на
извод VREG_OUT. Последният се
свързва към 15 извода на интегралната схема (не са показани на фиг. 1)
за захранване на различните й блокове. Разрешението за работа на
BIAS е чрез активно ниво на вход
VREG_EN. При изключване на блока в
режим очакване (Sleep) консумираният ток от интегралната схема намалява на 1 mA.
Схемата ЕМ260 (параметри в
колона 3 на табл. 1) бе представена
през юни 2005 г. като първия мрежов процесор за ZigBee, тъй като
има вграден специализиран микронтролер и достатъчна памет за осигуряване на работата на техническото осигуряване на ZigBee. Независимо от това е необходим и външен
микроконтролер (между 8- и 32-разреден). За увеличаване на обхвата е
възможно външно свързване на малошумящ усилвател и/или усилвател
на мощност.
Друга интегрална схема е СХ1540
с подобна структура на СС2420 и
основни параметри в колона 4 на
табл. 1. Същата схема се произвеж-

Фиг. 2.

да и от фирмата OKI с означение
ML7065. Най-важните й изводи и
типична схема на свързване са дадени на фиг. 2, като с В е означен съгласуващ трансформатор (Balun). Обменът на данни с външни устройства става чрез 7-проводния интерфейс SCI, който позволява работа с
какъвто и да е микроконтролер или
микропроцесор. Освен класическите
входове за данни SDIN и тактови
импулси SCLK и изход за данни SDO
има вход SCEN1 за включване на блока за програмно осигуряване с индикаторен изход SINT1 за състоянието му и аналогичен вход SCEN2 и
изход SINT2 на управляващия блок.
Чрез подходящи логически нива на
изводи MODE1, MODE2 и MODE3 се
задава един от четирите възможни
режима на обмен на данни - започване от младшия или старшия им разред с или без тактови импулси на
изход CLKOUT. Предвиден е и специален режим за проверка на работата на ИС. Особеност е липсата на
постояннотоков стабилизатор в ИС
и наличието на 7 извода на постояннотоково захранване на различните
блокове (на фиг. 2 е показан само
VDD_RF за част от блоковете на високочестотната част).
Следващите две интегрални схеми са МС13192 и МС13193 (параметри в колона 5) с единствена разлика между тях, че в паметта на
втората е записан и протокола
ZigBee за връзка с външни 8-разредни микроконтролери от серията
HCS08. Структурата на схемите
има няколко съществени различия от
дадената на фиг. 1, част от които
се виждат от опростената схема на
свързване на фиг. 3. Първото са
отделните вход на приемника и изход на предавателя, което изисква
външен антенен превключвател
(mPG2012TK-E2), управляван от микроконтролера за интегралната схема. Външният кварцов резонатор
трябва да има товарен капацитет
до 9 pF (до 18 pF между всеки от
изводи XTAL1 и XTAL2 спрямо маса).

октомври 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2005

53

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

Фиг. 3.

TXDAT или чрез
вход SDI на интерфейса SPI. Аналогично изходните
данни се получават
на извод RXDOUT
или на SDO на интерфейса. На изход
SYSCLK има тактови импулси за синхронизиране на микроконтролера. Времето за преминаване от режим предаване в приемане
и обратно е не поголямо от 100 ms,
а стъпката на промяна на честотата на синтератора FS е 500 Hz.

Модули

Фиг. 4.

Друга особеност е, че с цел настройка на честотата на генератора в
интегралната схема са вградени два
капацитета, чиято стойност може
да се програмира чрез интерфейса
между 0 и 2,5 pF със стъпка 20 fF.
Третата особеност е двойното
преобразуване на честотата с междинни честоти 65 и 1 MHz. За разширяване на приложенията е предвидена 7-разредна универсална входноизходна шина GPIO.
Последната ICZB от табл. 1 е
предназначена за европейския 868
MHz и американския 902-928 MHz
обхвати. Опростената структура
на AT86RF210 и свързванията на
част от изводите й са дадени на
фиг. 4. Означенията на блоковете са
същите или аналогични на фиг. 1. В
интегралната схема е вграден антенния превключвател T/R със
свързван към антената извод ANT.
При високо логическо ниво на вход RX
управляващият блок ML свързва ANT
с извод RSWOUT и през външните
съгласуващи елементи сигналът от
антената постъпва на входа на LNA.
Когато на вход TX се подаде високо
логическо ниво, се установява връзка
на ANT с извод TSWIN, при което
сигналът от изхода PAOUT на усилвателя на мощност РА достига до
антената. Данните за предаване от
външен източник могат да постъпват непосредствено на вход
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По своята същност модулите
представляват устройства на мрежа ZigBee с конструкция за монтиране върху печатна
платка. Те съдържат една ICZB със
или без управляващ микроконтролер
и необходимите външни елементи
към тях. Свързването в мрежата се
осигурява чрез вграденото програмно осигуряване, като само в някои
случаи са необходими малки допълнения към него. Като основни параметри се задават чувствителността
S в режим на приемане, номиналната излъчвана мощност Ро в режим
на предаване, обхватът с определен
тип антена, захранващото напрежение Uo и консумираният ток в трите режима – предаване Io(TX), приемане Io(RX) и очакване Io(Sl). Характерно за значителна част от модулите е използването на операционната система TinyOS, създадена специално за самоконфигуриращи се сензорни мрежи.
За изясняване на структурата на
модулите на фиг. 5 е дадена блоковата схема на EM2420 Communication Module за обхвата 2,4 GHz на
фирмата Ember. Към несиметричния
вход RFC се свързва външна антена,
а при изследване на модула – измервателен уред. Като ICZB е използвана ЕМ2420, а схемата на съгласуващия блок Balun е показана като част
от фиг. 1. С µC е означен управляващият блок, който използва микроконтролер ATmega64L или 128L на
Atmel. За пускане на модула в действие се извършва еднократно програмиране чрез външен програматор

Фиг. 5.

през извод PROG на куплунга J1, което представлява запис във Flash
паметта на микроконтролера. Чрез
извод UART на куплунга се осъществява обменът на данни с външни
устройства, а чрез PWR – захранването на модула. Микроконтролерът
използва два външни кварцови резонатора, което е типичен случай.
Единия е за връзката с ICZB и в случая е с честота 8 MHz, а другият е
с 32768 Hz и осигурява работата на
таймерите (използвани напр. в режим очакване). На фиг. 5 не са означени съществуващите допълнителни изводи на микроконтролера, които разширяват възможностите му
за връзка с други блокове.
В модула Outerside Module за обхвата 2,4 MHz на фирмата CompXs
се съдържа само ICZB CX1540 с необходимите външни елементи и вградена керамична антена, което определя малките размери. Управлението
се осъществява чрез произволен
външен микроконтролер. Модулът с
наименование USB ZigBee Dongle за
същия обхват и на същата фирма е
предназначен за работа на устройства ZigBee с преносими компютри
и PDA, като се свързва към техния
USB1.1/2.0 интерфейс.
Модулите ZMN-900 и ZMN-2400
на Cirronet са предвидени за клетъчни мрежи и са с еднакви параметри.
Изключение е честотният обхват,
който при първия модул е 900 MHz,
а при втория - 2,4 GHz. Разновидност
е ZMN-2400HP с увеличена до +18
dBm изходна мощност и съответно
възможност за работа в условия на
силни електромагнитни смущения.
Модулите могат да работят като
RFD и FFD, конструктивното им
оформление е като на интегрална
схема и заемат около 6 cm2 върху
печатната платка. Специфичен е
модулът ZB-2401, позволяващ предаване на данни от каквито и да е
четири сензора с изходна величина
ток в стандартния обхват 4-20 mA.
За приеманите данни са предвидени
два изхода за линия с ток в същия
обхват.
Трите модула RC2200, RC2202 и
RC2204 на Radiocrafts са предназначени за работа като RFD и FFD във
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всякакви мрежи ZigBee с обхват 2,4 GHz. Разликата
между тях е само в обема на паметта им. Реализирани
са с ICZB СС2420 и микроконтролер ATmega. Използват
интерфейсите SPI и UART и имат 32 аналогови и цифрови входно-изходни изводи. Всеки модул има две разновидности – с вградена антена или с куплунг за външна антена с импеданс 50 W.
Модулът MICAz на Crossbow Technology е за обхвата
2,4 GHz с S = - 90 dBm и Po = 0 dBm. В основата му е
платката MPR2400CA, която съдържа ICZB и управляващия микроконтролер. Към нейния куплунг могат да се
свързват различни сензори. С прибавяне на интерфейсната платка MIB510A се образува т. нар. базова станция, която може да бъде програмирана и да обменя цифрови данни посредством RS-232.
Някои фирми вместо модул използват наименованието ВЧ модем (RF Modem). Такива са Xbee и Xbee-Pro на
фирмата MaxStream, Inc. В отворено пространство
първият има обхват до 100 m, а втория – до 1200 m, а
чувствителността им съответно е –92 и –100 dBm.
Често се налага съществуващи проводникови инвдустриални мрежи за контрол и управление да бъдат
свързвани с мрежи ZigBee, за което се създават подходящи модули. Пример е ZG-2440N на Cirronet, който се
свързва към мрежа Modbus PLC чрез интерфейси RS-232
или RS-485, а в мрежа ZigBee работи в обхвата 2,4 GHz
като RFD или FFD.

Сензори
Безжичните сензори (Wireless Sensor) WS получиха сериозно разпространение още преди появата на ZigBee, но
вградените им приемопредаватели са със значителна постояннотокова консумация. При необходимост от малки

размери това означава честа смяна или презареждане на
батериите, а за удължаването на този срок те стават
обемисти и тежки. Поради това WS със ZigBee представляват качествено нова стъпка към намаляване на постояннотоковата консумация и миниатюризация, с което
рязко се увеличават приложенията. Самото създаване на
стандартите IEEE802.15.4 и ZigBee се дължи в значителна степен на изискванията на WS. По принцип цифровите данни за измерваната величина от един сензор са обикновено с обем до няколко десетки байта, а самото измерване рядко се прави по-често от веднаж в секунда.
Това обуславя малка скорост на предаваните данни и
обезсмисля използването на устройства с големи скорости и съответно значителна консумация. Допълнително
предимство на ZigBee са ниските цени – очаква се едно
устройство, включващо сензор, ИС и изпълнителен блок,
да има цена под 3 USD. Прогнозите за 2010 г. сочат
световно производство на WS около 500 милиона броя,
от които 3/4 ще са със ZigBee. Поради това много производители на индустриално, битово и офис оборудване
правят сериозни изследвания за въвеждането на ZigBee.
Така например през миналата година OKI Electric Industry
е ескпериментирала в гр. Кобе, Япония, с подкрепата на
Министерството на транспорта, захранвана от слънчеви батерии система от WS със ZigBee.
По своята същност сензорите ZigBee съдържат класически сензор, чийто аналогов или цифров изход се
свързва към съответния вход на ZigBee модула. Това позволява на конструктора на конкретна система да разработи желаните WS. Обикновено и двата блока са от
една фирма.
Фирмата Bulldog Technologies, Inc предлага два типа
сензори, работещи като идентификатори за контрол и
разпознаване на багаж главно на летища. Първият е с
обхват 20 m и предава информацията на четящо устройство, свързано към проводникова мрежа (Semi Active
System), докато вторият представлява устройство от
мрежа ZigBee (Active System) и има обхват 100 m. За
прилагане на контрола на отдалечени места се използва фирмената ZigBee Backhaul System, която предава
данните на голямо разстояние чрез клетъчна мрежа
CDMA.

Програмни продукти и китове
Всички производители на ICZB предлагат програмни
продукти за установяване на връзки в мрежи ZigBee, за
обмен на данни с персонални компютри и за различни
приложения, например работа със сензори и управление
на електрически ключове. Освен тях има много специализирани фирми, предлагащи програмно осигуряване,
които могат да бъдет намерени на адрес
www.zigbee.com. Характерни примери са продуктът
SPPIO - съвместна разработка на Radiocrafts AS и Airbee
Wireless Inc. за цялостно управление на FFD и RFD и продуктът ZigBee Network Management System на Airbee
Wireless за осигуряване на работата на мрежите.
Според утвърдената практика за много видове интегрални схеми, се предлагат китове за демонстриране на
възможностите на ICZB и за улеснение на създаването
на устройства с тях. Обикновено те съдържат две развойни платки, които с или без други платки могат да
образуват елементарна мрежа ZigBee. Китовете са придружени от ръководство, където освен структурата им
се дават и подробни сведения за програмирането и управлението от персонален компютър. Китът на фирмата Chipcon включва развойния модул СС2420ЕМ, съдържащ
ICZB и два куплунга - за свързване с персонален компютър
(ТР1) и за тестване (ТР2). Блоковата схема на фиг. 6 по-
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Фиг. 6.

казва свързването на кита към персонален компютър РС и образуването на мрежа. Компютърът чрез интерфейсния модул IM (тип MSPFET430) се свързва с блока mC, който
е развойна платка на Texas
Instruments, съдържаща управляващия
микроконтролер. Така данните от РС
достигат до едната платка на кита
и се излъчват. За оценка на приемането на данните е необходим допълнителен възел, например демонстрационната платка CC2400 DB. Данните за излъчване от втората развойна платка постъпват в нея от РС
посредством интерфейса USB.
Към кита Mesh Netics ZDK на
Luxoft Labs могат да се свързват
сензори и изпълнителни механизми с
цифрови и аналогови входове и изходи. От своя страна китът може да
се свързва към GSM мрежи чрез модемите GSM12 Modem на Nokia и
GR(M) 47(8) Modem на Sony Ericsson.
Два са микроконтролерите в
кита M5282ZIGBEE на FSI Systems –
единият (8-разреден) осигурява работата му в мрежа ZigBee, а другия
(32-разреден) има вградено програмно осигуряване за свързване към PC
чрез Ethernet и към мрежи CAN.
Китът има цифрови входове за събиране на данни и батерийно захранване, а като част от него е сензор за
ускорение. Интересна е организацията му - всеки от свързаните към
него сензори изпраща събраните
данни в блок, наречен концентратор
на данни, който осигурява връзката
чрез Ethernet. Приложенията на кита
са за разработка на системи за контрол на индустриални предприятия
и битови апаратури, за охрана на жилища и за наблюдаване на пациенти.
За своята ICZB фирмата Freescale
Semiconductor предлага два кита.
Първият позволява установяването
на връзка между две устройства на
мрежата ZigBee и има вграден програматор. Част от кита са сензорите за ускорение MMA6261Q и
MMA1260D. Вторият съдържа две
платки, едната от които има интерфейси USB, RS232 и UART и
възможност за свързване на допълнителен малошумящ усилвател, а
другата е снабдена с два сензора за
ускорение.
Фирмата Silicon Laboratories предлага два кита за обхвата 2,4 GHz,
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разликата между които е само в наличието
във втория на програмен продукт с протокол за ZigBee. И двата
работят с фирмено
програмно осигуряване
и използват микроконтролер C8051F121 с малка постояннотокова консумация. Външният им
вид е на фиг. 7.
Съществуват и твърде сложни
китове, например показаният на фиг.
8 Ustar-2400 на фирмата HiTech
Global. Той е с вграден цветен дисплей и работи и като контролер за
Ethernet. Предвиден е за обхвата 2,4
GHz и има 8 сензорни модула (вдясно
на фиг. 8). Сред тях са модули за температура, интензитет на светлината, влажност, газове, ускорение, климатични величини в жилища, замърсяване на вода, както и такива с тензосензори и биосензори (за температура, пулс и кръвно налягане).

Контролни уреди
Изграждането и подържането на
мрежи изисква наличието на подходяща измервателна апаратура. Макар и в начален етап, вече има такива и за ZigBee. Пример е измервателният генератор ZigBee-Ready Signal
Generator на Helicomm, подходящ за
изследване на ICZB и модули. Мрежовият анализатор Sensor Network
Analyser на Daintree Networks има
екран, на който се вижда структурата на мрежата с включените в
нея устройства, техните имена и
физическо разположение. Анализаторът определя потоците от данни и начина за използване на различните пътища между две устройства.

Приложения
Поради началния етап на развитие на мрежите ZigBee част от
дадените тук приложения са все още
в сферата на очакваните.
Контрол на осветлението в индустриални и административни сгради и жилищни помещения. Обикновените електрически ключове се заместват с такива, задействани дистанционно чрез ZigBee, но могат да
имат и допълнителни възможности
като самостоятелно включване при
наличие на човек в помещението или
регулиране на силата на осветлението. Подобни са силовите контакти
с дистанционно управление.
Сензорни мрежи за събиране на
данни с цел контрол и наблюдение на
процеси основно в индустриални
предприятия. По принцип мрежите
могат да използват всякакъв вид

Фиг. 7.

Фиг. 8.

сензори. Например Mitsubishi Electric
съобщи през февруари т.г., че започва разработването на прототип на
система за контрол на индустриални предприятия, включваща на първо
място измерване на температурата и вибрации.
Автоматизирани измервателни
системи с основно приложение в
бита за дистанционно отчитане на
потреблението на електроенергия,
вода и газ.
Алармени и охранителни системи,
напр. пожароизвестителни уредби,
детектори на дим, системи за регистриране на вода в помещение,
контрол на достъпа и безжични сензори за присъствие.
Системи за битов комфорт: термостати с дистанционно управление, системи за отопление, вентилация и климатици, дистанционно
управление на прозорци, завеси и
щори, отваряне на гаражни врати.
Контрол на околната среда: системи за дистанционно събиране на данни за температура, влажност и наличие на вредни газове, шум и вибрации в производствени сгради, температура и влажност на почвата в
селскостопанското производство.
Битова електроника: дистанционно управление на развлекателни апаратури, безжична връзка на ръчно
управляеми периферни устройства.
Автомобили: диагностика на двигателя, постоянен контрол на налягането на гумите.
Медицина: портативни уреди за
непрекъснато следене на жизнените функции на пациента, спортна
медицина (спортисти по време на
тренировки и любители при фитнес
занимания), ултразвукова диагностика.
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¡ÂÁÊË˜ÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÂÊË
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Технологии за безжична комуникация в платформите на някои водещи
производители от областта на индустриалната автоматизация

¬

˙ÔÂÍË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍ‡Ú‡ ÒË ËÒÚÓËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÏÂÊË ‚ÒÂ ÔÓ-ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË
Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÂ„ÓÎÂÏË Ô‡ÍÂÚË ÓÚ ‰‡ÌÌË ÒÂ ‡Á¯ËË Ò ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë, Â„ÛÎË‡˘Ë Ë ‰ÓË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÙÛÌÍˆËË. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚ËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â
‚ÒÂÓ·˘ËˇÚ Á‡ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ.
ÕÂÒ˙ÏÌÂÌÓ, ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡Ú ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ò˙Í‡˘‡‚‡ÈÍË ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ,
Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‚ÂËÙËÍ‡-
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ˆËˇ. ¬˙ÔÂÍË ÒÂËÓÁÌËÚÂ ÒË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ ‚ÒÂ
Ó˘Â Ò‡ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. Õ‡ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Á‡ÒËÎÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Á‡ÒÚ‡¯‡‚‡ ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ÓÎˇ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ
ÏÂÊË ‚Ó‰Ë ‰Ó ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ Ú.Ì‡. ıË·Ë‰ÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Á‡‰‡˜Ë ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. —ÔÓÂ‰ ÂÍÒÔÂÚË, Ì‡‡ÒÌ‡ÎÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ ÌË‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍËˇÚ ÏÂÊÓ‚ Ú‡ÙËÍ ÏÂÊ‰Û Í‡ÈÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡, Ó·ÛÒÎÓ-

‚ÂÌ ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÂ„ÏÂÌÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ƒÛ„
Ù‡ÍÚÓ, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡˘ Á‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ËÏ ‰ˇÎ, Â ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÚ ÛÚ‚˙‰ÂÌË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Í‡ÚÓ DeviceNet, Ethernet Ë ‰.
ÕÂÏ‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÏ‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ‘‡ÍÚÓË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡
Á‡‰‡˜‡, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ
Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡,
‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û Í‡ÈÌËÚÂ
ÚÓ˜ÍË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ Ë
ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò:
l ‚ËÒÓÍ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡-
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ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡;
l ÎËÔÒ‡ Ì‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ, Ú.Â. ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡;
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚ Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡;
l ÎÂÒÂÌ Ë ·˙Á ÔÛÒÍ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰.
œÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ò ‰Û„Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË,
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË ÔÓÚÓÍÓÎË Ë ÏÂÚÓ‰Ë Ò‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË Ë ‚ÒÂ Ó˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. «Ì‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ·ÂÁÊË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò‡
‡Á‚ËÚË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú.Ì‡. Spread-spectrum Ë Digital
packet switching ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. —Â‰ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡
Spread-spectrum ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ Â ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ô‡ÍÂÚË ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË Í‡Ì‡ÎË, Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡,
Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ, Ò·Î˙Ò˙Í Ë Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÒË‚Ë. Digital packet
switching ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ò˙˘Ó Ó„‡ÌËÁË‡ Ú‡ÙËÍ‡ Ì‡
ÒË„Ì‡ÎËÚÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÈÍË ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÂÌ
ÔÂÌÓÒ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË ÓÚ ‰‡ÌÌË. ÕˇÍÓË ·ÂÁÊË˜ÌË ÔÓÚÓÍÓÎË Ò‡ ‰ÂÙËÌË‡ÌË Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌË ÓÚ IEEE Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ, Ó·Â‰ËÌÂÌË ÔÓ‰ ÌÓÏÂ 802. –Â‰Ëˆ‡ ÓÚ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‰ÌÂÒ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ Wireless
DeviceNet, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ fieldbus ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ÌÂ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔË ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡-
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ˆËˇÚ‡ ‚ ÏÂÊËÚÂ. Œ·ÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡ÚÓ, Í‡ÍÚÓ
ÊË˜ÌËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÏÂÊË ‚ÎÓ¯‡‚‡Ú ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ. œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÏÂÊË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÒÚÂÌËÚÂ, ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ Ë ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ó·ÂÍÚË ‚˙ıÛ ÔÓ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò‡
ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ëˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË. ◊ÂÒÚ ÔËÏÂ ÓÚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Â ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡ ‚ Â‰Ì‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÏÂÊ‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÓÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÔË ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ Ë ‚ÒË˜ÍË ÒËÒÚÂÏË ÓÚ Â‰ËÌ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú
ˇ ÔÓ‰ÂÎˇÚ. Õ‡ÔËÏÂ, WLAN ÏÂÊËÚÂ Á‡ÂÏ‡Ú ¯ËÓÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
Ò‡ÏÓ ÌˇÍÓÎÍÓ WLAN ÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚
Ú‡ÁË Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÁÓÌ‡. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Â‰Ëˆ‡ ‚Ó‰Â˘Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÌ‚ÂÒÚË‡ı‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓÂÚÓ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
ÌÓ‚Ë ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.

Типове безжични мрежи
—Â‰ Ì‡È-‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ë ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ·ÂÁÊË˜ÌË ÏÂÊË Ò‡ Ú.Ì‡. WLAN ËÎË Wireless
Local Area Networks, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡Á‚ËÚË Ë ÒÂ ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ
ÓÚ IEEE. »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ - IEEE 802.11b Ë IEEE
802.11a. œ˙‚ËˇÚ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ-ÒÚ‡ËˇÚ IEEE
802.11b ‡·ÓÚË ‚ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡ ÓÚ 2.4 GHz Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ
11 Mbps ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÚÓ˜ÍËÚÂ
ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ 100 m. œÓ-ÌÓ‚ËˇÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ WLAN
ÏÂÊË IEEE 802.11a ‡·ÓÚË Ì‡ 5 GHz ÔË ÒÍÓÓÒÚ 54
Mbps Ë Ò˙˘‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ ÓÚ 100 m.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ¯ËÓÍ‡ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
¡ÂÁÊË˜Ì‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Bluetooth Â ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡ ÓÚ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Bluetooth Special Interest Group Ë ‰ÂÙËÌË‡Ì‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ IEEE 802.15. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡
·˙ÁÓ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÍÎË˜ÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒË„Ì‡ÎË, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú Bluetooth Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ˛ÚË, ÏÓ·ËÎÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ÔÂËÙÂËˇ. œ‡ÍÂÚÌÓ Â ÓÔÚËÏËÁË‡Ì Á‡
„Î‡ÒÓ‚ Ë Ù‡ÈÎÓ‚ Ú‡ÌÒÙÂ, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÂÍÒÔÂÚË. –‡·ÓÚÌËˇÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚÌ‡Ú‡ ÎÂÌÚ‡ ÔË Bluetooth
ÏÂÊËÚÂ Â 2.4 GHz ÔË ÒÍÓÓÒÚ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 722 ‰Ó
784 kbps Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇ ÓÚ 10 m. ƒÛ„Ë
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ·ÂÁÊË˜ÌË ÏÂÊË Ò‡ ZigBee, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ÓÚ IEEE 802.15.4; WI-FI (IEEE 802.11.ı) Ë WIMax
(IEEE 802.16.x).
¬˙ÔÂÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, „ÓÎÂÏËÚÂ Ë„‡˜Ë Ì‡
Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡ ·‡ÁË‡Ú ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ ÒË Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚˙ıÛ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ·ÂÁÊË˜ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ÌÂÔÓ‰‰˙Ê‡ÌË ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‚Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ‚ ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡.
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Безжичната
комуникационна
технология на АВВ е WISA
инж. Димо Добрев, ръководител
Индустриални автоматизирани системи
и продукти в АББ България
Безжичните комуникации все повече навлизат в ежедневието ни, позволявайки свободна комуникация в
движение, поради което вече се произвеждат масово и се предлагат на
достъпни цени. Доскоро рядко намираха приложение в индустрията.
Немалко специалисти си задаваха
въпроса защо са ни безжични връзки
в завод, където всяка машина си има
определено място и задача? В индустриалното оборудване се използват
хиляди кабели. Освен разходите и риска от грешки при окабеляването,
последващи промени може да наложат голяма част от производственото оборудване да се свързва отново. Безжичната комуникация на
практика спестява пари и време.
Освен това на местата, където сензори се монтират върху подвижни
части (конвейери, роботи и др.), кабелите/четките усложняват и оскъпяват оборудването. Проводниците
ограничават степените на свобода
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и са причина за голяма
част от повредите.
В АВВ дефиницията за
"безжичен" е разширена и
включва и безжично захранване на устройството. За обикновения потребител не е проблем
да сменя/зарежда батерии. В индустрията много машини работят на
непрекъснат, трисменен Безжичната технологична платформа на ABB
режим и поради това една машина чрез електромагнитно поле. Сензориспира целия конвейер. В подобни при- те могат да работят без кабели или
ложения не е допустимо спирането батерии. Логично е, че за да може
на производствената линия за под- WISA да се наложи на пазара, трябва
мяната на батерии. Технологичната да е по-надеждна и по-проста от
платформа на ABB, осигуряваща без- жичната връзка. Вероятността от
жично захранване и комуникация ед- грешка (при максимално изчакване за
новременно - WISA (Wireless Interface предаване на пакет 15 ms) е по-малto Sensors and Actuators), е разделена ка от 1.10-9. Първият продукт на
АВВ, разработен изцяло по стандарна две основни части:
WISA-com - Безжична комуникаци- та WISA, е безжичен индуктивен
онна система, в 2.4 GHz широчина на датчик (Wireless Proximity Switch честотната лента. Тя осигурява WPS). Продуктът бе пуснат на пазанадеждна двупосочна връзка в реал- ра в началото на 2004 г. и досега е
но време между сензорите/задвиж- намерил приложение в широка гама
ванията и централната базова стан- разработки. WISA е насочен предимция, свързана към Profibus, DeviceNet, но към сензорите и задвижванията там, където окабеляването е найAS-I и др.
WISA-power - Система за безжич- сложно и вероятността от грешки
но захранване, предаваща енергия е най-голяма.

октомври 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2005

65

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
За практическото приложение на
безжична комуникация в индустрията е необходимо да бъдат изпълнени
следните условия:
Стотици устройства в една система (и хиляди в един завод) да могат да работят заедно. Голямата
плътност на възлите изисква и ефективно използване на честотната
лента (подобно на GSM-връзките TDMA/FDM);
Системата да е отворена - т.е. да
не се влияе от други безжични устройства - Bluetooth, WLAN и др., а също
така и да може да комуникира с програмируеми контролери (PLC).
Да използва евтин хардуер с много
ниска консумация на енергия - използвани са стандартни Bluetooth трансмитери, максимално опростен хардуер в устройствата, като сложните
задачи се поемат от базовата станция (БС). След това БС предава данните по кабел с FiledBus или друг протокол. Подобни системи са преминали
изпитания в заводите на Volvo. В
момента WISA е единствената технологична платформа на пазара, която отговаря на тези критерии. Безжичните карти и чипове, използвани
в магазините (RFID/SRD), нямат достатъчния обхват и гъвкавост. WLAN
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и повечето безжични стандарти за
къси разстояния, като Bluetooth, не
поддържат голям брой устройства
при толкова ниска консумация на енергия. ZigBee има по-малко ограничения
в предаването на пакети и по-малка
консумация от Bluetooth, но е по-бавен
и не е подходящ за приложения в реално време с много възли.

Няма единно мнение за
работата на безжичните
мрежи на полево ниво
инж. Борислав Младенов, регионален
мениджър продажби на Emerson Process
Management
Комуникационните мрежи в съвременните системи за автоматизация
могат условно да бъдат разделени на
три нива. Първото ниво е между
интелигентните полеви устройства и контролерите, второто ниво
- между контролерите и работните
станции, и третото ниво - между работните станции и "външния свят".
На първото ниво се осъществява управлението на процесите и изискванията към надеждността и работата в реално време са много високи.
На това ниво се използват стандартни мрежови протоколи като HART,
Foundation Fieldbus, DeviceNet и др. На

второто ниво се осъществява взаимодействието с потребителя, включително конфигурацията, контрола
и мониторинга. Изискванията за работата в реално време не са толкова високи, както при първото ниво,
но надеждността е много важна.
Мрежовите протоколи за комуникация на това ниво могат да бъдат
затворени или индустриални стандарти като Ethernet. Третото ниво
представлява връзката между системите за управление и останалите
системи в едно предприятие, като
счетоводни, системи за управление
на ресурси и др. На това ниво традиционно намират приложение интранет и офис мрежи.
Безжичните комуникационни технологии могат да бъдат използвани
на всяко едно от изброените три
нива. На първото ниво се изисква
надеждно предаване на данни на къси
разстояния и ниска консумация на
енергия. Обикновено това са пакети
от около 100 бита. Някои безжични
технологии, катоZigBee, Wi-Fi,
Bluetooth, SelfOrgNet и Ultra Wideband,
работят добре на къси разстояния.
Има и опити за пренос на полевите
протоколи безжично. Но все още
няма единно мнение дали безжични-
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ционни технологии на
третото ниво е широко
разпространено в съвременните системи за управление. Всеки от конвенционалните методи за замяна с безжична мрежа
намира приложение.
Безжичните комуникации, както всяка нова технология, могат да допринесат за разширяване на
функционалността на
съвременните системи за
управление. Приложения,
Платформата за индустриална автоматизация на Emerson като визуализация или изPrecess Management
ползване на джобни комте технологии могат да работят на пютри за комуникация с полеви усттова ниво, в резултат на което ройства, са напълно осъществими в
разпространението им е ограничено момента. Естествено, безжичните
до чисто експерименталното. Мре- комуникационни технологии имат и
жите от второто ниво предават по- своите предизвикателства - чесголеми пакети данни на по-дълги раз- тотна лента, закъснения, шум, сигурстояния. Безжични комуникационни ност и т.н. Преносът на данни в
технологии намират приложение на системите за управление добавя и
това ниво. Използват се сателитни други аспекти - гаранция за преноса,
и Wi-Max мрежи за пренос на данни гарантирани закъснения, непрекъсна дълги разстояния, както и радио- нат пренос, асиметричен трафик на
и микровълнови мрежи за пренос на данни и т.н. Използването им се
къси разстояния. За разлика от първо- определя от сигурността и себесто и второто комуникационно ниво, тойността на изградената инфраизползването на безжични комуника- структура.
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Продуктите на Honeywell
са базирани на FHSS
комуникация
инж. Тодор Тодоров, мениджър продажби
полево оборудване в Ханиуел България
В съвременната индустриална
среда на 21-ви век изискванията към
системите за управление на технологични процеси и съпътстващото
ги оборудване са несравнимо по-високи в сравнение с десетилетие назад. Глобалната конкуренция в индустрията води до непрекъснато подобряване на работните характеристики на системите за управление,
качеството на продуктите и продуктивността на технологичните процеси чрез намаляване на заетия персонал. Honeywell работи непрекъснато по внедряване на най-съвременните технологии в системите за управление на технологичните процеси.
Най-общо казано, използвайки електромагнитните вълни и тяхната
среда на разпространение, при безжичните системи се избягват всички ограничения и недостатъци на
проводната връзка и се създават
ползи за потребителя по отношение
на цена, гъвкавост и лесно използва-
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Схема на технологията Spread Spectrum
използвана от Honeywell

не. Сред предимствата на безжичната комуникация са ниски разходи за
инсталиране и поддръжка; лесна подмяна и разширение; значително редуциране на грешките при свързване;
подобрена гъвкавост - при много
приложения проводната връзка е
физически невъзможна, например
мобилни или въртящи се съоръжения;
практическо разгръщане на пълните
възможности на вградените в безжични сензори микроелектромеханични системи и по-бързо въвеждане
в експлоатация.
Към индустриалните безжични
мрежи спада т.нар. Frequency Hopping
Spread Spectrum (FHSS), за която е
характерно "скачане" на честотите
в даден диапазон по определен алгоритъм. Използва се координация на
честотите между трансмитера и
приемника, като всяко съобщение
(данни) се изпраща на различна честота от спектъра. При средни стойности на радиочестотната интерференция се осъществява много добра комуникация, а при високи стойности - комуникацията е напълно приемлива като качество. FHSS се характеризира с висока надеждност, което не може да се твърди за всички
Wireless технологии. Сред проблемите при общите безжични комуника-
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ции е, че те са
публични и с добре познат протокол за обмен
на данни, което
ги прави достъпни за неоторизирани намеси. При
FHSS комуникацията има наследена в периода
на развитие сигурност. Сред
Frequency Hopping,
положителните
характеристики
на мрежата е използването й дълги години за военни
цели като комуникация с висока степен на сигурност. Протоколът за
обмен на данните между устройствата и радиобазата не е публичен.
Използват се различни честоти в
различно време. Всяко устройство е
защитено с парола. Работи се с ниски нива на енергийно излъчване, което позволява информацията да не се
разпространява извън границите на
завода.
Поради
тези
предимства
Honeywell разработва новата си гама
продукти за индустриални измервания, базирани на FHSS комуникация.
Сред тях са трансмитерите
Honeywell XYR 5000, позволяващи автоматизиран мониторинг на параметри в области, където класическите проводни или локални устройства
са твърде скъпи. Фамилията XYR
5000 трансмитери включва устройства за измерване на диференциално
налягане; статично налягане - манометрично и абсолютно; температура - интегриран и сплит сензор; аналогови входове - 2; цифрови входове 2; акустични (ултразвукови) сигнали.
Измерените от устройствата параметри се предават до радиобаза,
която от своя страна е свързана с
DCS система или друго устройство

за събиране на данни посредством
серийна ModBus комуникация. За Европа честотният спектър, в който
работят устройствата, е 869.4 869.65 MHz поради факта, че диапазонът на 900 MHz се използва за мобилни телефони и военни цели. Устройствата са съобразени с тежките
условия за работа в индустриална
среда. Характеризират се с висока
точност ±0.1% от обхвата и дълъг
живот на батерията - от 3 до 5 години. Вградената аларма за състоянието на батерията, непрекъснатата
самодиагностика на софтуера и хардуера повишават надеждността на
системата. Разработен е и специализиран софтуер за конфигуриране, диагностика и поддръжка, с който се
работи лесно и интуитивно.

OMRON съчетава различни
безжични технологии
инж. Георги Генчев, президент
на Гемамекс, дистрибутор на OMRON
за България
Безжичните комуникациии определено имат бъдеще в света на индустрията. За момента те се ползват
преимуществено в системи за управление, при които окабеляването е
неприемливо по редица причини. Подобно приложение е управлението на
разпределено водно стопанство,
например. Налице е тенденция към
все по-широко използване на безжичните комуникации в индустрията.
Съобщено бе, че безжична технология на OMRON е внедрена от компанията GIA в съоръжение за екструдиране на алуминиеви профили с дължина 45 метра. Благодарение на тази
технология, GIA обяви, че прекъсванията в производствения процес са
напълно премахнати и качеството
на продукцията се е повишило.
Omron е водеща компания в света
на индустриалната автоматизация,
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не само благодарение на широката
продуктова гама, качество и технически параметри на изделията, но
преди всичко и с високотехнологичните си новаторски решения. Това е
традиция, която намира израз и по
отношение на безжичните комуникационни технологии. OMRON разработи WD30- DeviceNet модем, което
дава възможност да се използват
DeviceNet съвместими продукти на
истинска безжична полева мрежа. В
тази фамилия са съчетани двете основни технологии в безжичните комуникации - DSSS (Direct sequence
spread-spectrum) и двойна антенна
система. WD30-01 е първият продукт
в индустрията, използващ тези две
технологии. DSSS гарантира надеждност на комуникацията, редуцирайки
влиянието на честотните шумове и
взаимните смущения между сигналите с надеждно декодиране на сигнала
от приемника. WD30 фамилията използва 2.4 GHz честота, която в глобален мащаб е отворена за приложения в индустрията, науката и медицината (ISM). Наличието на система
от съставни антени осигурява допълнителна гъвкавост при инсталация,
надеждност чрез минимизиране на
взаимните влияния и разширява обла-
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стта на приложение на безжичната
комуникация, подобрявайки качеството й при по-големи разстояния. Друг
важен момент е, че според възможностите на DeviceNet мрежите (в стандартното изпълнение с кабел), разклоненията са ограничени до 6 метра. Използването на безжичен модем позволява предаването на данни до 60 метра.

Phoenix Contact използва
WLAN 802.b, Bluetooth и
Trusted Wireless
инж. Ивайло Георгиев, търговски директор
на ВиВ Изоматик, партньор на Phoenix
Contact за България
Надеждност, издръжливост и лесна работа са решаващите критерии
за избор на решение в индустриалната автоматизация. На базата на
тези изисквания Phoenix Contact предлага безжични системи и компоненти за използване в индустриални
приложения, специално за WLAN
802.b, Bluetooth и Trusted Wireless.
Използването на безжични технологии в индустриалната автоматизация може текущо да се раздели на
три сфери:
Подвижно управление и наблюдение. Когато става въпрос за управле-

ние и наблюдение на машини и системи по време на настройки и обслужване, много потребители предпочитат да избегнат окабеляване, което
предизвиква смущения. Продуктовата гама на Phoenix Contact за достъп
до 802.11b предлага свойствата
широк температурен обхват; издръжлива конструкция за използване
в промишлена среда; добро приемане;
монтиране в контролно табло или на
стена; захранване 24 VDC; възможност за създаване на големи мрежи;
богат избор на антени; два Ethernet
интерфейса за лесно взаимно свързване на няколко точки за достъп.
Интегриране на мобилни системи
за управление в общата мрежа.
Транспортните средства в рамките
на една фабрика са оборудвани с индивидуални системи за управление,
като получават заявки за транспорт
чрез радиосигнали. Тъй като разпределените системи често използват
Ethernet за комуникация, информация
може да се предава чрез WLAN
802.11b. Системата за управление
може да се интегрира с WLAN клиента от Phoenix Contact Factory Line в
802.11b WLAN през Ethernet връзката или серийния интерфейс. Цяла
INTERBUS мрежа може да се свърже
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съствие от смущения от други безжични системи или приложения; както и лесна работа.
Phoenix Contact тестват
безжичните технологии, които са в практическа употреба, и взимайки под внимание
изброените изисквания установяват, че Bluetooth, версия
1.2 с HID профил, отговаря на
тях. Вследствие на което разработват решение, което ще
бъде интегрирано систематично в продуктовата гама
Схема на процесът FHSS, използван в системи на
Fieldline и Inline I/O на компаPhoenix Contact
нията. В много приложения
безжично към мрежа PROFInet чрез Bluetooth осигурява същото и дори
WLAN, използвайки PROFInet/ по-добро качество на предаване на
INTERBUS gateway.
данни в сравнение с кабелната мреПредаване на критични управляжа. Високочестотната трансмисия
ващи сигнали. Едно от главните при- (2,4 GHz) прави безжичната комуниложения в индустриалната автома- кация устойчива на смущения в тежтизация е установено с циклично ка промишлена среда, особено при
предаване на критично-времеви уп- наличие на много метални обекти.
равляващи сигнали чрез Fieldbus сис- Bluetooth е сигурно решение и срещу
теми като INTERBUS. Изисква се на- прихващане и манипулиране на сигдеждно и сигурно предаване на дан- нали.
ни, като с кабелна връзка; кратки
Технологията "Trusted Wireless",
цикли на предаване по-малки от 10 използвана от Phoenix Contact, е баms; ниски разходи; сигурност срещу зирана на FHSS (Frequency Hopping
манипулиране или подслушване; от- Spread Spectrum) стандарта, осигу-
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ряващ едновременно устойчивост
срещу смущения, както и прихващане и използване в широк обхват. С
"подскачане" между честоти, през
интервал от 27/37 ms, предавателят и приемникът постоянно сменят радиочестотата, следвайки
предварително зададена уникална
последователност. Всеки предавател/приемник използва 63 индивидуални честоти в обхвата 2.40 2.483 GHz. По този начин няколко
стотин системи могат да работят по едно и също време. Системите RAD-ISM-2400 на Phoenix
Contact позволяват надеждно предаване на сигнали на разстояния от
няколко стотин метра до няколко
километра. Eднопосочните (RADISM-2400-SET-UD-ANT) и двупосочните (RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT)
предават аналогови (4...20mA) и
цифрови (5-30V) сигнали и не изискват програмиране и конфигуриране,
като осигуряват различни методи
за диагностика. При двупосочната
система е възможно добавяне на
разширителни модули чрез интегриран BUS интерфейс. Възможно е
изграждането на т.нар. системи
"point-to-point" със или без повторители, както и на "point-to-multipoint".
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Решенията на Siemens са
базирани на WLAN
инж. Констанца Бойкова, мениджър
Системи за автоматизация в Сименс,
направление Индустрия
Решенията за безжични комуникации на SIEMENS са базирани на стандарта WLAN. Основни предпоставки
за използването на този тип комуникация в индустрията е да се гарантират необходимата скорост и надеждност при преноса на информацията. Чрез разширяване на стандарта IEEE 802.11 - IWLAN безжичната
технология гарантира специфичните
за индустриалната сфера сигурност
и надеждност на действие, защитеност на информацията, имунитет
срещу електромагнитни смущения и
влияния на средата.
Приоритет в програмата на
SIEMENS е не само създаването на
нови иновационни решения, но и интегрирането им към съществуващи
комуникационни структури. Като
част от концепцията за интегрирана автоматизация TIA (Totally
Integrated Automation) SIEMENS разработва нова генерация компоненти за
индустриална
комуникация
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SCALANCE. Индустриалното приложение на радиотехнологиите
дава разширени
възможности при
автоматизация,
но същевременно
изисква допълнителни механизми,
които да гарантират безпроблемна
и надеждна радиовръзка. Предлаганата от SIEMENS Платформата на Siemens за безжична комуникация
серия - SCALANCE
W, съчетава и изпълнява всички не- ции. За целта устройствата се изработват в метални корпуси със
обходими условия, включително:
степен на защита IP65, което дава
l избирателен достъп до мрежата/
резервиране - изключително важно с възможност за монтажа им извън
оглед на все по-нарастващата нато- шкафовете за управление - от важвареност на използваните честоти но значение е осигуряването на добра радиовръзка;
- 2 GHz и 5 GHz;
l Качество на HF-дизайна. Използваl Хибридно захранване DC 24V и Fast
нето на Diversity-антени е важна Conneсt RJ45 за връзка към Industrial
стъпка към постигане на висока на- Ethetnet.
деждност;
Други компоненти от гамата са
l Сигурност и защитеност на предаSCALANCE S - високонадеждeн модул
ваната информация - кодиране, съгласза индустриални приложения, и
но Advanced Encryption Standard (AES);
SCALANCE X, предлагащ високоскоростни, резервирани решения.
l Здравина, устойчивост на вибра-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË
Серводвигатели, системи за обратна връзка и управление на задвижванията

—

Ú‡ÚËˇÚ‡ Â ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡
ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËˇ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ ·ÓÈ Ì‡
ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Â‰‡ÍˆËÓÌÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. “ÂÏ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Ò‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇÚ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ
‚Ë‰ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ·‡ÁÓ‚ËÚÂ ÍËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó‡ ËÏ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡ Ë ÒıÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Електрически
серводвигатели
¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ‚˙ÁÂÎ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚‡ ·‡ÁÓ‚Ë
ÚËÔ‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË - ÍÓÎÂÍÚÓÌË Ë ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË. Õ‡ ÙË„. 1
Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ‚ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÂÌ ‚Ë‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÍÓÎÂÍÚÓÌË Ë ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÍÓÌÒÚÛË‡Ú
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë
ÒËÒÚÂÏË. ¬˙ÔÂÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,
Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ì‡ÏË‡Ú ÚË
ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË:
l ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ì‡Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ Ë Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ;
l ÒËÌıÓÌÌË ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË - Ò ·ÎÓÍÓ‚ ÚËÔ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ;
l ÒËÌıÓÌÌË ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË AC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË - Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ.
¿ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò Ì‡Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ Ë Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
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‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ. Õ‡Ë˜‡Ú ÒÂ Ì‡Í‡ÚÍÓ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ‡ÚÓ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÂÊËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÚÓÁË ÚËÔ
‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ÚËÙ‡ÁÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ. ¬ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒ- Фиг. 1
Í‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò
ÌËÒÍÓËÌÂˆËÓÌÂÌ ÓÚÓ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ
ıÎ˙Á„‡ÌÂ. Œ·ÓÛ‰‚‡Ú
ÒÂ Ò ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ
ÔÓÚÓˆË Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë
ÒÚ‡ÚÓ‡. ƒÛ„‡ ÒÔÂ- Фиг. 2
ˆËÙËÍ‡ Ì‡ AC ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌËÚÂ ‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌËˇ
‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ
Â ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ËÏ „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË Á‡ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. ƒÛ„ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡ Á‡‚ËÒÂ˘ËÚÂ ÓÚ
ÚÓÍ‡ Á‡„Û·Ë ‚ ÓÚÓ‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ Á‡„Û·Ë (ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ h) Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡Ï‡„ÌËÚ‚‡ÌÂÚÓ (Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ-

Ú‡ cosϕ), ÔË ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌ‚ÂÚÓ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Á‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ: 1/(h.
cosϕ). —ÔÂˆËÙËÍ‡ Â Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ
‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂ ÔË ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌËÒÍË ÒÍÓÓÒÚË. «‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡Ú Ò ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ ËÎË ÒÍÓÓÒÚÂÌ
Â„ÛÎ‡ÚÓ.
—ÍÓÓÒÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò‡
ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 2. — ÔÓÁËˆËˇ (1) Â
ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ „‡ÙË˜ÌÓÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÔˇÏÓ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ,
ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ. — ÔÓÁËˆËˇ (2) Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡
„‡ÙËÍ‡Ú‡ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. √‡ÙËÍ‡Ú‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ó·‚Ë‚‡˘‡Ú‡ ÍË‚‡, Á‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ DC Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‚ÂÚÓ‡. — ÌÓÏÂ (3) Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
‡ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
»Ì‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ
Ò ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â ÒËÒÚÂÏË. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍ˙ÔË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ ÂÌÍÓ‰Â Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓ. «‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓˆÂÒÓ˙Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ÒÚ‡ÚÓÌËˇ ÚÓÍ
ÓÚ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. ¬ ·ÎËÁÍÓÚÓ ÏËÌ‡ÎÓ ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ
ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. œÓ‡‰Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ÔÓÂ‚ÚËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡, ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ì‡Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡ ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
—ËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. ◊ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Í˙Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ ËÎË ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌËÚÂ DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÚÓÁË ÚËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‚ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ÔÓÒÚ‡‚ˇÌË Í˙Ï ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÓ‡ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÔË ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. –ÓÚÓ˙Ú ÔË
ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÏ‡¯ËÌË Â ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú Ò ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ˜ÂÁ ÒˆÂÔÎÂÌËÂ Ï‡„ÌËÚË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ. —Ú‡Ì‰‡ÚÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ ÍÓÊÛı, ËÏ‡˘ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ IP54 Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂ, ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌËÍË, ËÌ‰ÛˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍ‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ÚËÔ‡ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡. ¬ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ:
—ËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ ÓÚ ·ÎÓÍÓ‚ ÚËÔ/
·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÂÌ DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. œÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ Ë
·ÎÓÍÓ‚ ÚËÔ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË ÔÓ‰ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. œË ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇÚ‡
ÓÚ ·ÎÓÍÓ‚ ÚËÔ ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ
ÍÓÌÚÓÎË‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ ÂÌÍÓ‰Â
Ì‡ ÓÚÓ‡ (RLG). ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÚÂÁË ÂÌÍÓ‰ÂË Ò‡
·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÒÂÌÁÓË Ì‡ ’ÓÎ, ÙÓÚÓÂÎÂÍÚË˜ÌË ËÎË ‰Û„
‚Ë‰ ÒÂÌÁÓË. ¬‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ·ÎÓÍÓ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÒË„Ì‡ÎËÚÂ Á‡ ÔÓÁËˆËˇ Ë ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒË„Ì‡ÎË Á‡ ÚÓÍ‡. —ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ·ÎÓÍÓ‚‡Ú‡
ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Â, ˜Â ÔÂÁ ‰‚Â Ò˙ÒÂ‰ÌË Ù‡ÁË Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÚÓÍ. ¬˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍÓ‚Â ‚ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ËÌ‰ÛˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ‚˙‚
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ Â Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒËıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ·ÎÓÍÓ‚ ÚËÔ
ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚËÚÂ Ù‡ÁË Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÚË˜‡ ÚÓÍ Ë, ˜Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÚÓÍ˙Ú, ËÌ‰ÛˆË‡ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë Ï‡„ÌËÚÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ Ò‡ ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌË. “Ó‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ‰ÓË ‚ ÌËÒÍÓÒÍÓÓÒÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ ÒÂ Ò˙Ó˙Ê‡‚‡Ú Ò ÂÁÓÎ‚Â
Í‡ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡.
—Â‰ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÂÁÓÎ‚ÂËÚÂ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. —ÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÔË ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ
Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 4.

Фиг. 3

Критерии за избор на
серводвигател

Фиг. 4

ŒÒ‚ÂÌ ÂÌÍÓ‰Â Á‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡
ÓÚÓ‡, ÔË ÚÓÁË ÚËÔ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÂÌ Ú‡ıÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. Õ‡ ÙË„. 3 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò
·ÎÓÍÓ‚‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. ‡ÍÚÓ Â ‚Ë‰ÌÓ, Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â„ÛÎË‡Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË-
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‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÌÍÓ‰Â, ÔÎ˛Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ.
—ËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ/·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÂÌ
AC ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. —ËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË Ì‡ ·ÎÓÍÓ‚Ëˇ ÚËÔ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ ÔËÌˆËÔË. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚˙‚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÂÁ

»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ÔË‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ
Â, ˜Â ÌÓÏËÌ‡ÎÌË ‰‡ÌÌË Ì‡ ‚ÒÂÍË ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ,
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÚÓÍ˙Ú, ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
Ù‡ÍÚÓ˙Ú Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÂÙË-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
œ˙ÎÌ‡Ú‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Â‰Ëˆ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Í‡ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÔÛÒÍÓ‚Ëˇ
ÚÓÍ, Ì‡ ÔÛÒÍÓ‚Ëˇ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
ÏÓÏÂÌÚ, ÔÂÚÓ‚‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔÓ ÚÓÍ, ËÌÂˆËÓÌÌËˇ Ë Ï‡ıÓ‚
ÏÓÏÂÌÚ.
œË ËÁ·Ó Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔÓ ‚Ë‰‡
Ì‡ ÚÓÍ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰,
˜Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË Á‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ
Ò‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌË ÓÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ, Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË
‡ÁıÓ‰Ë Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÔÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÔË
ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚
‡ÁÏÂ ‰Ó ±5%, ‡ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë Ë
‰Ó ±10%. Õ‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÔË ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Á‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ Ò‡ 110,
220 Ë 440 V, ‡ ÔË ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ Ò‡ 220/380 V, 660 V, 6 Ë 10
kV. ƒÛ„‡ ·‡Á‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â ÔÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ È,
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ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ËÎË ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡
ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ˜ËÒÎÓ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ÔÓ ÔÛÒÍÓ‚ ÏÓÏÂÌÚ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÚÓÈ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Í‡ÚÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ
ÒÔˇÏÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ. «‡ ‰‡
ÒÂ ‡Á‚˙ÚË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï
ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÓÈ ‰Ó ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ÔÛÒÍÓ‚ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ
ÓÚ ÚÓÁË Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡. ¬ Â‰Ëˆ‡
ÒÎÛ˜‡Ë, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ
Ô‡‚Ë Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ
ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Í‡ÚÍÓÚ‡ÈÌÓÚÓ, ÏÓÏÂÌÚÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ ÏÂı‡ÌËÁÏ˙Ú ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡, ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ‰‡ ËÁ‰˙ÊË. œ‡‡ÏÂÚ˙˙Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
ÚÓÍ Â ·‡ÁÓ‚ Á‡ ËÁ·Ó ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ
Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÍ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Í‡ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ ÚÓÍ Á‡ Í‡ÚÍÓÚ‡ÈÌÓ, ÏÓÏÂÌÚÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
ÒÔˇÏÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡
ËÁ·Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÔÓ
ËÌÂˆËÓÌÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Â Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡-

Ú‡ ÓÎˇ, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÔÂıÓ‰ÌË ÔÓˆÂÒË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ë Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Â
ÂÊËÏ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Â ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œÓ ‰ÂÙËÌËˆËˇ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡
Â‰ËÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â ÔÓÎÂÁÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‚‡Î. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
ÒÂ ËÁ·Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ ÚÓ‚‡ Ë ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œÓ‚ÂÍ‡Ú‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ ‰‚Â ÛÒÎÓ‚Ëˇ - ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ
Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Í‡ÚÍÓÚ‡ÈÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.

Системи за обратна
връзка
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÒËÒÚÂÏË Á‡
Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú
‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË Í‡ÚÂ„ÓËË - ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë Ë ˆËÙÓ‚Ë. ŒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ıÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ë Ë ÂÁÓÎ‚ÂË. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡,
ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ó·‡ÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú Ò ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌË ËÎË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË ÂÌÍÓ‰ÂË.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Ú‡ıÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ
ÓˆÂÌˇ‚‡Ú ÔˇÍÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
–ÂÁÓÎ‚ÂËÚÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ˙„˙Î Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ - ÒÎÂ‰ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ. »ÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÂÌÍÓ‰ÂË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ˙„˙Î Ì‡ ÓÚÓ‡, ÚÂÍÛ˘‡Ú‡
ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÌÓ Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡. ¿·ÒÓÎ˛ÚÌËÚÂ ÏÌÓ„ÓÓ·ÓÓÚÌË ÂÌÍÓ‰ÂË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‰ËÂÍÚÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ˙„˙Î Ì‡
ÓÚÓ‡ Ë ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ
Ì‡ ÓÚÓ‡, ÌÓ Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ. ŒÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÚÂ Â‰ÌÓÓ·ÓÓÚÌË ÂÌÍÓ‰ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ˙„˙Î Ì‡
ÓÚÓ‡ ÔˇÍÓ Ë Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ë ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÌÂÔˇÍÓ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÍËÚÂËÈ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Â Á‰‡‚ËÌ‡Ú‡ È. “˙È Í‡ÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡
‰ËÂÍÚÌÓ ‚˙ıÛ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, Í˙Ï
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓ- Ë ‚Ë·ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. ƒÛ„
‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ Â ¯ÛÏÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡
‚˙ÁÍ‡.
— ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÓˆÂÌÍËÚÂ, „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÒÂ
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ,
˜Â ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÂÌÍÓ‰ÂË Ò‡ - ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ Á‰‡‚ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë „ÓÎÂÏËˇÚ ËÁ·Ó Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÒıÂÏË,
ÚËÔÓ‚Â ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌËˇ Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. ‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÂÌÍÓ‰ÂË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡
Á‡„Û·‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÔË ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÚÂ ÂÌÍÓ‰ÂË Â ÂÌÂ„ËÈÌÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡, Ú.Â. ‰‡ÌÌËÚÂ ÌÂ ÒÂ „Û·ˇÚ
ÔË ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ.
ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡
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ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÚÂ ÂÌÍÓ‰ÂË Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÒÂ‰
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÁÓÎ‚ÂËÚÂ Ò‡
Á‰‡‚‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Í‡ÍÚÓ
Ë ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‚Ë·‡ˆËË. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÁÓÎ‚ÂËÚÂ
Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÏÓÌÚË‡ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ
Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ Ë ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡. ‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
ÌˇÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓÒÓ˜‚‡Ú
ÒÎÓÊÌ‡Ú‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. œË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÂÁÓÎ‚ÂËÚÂ Ò‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.

Система за управление/
режими на работа
≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‡·ÓÚÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‚
¯ËÓÍ Ó·ı‚‡Ú ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ
‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÌÚÓÎÂ˙Ú Ì‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡
Ò ‚„‡‰ÂÌË Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ÚÓÍ‡. ¬ıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌÌËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ë
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. »ÁıÓ‰ Á‡ ÍÓÌÚÓÎÂ‡ Â ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. «‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÒÂ
Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú ‚ ÒÍÓÓÒÚÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ, ˜ËÈÚÓ ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î Â Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÓÍ‡. √ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ËÌ‚ÂÚÓ‡. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ËÁıÓ‰ÌËˇÚ
ÒË„Ì‡Î ÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡
Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ Â„ÛÎ‡ÚÓ‡
Ì‡ ÚÓÍ. “ÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÚÓÍ‡ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ DC ÒË„Ì‡Î
˜ÂÁ ÚÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎ. –Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÚÓÍ‡ Ò‡‚Ìˇ‚‡ ÊÂÎ‡Ì‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ú‡ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
¯ËÓ˜ËÌÌÓ-ËÏÔÛÎÒÂÌ ÏÓ‰ÛÎ‡ÚÓ
„ÂÌÂË‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒË„Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú Í˙Ï ÏÓ˘ÌËÚÂ
Ú‡ÌÁËÒÚÓË Ì‡ ËÌ‚ÂÚÓ‡. — ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÓÍ‡, ‚ÒË˜ÍË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë ÙÛÌÍˆËË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂ. –Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍ‡ Â ‡Ì‡Î„Ó‚Ó Ò ˆÂÎ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.

Индустриално
приложение на
сервозадвижванията
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ. »Á‚˙Ì ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ÔÓËÁÚË˜‡˘Ë ÓÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ËÌÊÂÌÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇÚ‡ ‚ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ˘Â ÓÍ‡Ê‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. œË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ËÁ‚˙Ì Á‡‰‡‰ÂÌËˇ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
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ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ Ó·ı‚‡Ú, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÒÔÂ Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë. ¬ Â‰Ëˆ‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÓÒÂÎÌË ·Ó·ËÌË Ë ‡ÁÎË˜ÌË Á‡˘ËÚÌË ÒıÂÏË, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ
ÒÂ‚ÓÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚Ë ÔËÍÓ‚Â.
¬‡ÊÌÓ - ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ - Â Ë ÔÓ‰·Ë‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÒÂ‚ÓÍÓÌÚÓÎÂ‡
ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÔˇÏÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ Á‡‰‡˜‡, ÌÓ Ë ÔË ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ËÏ ÒÔÂˆËÙËÍË. «Ì‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò‡ Ò ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. “ÓÔÎËÌÌÓÚÓ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ Â ˜ÂÁ ÍÓÌ‚ÂÍˆËˇ.
ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÂÌÂ·Â„‚‡, Â ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë Â‰Ó‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Í˙Ï ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ì‡ ÊË‚ÓÚ. —Ú‡Ì‰‡ÚÌÓ, ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
IP65. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ËÏ‡˘ ÓÚÌÓ¯Â-

ÌËÂ Í˙Ï ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Â ÚËÔ˙Ú Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ. ‡ÍÚÓ
Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Í‡·ÂÎË
ÒÂ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡Ú ÔË ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÔÂÁ
Úˇı ÚÓÍ Ë Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ.
ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í˙Ï ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ë Í‡·ÂÎÌË ÍÓÌÁÓÎË. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÒËÎÓ‚ËÚÂ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Í‡·ÂÎË ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÓÊ‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ. «‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ ‚
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú.Ì‡.
ÂÍ‡ÌË‡ÌË Í‡·ÂÎË.
ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‚‡ÊÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË Ô‡‡ÏÂÚË Â
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ (EMC) Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ë
Ò‡Ï‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚
‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á
≈Ã—-‰ËÂÍÚË‚‡ ‰ÂÙËÌË‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÏËÚË‡Ì‡Ú‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ.
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ

À˙˜ËÒÚ‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
‚ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡
Системата е внедрена във фабриката от фирма СВМ-България

—

ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ó-ÍÂ‡ÏË˜ÌË
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ Ë ÔÛÒÌ‡Ú‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚˙‚ ÙËÏ‡ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, Ó·ı‚‡˘‡˘ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ Ì‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ, Â ÙËÏ‡ —¬Ã-¡˙Î„‡Ëˇ. “ÂıÌË˜ÂÒÍË, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ó-ÍÂ‡ÏË˜ÌË ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ ÙÂÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ SBM
International. œÓÂÍÚ˙Ú Â Â‡ÎËÁË‡Ì Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡, Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ
—ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Â
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ¡ËÚÓ‚‡
ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡. ¬ÚÓËˇÚ
ÂÚ‡Ô Ó·ı‚‡˘‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Á‡ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡.
—ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡ - √ÓÌ‡ ŒˇıÓ‚Ëˆ‡, Â ÒÂ‰ „ÓÎÂÏËÚÂ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌË ÙËÏË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Â Ì‡ ‚ÂËÊÌË ÂÎÂÍÚÓÚÂÎÙÂË, ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÍÓÎË˜ÍË Ë
‡„Â„‡ÚË, ÂÎÂÍÚÓ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÍË ÛÂ‰Ë, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡Ú‡Ú‡
ÒÂËˇ ÔÂ˜ÍË –‡ıÓ‚Âˆ, Í‡ÏËÌË Ë ‰.
"Õ‡‰ 75% ÓÚ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÓÚ
—ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁÌÓÒ. œÓ‰‡‚‡ÏÂ ‚ 34
ÒÚ‡ÌË ÔÓ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡
ËÌÊ. »‚‡Ì —ÚÓˇÌÓ‚, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡,
√ÓÌ‡ ŒˇıÓ‚Ëˆ‡. "ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ÔÂÁ ÁËÏÌËˇ ÒÂÁÓÌ ‚ËÌ‡„Ë Â ·ËÎ ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÓÚ 9 ‰Ó 12 ÏÂÚ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Ì‡ Ï‡ÁÛÚ ·Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÍ˙ÔÓ Ë
ÌÂ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡.
≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ·Â ÌË˘ÓÊÌ‡,
Í‡ÚÓ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËˇ ‚˙Á‰Ûı Â ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Í˙Ï
ÔÓÍË‚‡ Ë ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ Á‡„Û·ËÚÂ ·ˇı‡
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Ó„ÓÏÌË", ÍÓÏÂÌÚË‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ò ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ ‚
Á‡‚Ó‰‡ ÔÂ‰Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ. "— „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡
ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Óı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. —ÎÂ‰ ÏÌÓ„Ó Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÒÚË„Ì‡ıÏÂ ‰Ó ËÁ‚Ó‰‡, ˜Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È- инж. Димитър Димитров, управител на СВМ-България,
ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ и инж. Иван Стоянов, изпълнителен директор на
Складова техника, Горна Оряховица
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È Â „‡ÁÓ‚ÓÚÓ ÍÂ‡ÏË˜ÌÓ ÚÛ‡. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â 95% ÓÚ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì —ÚÓˇÌÓ‚.
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÌËÚÂ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ Á‡ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
Постигната е висока
4 - 5 ÏËÌÛÚË", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì ƒËÏËÚефективност на работа
Ó‚. —Â‰ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ó- ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ó-ÍÂ‡ÏË˜ÌÓÚÓ
ÍÂ‡ÏË˜ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ËÌÊ. ƒË- ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ‰ËÏËÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÂÍÚÓ Ì‡ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÔÓ—¬Ã-¡˙Î„‡Ëˇ, Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ÒÚ‡‚ˇ Ë Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡Á‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÓ- ‚˙ıÛ ÍÂ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÔÎÓ˜Ë, ÍÓÂÚÓ
ÔÎˇ‚‡ ÌÂ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓ˜Ó‚ÂÍ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÍÓ- ÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡.
ÂÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ "—ÔÓÂ‰ ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌË
‰‡ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÁıÓ- ‡Á˜ÂÚË, ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌÓÚÓ ÍÂ‡‰ËÚÂ. "œ‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ‚ ÏË˜ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÍÓÎÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ —ÍÎ‡‰Ó‚‡ ÍÓÍ‡ÚÌÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ „‡Á ‚
ÚÂıÌËÍ‡, ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ 1 ˜‡Ò Ú‡- Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÚÎËÚÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
‰ËˆËÓÌÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò Ï‡ÁÛÚ Ò‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò „‡ÁÓ‚Â", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ò‡‚ÌËÏË Ò ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË- Ì —ÚÓˇÌÓ‚.
ÚÂ Á‡ 8 ˜‡Ò‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÔË ËÁÔÓÎ—˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ÒË ‡·ÓÚ‡ Ò ËÁÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÂ‡ÏË˜ÌË ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂ- Ô˙ÎÌËÚÂÎËÚÂ ÓÚ —¬Ã-¡˙Î„‡Ëˇ
ÎË", ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ‰ÛÏËÚÂ ÏÛ „-Ì »‚‡Ì —ÚÓˇÌÓ‚ ÍÓÏÂÌÚË‡ Í‡ÚÓ
—ÚÓˇÌÓ‚. ¬‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÔÓ- ‚ËÒÓÍÓ ÍÓÂÍÚÌ‡ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡.
Â‰ „-Ì ƒËÏËÚÓ‚ Â Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ- "«‡ ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â „Î‡‚ÌËÚÓ Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰Û„Ë ÂÌÂ- ˇÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ - —¬Ã-¡˙Î„‡Ëˇ,
„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÂÎÂÍ- ËÁ‚˙¯Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÔÛÒÍ‡ Ì‡ ËÌÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‚Ó‰‡ Ë ‰Û„Ë ÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ë
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚË‚Ë. "√‡ÁÓ‚Ó-ÍÂ‡ÏË˜ÌÓ- ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÂ‡ÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ÎÂÒÌÓ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡- ÏË˜ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÔÂÁ ÏÂÒÂˆËÚÂ
ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ÂÊËÏ ÙÂ‚Û‡Ë Ë Ï‡Ú 2005 „. ·ˇı‡ ÔÓÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÂ ‡Ì„‡ÊË‡ ÔÂÒÓÌ‡Î ‰Ó·Ë ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡. —ÏÂÎÓ ÏÓ„‡
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ‰‡ Ú‚˙‰ˇ, ˜Â ÓÚ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ ÁËÏ‡
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÓÚÓÔÎÂ- ‡·ÓÚÌËˆËÚÂ ‚˙‚ Ù‡·ËÍ‡Ú‡ ‡·ÓÌËÂ Â ·˙ÁËÌ‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË- ÚˇÚ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ", ‰ÓÔ˙„‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÍÓÏÙÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡- Î‚‡ ÚÓÈ.
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Ã‡ÚÂË‡ÎË Á‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë
Специфики в конструкцията и приложението на направляващи, изработени от
различни материали

Õ

аправляващите втулки са основен конструктивен
елемент от много хидравлични и пневматични възли.
Разнообразието от възможни приложения определя и
широкия спектър от критерии за избор на използваните
направляващи. Съществува значително разнообразие от
материали и конструктивни изпълнения направляващи,
които удовлетворяват широк диапазон от различни
стойности на основни експлоатационни параметри триене при различни товари, условия на движението,
износване и неравномерност на подаването при малки
скорости. Тема на материала са спецификите в приложението на направляващи, изработени от различни материали. Двигател в развитието на материалите за направляващи е комплекс от фактори, сред които сериозните изисквания по отношение задирането на буталото, необходимостта от значително подобряване на разцентроването и допустимото натоварване, тенденцията към увеличаване на живота на направляващите и
намаляване на габаритните размери и др.
Направляващите, изработени от композиционни ма-

териали, се класифицират в две основни категории лагерни опори, базирани на синтеровани PTFE втулки, и
направляващи, използващи PTFE тъканни втулки. Първият вид композиционни направляващи се използва значително по-широко от втория, сред причините за което е
по-добрата му триеща характеристика в условия на
привеждане в движение на цилиндъра.

Направляващи от синтеровани бронзи
Синтерованите направляващи с прахово нанесен метален слой съдържат смазващо вещество, включено в
металната им структура като резултат от синтеровъчен процес. Тъй като направляващите работят в цикличен режим, смазката мигрира в посока към износената
повърхност. Причини за наблюдавания процес са вътрешният стрес, на който е подложена направляващата,
вследствие от който смазващото вещество буквално
изтича в посока към мястото на износването.
Използването на направляващи от синтеровани бронзи е свързано с редица проблеми. На първо място, направляващите се характеризират с ниски допустими натоварвания при работата им в динамичен и статичен режими. В приложения с триене при плъзгане износването
на направляващата води до образуване на отпечатък,
свидетелстващ за аварийни товари по време на работния цикъл. С развитието на процеса се създават условия
за появата на утечки в блока и съкращаване на експлоатационния им живот. В хидравлични или пневматични
приложения, характеризиращи се с линейно преместване, повърхността, върху която се изисква нанасянето на
смазващ филм, е значително голяма. В резултат на сравнително недоброто си смазване, отпечатъкът, свидетелстващ за износването на направляващата, обикновено нараства много по-бързо при синтерованите бронзи, в сравнение с други материали.

Направляващи с метална основа
Фамилията материали обхваща два основни типа продукти - пръстеновидни направляващи с метална основа и
петови съставни направляващи. Пръстеновидните са
значително по-скъпи в сравнение с петовите. Вторият
тип направляващи от фамилията - петовите съставни
лагери, се характеризират с добра триеща характеристика по време на привеждане в движение, но са обект на
чувствително износване. Използваните PTFE покрития
обикновено са тънкослойни и бързо се изтриват, което
важи особено за линейни приложения, тъй като за разлика
от ротационните, при плъзгащите направляващи
повърхността, върху която е отложено PTFE покритието, е много по-голяма. В допълнение, при направляващите
с метална подложка първоначалната стандартизирана
хлабина между буталото и цилиндъра се променя бързо,
тъй като тънкослойното, отличаващо се с ниска
твърдост PTFE покритие върху бронзовата основа, се
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изтрива. В резултат от бързото
износване и появата на нежелани хлабини се влошават работните характеристики на направляващата.

Направляващи от
термопластични
пластмаси
Счита се, че термопластичните
пластмаси са най-ценово ефективните и широко използвани материали
за направляващи. Като структура,
термопластичните направляващи са
подобни на тези от синтеровани
бронзи, което определя и сходните им
характеристики и експлоатационно
поведение. Въпреки това, използването на термопластмасите е съпроводено и с редица допълнителни проблеми.
Във високоскростни приложения,
направляващите от термопластмаси са чувствителни по отношение
на топлината, отделена по време на
работата на възела. Вследствие от
чувствителността по отношение
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на генерираната топлина, се появят
редица проблеми, като задиране на
направляващите върху буталото и
дори механичното им повреждане.
Количеството на използваното
смазващо вещество във високоскоростни приложения е от критично
важно значение по отношение влошаването на механичните и експлоатационните качества на направляващите във времето. В условия на постоянно натоварване, повечето изработени от термопластични материали направляващи ще бъдат обект на
пластична деформация.
Когато се разглежда работата на
направляващи за линейно преместване, трябва да се отбележи появата
на тъмни слоеве върху краищата на
буталото в редица приложения, дори
и при нормални експлоатационни условия. Подобен проблем се наблюдава
при използването на два основни
типа материали - синтеровани PTFE
втулкови направляващи и синтеровани бронзови или месингови направля-

ващи. Появата на тъмни слоеве се
дължи в общия случай на некоректен
избор на втулка, разцентроване на
възела и механичен допир между грапавините на триещите се повърхнини. Решение на проблема с образуването на отлагания включва използване на неметални и несъдържащи смола направляващи. Обикновено в приложения, при които се наблюдава образуване на слоеве върху страничните
повърхности на буталото, се пристъпва към замяна на използваните
направляващи с PTFE тъканни втулки. Структурата им е изградена от
високовискозни PTFE влакна за разлика от традиционно използваните
PTFE системи със смола, при които
се използва синтерован прахообразен
PTFE полимер или друг вид смола с
PTFE влакна, диспергирани в смолата.
Композитните PTFE тъканни направляващи, съдържащи високовизкозни
PTFE влакна, дори и при работа в условия на силно разцентроване не образуват слоеве смола или PTFЕ.
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ÿÔËˆ Ï‡¯ËÌË
Коментари на специалисти от фирми-производителки на шприц машини

–

‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙËÏË, Á‡ÌËÏ‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ Á‡ ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË
‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ËÌÚÂÂÒ
Í˙Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ È. »Á‡Á Ì‡ Ì‡‡ÒÌ‡ÎÓÚÓ
Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Ì‡ ¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ - ÎÂÂÌÂ
ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ˜ÂÁ ¯ÔËˆÓ‚‡ÌÂ.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Â,
˜Â Ì‡Â‰ Ò ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
ÌË‚Ó ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò ‚Ó‰Â˘Ë
ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ï‡¯ËÌË ‚ÚÓ‡
ÛÔÓÚÂ·‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ - Ì‡ ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-ÌËÒÍË ˆÂÌË. œ‡Á‡ÌÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔ˙Î‚‡ Ë ÓÚ ¯ÔËˆÏ‡¯ËÌË Ó‰ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ
·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ¯ÔËˆ Ï‡¯ËÌË ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ ÏÌÂÌËÂÚÓ ÒË Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Á‡
ÎÂÂÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ˜ÂÁ ¯ÔËˆÓ‚‡ÌÂ; Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ Â„ËÓÌ‡ÎÌËˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÏÛ.
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Сред техническите
новости са изцяло
хидравлични машини с
висока прецизност
Новаторски идеи, съчетани с почти 60-годишен
опит в техниката на леене
под налягане чрез шприцване, са основа на разработките на Battenfeld Injection
Molding - от концепцията Шприцмашина на Battenfeld
на машината до автоматизацията не отвън на цилиндрите за бърз ход
с роботи за постигане на по-висока с диференциално превключване, при
рентабилност. От над 20 години изцяло хидравлични машини с две
концепцията на Battenfeld е предста- плочи се постигат много високи сковена и на българския пазар. Компани- рости на отваряне и затваряне. Усята инвестира значителни средства тановено е, че при константно съотв постоянно обновяване на продукто- ношение между дължината и диавата гама, поради което с основание метъра, равно на 22, се постигат
би могло да се твърди, че е сред оптимални резултати в пластифидвигателите в техническото разви- цирането и добро хомогенизиране.
тие на шприцмашините. Техническа
Бих искал да обърна специално внитенденция при шприцмашините е мание на машините за леене под
насочена към разработването на налягане чрез шприцване с две плочи
модели със сила на затваряне от и изцяло излизащи навън колони, коипорядъка на 400 t. Изцяло хидравлич- то предлагат висока достъпност до
ните шприц машини се характери- инструмента и максимална прециззират с висока прецизност, макси- ност, обусловени от устойчивата на
мална достъпност и малка дължина. усукване конструкция (тип каса). При
Нови модели, имащи компактна кон- високоустойчиви, големи закрепващи
струкция и минимална необходима плочи, които са опора на затварящаплощ на разполагане, вече се предла- та плоча, и точно осово движение на
гат на пазара. Друга новост е увели- шприцагрегата по линейна направлячаване на пространството за мон- ваща се осигурява висока прецизтаж на инструмента, постигане на ност. Голямо предимство е осигуряидеална успоредност на плочите, ване на достъп до дюзата на машиобусловена от оптимално оразмеря- ната, който не е ограничен нито от
ване на линейните направляващи на затварящ цилиндър, нито от анерозатварящата плоча. Чрез разполага- идна кутия. Други предимства са
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добър достъп до хидравликата, както и възможността за паралелно
движение на затварящия и шприцагрегата с цел съкращаване времето
на цикъла. При избор на техническо
решение с пълно излизане на четирите колони извън неподвижната плоча, се осигурява възможност тежки
или обемисти формовани детайли да
се изваждат от робот директно
нагоре или настрани, без излишно
движение.
Микротехнологията се е превърнала във важен двигател на много
разработки в медицинската техника и редица други браншове. Например, при производството на биорезорбиращите щипки за кръвоносни
съдове с тегло приблизително 5 mg,
става въпрос за детайли с диаметър
приблизително 4 mm и дебелина на
стената от около 0.4 mm. Биорезорбиращите имплантати поставят
много високи изисквания, както към
производствения процес, така и към
опаковката и производствената
документация. За целия производствен цикъл на щипките, включващ
и опаковката им в кутии в условия
на т.нар. чисти помещения, на съвременните микросистеми са необходими не повече от няколко секунди.
Изключително кратките времена за
смяна на кутиите се постигат чрез
работеща при условия на чисти помещения система за смяна на кутиите, включваща интегрирано освобождаване на шлюзовете.
Мнението на Battenfeld за българския пазар е, че това е най-бързо развиващият се пазар в момента в Европа. Все още в България не са представени най-новите и високи технологии в областта на шприцтехниката, но това предстои в най-скоро
време с все по-широкото навлизане
на чуждестранните инвеститори.
Според Battenfeld българският пазар
има най-висок приоритет в настоящия момент.
Роланд Пехтл, началник отдел
продажби за Централна и
Югоизточна Европа в Battenfeld

Има тенденция към
унищожаване на българското
производство
Като конструкция, възможности
и технически характеристики шприцавтоматите са достигнали високо
ниво на развитие. Тенденция в развитието им е свързана с пълна компютризация и роботизация на процесите,
което се отнася и за иструменталната екипировка, т.т??? шприцформите. Развитието на инструменталната екипировка ще увеличи
възможностите на шприц машините.
В България е налице както търсене, така и предлагане на шприцмашини. Предлагат се главно машини
"втора употреба", внос от Западна
Европа, които се рециклират у нас и
се продават на ниски цени. Фирма
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Шприцмашина на БРОНЗ ТМ

БРОНЗ ТМ, като производител на
нови шприц машини, не може да се
конкурира по отношение на цените
с машините втора употреба, предлагани на пазара. За съжаление, това
резулттира в постепенно ликвидиране на българските производители
на шприцавтомати.
Бих оценил състоянието на пазара на шприц машини в региона на
Югоизточна Европа, както от гледна точка на пазарен интерес, така и
по отношение на разнообразието в
предлаганите технически решения,
като средно. Несъмнено, има търсене и предлагане на шприцмашини. Поголям интерес към шприцавтоматите се наблюдава в страни като
Македония, Турция и Албания, но и на
тези пазари също масово се настаняват доставчици на машини "втора употреба".
инж. Петър Бардаров, началник
отдел пласменти и работа с
клиенти в БРОНЗ ТМ

Конкуренцията е на ниво ценапроизводителност
Съвременното индустриално развитие се характеризира с все повисоки изисквания по отношение на
качеството, цената, срока на доставка, силно скъсените цикли на иновация и производство, при все пониски цени на произвежданите възли
и компоненти. Налице е и скъсяване
на жизнения цикъл на детайлите и
възлите от пластмаса, както и замяната им с все-по малко материалоемки, но имащи все по-високи физически и технически характеристики изделия. Казаното е особено изразено при индустрията на поддоставчиците в областта на автомобилостроенето, електрониката, електротехниката, където осигуряването
на високо качество при ниска себестойност е основно конкурентно преимущество.
За покриване на тези критерии, в
последните години съвременните
шприцмашини се развиват в посока:
l модулност на възлите и агрегатите, позволяваща една и съща машина да бъде разширявана с допълнителни агрегати според растежа и нуждите на производството на клиента.
l реализацията на множество работни позиции при една и съща машина, например вертикално, хоризон-
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тално, многокомпонентно шприцване, позволяващи незабавна реакция
при производството на различни
възли и компоненти, без да е необходимо закупуването на друга машина.
l адаптивни и интуитивни CNC управления с възможности за автоматичен контрол на технологичния
процес, управление на периферни агрегати и контрол на качеството.
l дистанционен контрол на групи
машини чрез йерархични системи за
упрaвление и контрол.
l преработка на специални материали - високоскоростни полимери, течни силикони, метални оксиди, металокерамика и др.
l интеграция в автоматизирани производствени системи в комбинация
с други машини и технологии, автоматичен монтаж, измервания и други комплексни операции.
l широка гама от периферни устройства, като подсушаване и транспорт на материала, роботизирани
клетки, автоматичен контрол и измервания, управление на производството и контрол на качеството.
С цел изпълнение на изброените
изисквания съвременните шприцмашини включват в конструкцията си
последните постижения на мехатрониката, електрониката и материалознанието. Използват се специални
покрития ARNOX за активните компоненти. На пазара се предлагат, както чисто хидравлични, така и хибрид-
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ни и машини с напълно
електрически високодинамични задвижвания.
Поради декапитализацията на българската
индустрия пазарът на
шприцмашини е на нивото от края на 70-те
години на миналия век.
Повечето български Шприцмашина
фирми търсят употребявани машини на по 15 и повече години, които
макар и много евтини, обричат тези
фирми на "гибел", имайки предвид
много високи изисквания, които ще
дойдат във връзка с интеграцията
на българската индустрия в огромната структура на поддоставчиците в Европа и света. Радостно е, че
все повече средни и големи експортно ориентирани фирми залагат найсъвременни технологични решения
от водещи фирми като ARBURG.
Миграцията на производства от Европа ще ускорява този процес.
Пазарът на нови шприцмашини в
Югоизточна Европа е в процес на
развитие на ниво от началото на 90те години на миналия век, в сравнение със страните от Централна Европа. В бивша Югославия, поради икономическата и политическата криза,
той е почти замрял. Леко оживление
се наблюдава в Румъния, вследствие
на увеличените чуждестранни инвестиции, главно в автомобилостроенето. В Турция, поради мащаба на стра-

на ARBURG

ната, както и наличието на вътрешен и експортен потенциал, растежът не е висок, но от няколко години стабилен. По отношение на цените, водещите европейски производители поддържат приблизително
еднакви нива. В случая е по-важно
съотношението цена-производителност, както и пакетът от сервизни
и други услуги, съпътстващи машината и допринасящи за висока възвращаемост на инвестициите.
Като потвърждение на горното
бих завършил с мисълта на английския социален критик Джон Ръскин:
"Законът на икономиката забранява
получаването на много стойност за
малко пари. Ако купите на най-ниската оферта, то ще трябва да платите допълнително за риска, който
поемате. Ако го направите, то тогава вие имате достатъчно пари да
платите повече за нещо по-добро".
инж. Красимир Димитров,
управител на ИннДев,
представител на ARBURG за
България
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ÎËˆ‡
СТУДИО ПРОТО

Ã‡ˇ
—ÚÓËÎÓ‚‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ÏÂÌË‰Ê˙
Ì‡ ProStream Group

Управляващият мениджър на компанията наследник на
фирма Шибър - ProStream Group, е изявен представител
на новото поколение млади, амбициозни и висококвалифицирани дами в българския бизнес. На всички, имащи професионален досег с нея, е известно, че г-жа Стоилова е
личност с широк размах на мисълта и действията, носител на европейската управленска култура и стил на
правене на бизнес. Мая Стоилова е посветила целия си
досегашен професионален опит на развитието на ръководената от нея компания. Възпитаничка е на Университета за национално и световно стопанство, специалност Икономика и управление на търговията. След дипломирането си през 1995 г. продължава да се усъвършенства професионално по различни бизнес програми към Университета в Гренфийлд, Англия. Сред дипломите на г-жа
Стоилова е Свидетелство за професионална квалификация по Ядрена енергетика към Техническия университет,
София. От настоящата година е студентка по магистърска програма в Сити Колидж към Шефилд Юнивърсити.
"Не е достатъчно аз да знам много. За да реализирам
идеите си, разчитам на екип от специалисти с висока
професионална подготовка. Поощрявам професионалното развитие на всеки от служителите на компанията", заявява г-жа Стоилова. "Имам за цел да създам фирма с европейски стил на работа, да изградя международен екип, за
да могат българските специалисти непрекъснато да разширяват и обогатяват бизнес културата си, да развивам
една "различна" като стил на работа фирма на българския пазар", подчертава Мая Стоилова. За читателите на сп.
Инженеринг ревю госпожа Стоилова повдига "завесата" на ProStream Group, заявявайки, че работят по нов интересен проект, свързан с по-широко присъствие на фирмата на пазара от следващата година.
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