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Резюме: Тук е отделено внимание на диагностиката на кинематичната система на ММ чрез параметрите големина на пре-

местване, скорост на движение, равномерност (плавност) на движение и кинематична точност, които са от съществено значе-
ние за експлоатационните показатели на тези машини. Предложени са математически модели за измерване на тези параметри 
и получаване на диагностично заключение за състоянието на кинематичната система. Моделите са ориентирани към създаване 
на приложения и ресурси на системата за диагностика в смисъла на стандарта IEC 61499. Предвижда се чрез тях да бъде изгра-
дена отворена диагностична система от разпределен тип, базирана на същия стандарт, което позволява системата за диаг-
ностика да се реконфигурира с цел извършване на конкретен тип диагностична процедура. 
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Abstract: Here is given attention to the diagnosis of MM kinematic system by parameters of moving as: size, speed, uniformity 
(smoothness) of motion and kinematic accuracy, which are essential to the performance of these machines. Mathematical models are 
proposed for measuring these parameters and obtain a diagnostic conclusion about the state of the kinematic system. The models are 
oriented towards creating applications and resources to diagnose the system in terms of standard IEC 61499. Envisaged by them to build up 
a diagnostic system of distributed type, based on the same standard, which allows reconfigure the diagnostics system to purpose in different 
diagnostic procedures.  
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1. Въведение 
Стандартът IEC 61499 [1,2] по начало е предназначен за уп-

равление на производствени технологични системи чрез PLC 
(Programmable Logical Controller) и в тази област неговите въз-
можности са известни. Основната цел на доклада е да изясни 
възможността този стандарт да бъде приложен в един друг 
аспект - при създаване на системи от отворен тип, предназна-
чени за диагностика на производствена техника. Тук, като 
обекти на диагностиката, са избрани кинематичните системи на 
металорежещи машини (ММ) с различно предназначение и 
сложност. Причините за този избор са няколко, като една от 
важните е, че от състоянието на кинематичната система на 
каквато и да е ММ, в голяма степен зависи качеството на про-
извежданата от машината продукция.  

2. Обща характеристика на математическите 
модели за диагностика на кинематичната 
система на ММ 
Създадените за целта и представените тук модели са мате-

матически и са предназначени за извършване на диагностика 
на кинематичната система, която не зависи от типа на ММ. 
При тяхното съставяне са взети в предвид две изисквания. 
Едното е да позволяват еднотипно диагностиране на кинема-
тичната система на универсални, специализирани и специални 
ММ и ММ с CNC [4, 5, 6]. Другото изискване е препоръчител-
но за стандарта IEC 61499 и то е функционалните блокове на 
моделите за диагностика да използват в максимална степен 
един и същ ресурс на дадено приложение [3]. В моделите е 
прието всяко преместване да се означава с N (брой деления, 
получени от измервателния преобразувател) и индекс, показ-
ващ принадлежността на движението към даден работен орган. 
В съответствие с IEC 61499, това е необходимо за създаване на 
множество (без ограничение) от еднотипни функционални 
блокове с различни конфигурационни параметри, наречени 
„instances”.  

3. Математически модел за определяне големината 
на преместване на работен орган 
Определянето на големината на преместването става по мо-

делите (1) или (2). Основен елемент в тях е устройство, което 
условно е наречено „брояч”. То е означено с буквата „N” и 
индекс след нея. Тук е прието броячът да има два компонента - 
апаратен и програмен. Всеки от тях е с определена разрядност, 
съобразена с използваната елементна база за изграждане на 
системата за диагностика и спецификата на извършваната ди-
агностична процедура. Независимо от тези подробности, при 
нулиран брояч големината  на линейното преместване или 
 на ъгловото завъртане ще бъде: 

 

 = |N. i| (1) 

= |N . i| (2) 

 

Големината на преместване при текущо (не нулирано) съ-
държание на същия брояч се дава от (3) или (4): 

 = (|N2 - N1|).i (3) 

= (|N2 - N1. I| (4) 

 

 Където: 

 - координата X, Y, Z, A, B, C 
 - линейно преместване 
 - ъглово завъртане 
N1 - старо число в брояча 
N2 - ново число в брояча 

i - големина на делението,  m, mm, m или rad. 
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4. Математически модел за определяне на 
скоростта на линейни и ъглови движения 

Моделът за скоростта на линейни движения определя голе-
мината на преместване   за време t (5), като  се определя 
от текущото съдържание на брояча N по (1) или (3). Моделът 
за скоростта на ъглови движения определя големината на ъгло-

вото завъртане   за време t (6), като   се определя от 
текущото съдържание на същия брояч N по (2) или (4). За 
всеки от моделите големината на интервала от време t се 
задава според изискванията на конкретната диагностична про-
цедура. 

 

V =   / t = N.i /t (5) 

=  / t (6) 

 

 където: 

 - координата X, Y, Z, A, B, C, S  
 - големина на линейно преместване 
V - скорост на линейно преместване 
  - големина на ъглово завъртане 
  - скорост на ъглово завъртане 
t - време, за което е извършено  

  преместването или завъртането 
 

5. Математически модел за диагностика на       
равномерност на движение 

Моделът за диагностика на равномерност на линейно дви-
жение използва моделите за големина на преместване, което се 
въвежда в системата за диагностика през определен интервал 
от време. Този модел изисква множеството от стойностите за 
големините на текущите премествания да се записва в масив. 
Това решение позволява функционалните блокове на моделите 
(1-4) и (7-11) да използват общ ресурс, което е в съответствие с 
посочения стандарт. Идеята, заложена в модела е, че при дви-
жение с равномерна скорост, преместването през всеки след-
ващ интервал от време ще бъде едно и също, а ако има нерав-
номерност в скоростта – ще бъде различно. Чрез сравняване на 
големините на линейните премествания в отделните интервали 
от време се определя най-голямата max  (7) и най-малката 
min  (8) разлики между тях. 

  max = max [I] (7) 

min = min [I] (8) 

  

Числената стойност на равномерността на движение се по-
лучава от: 

R=  max /  min (9) 

 

 където: 

R числена стойност на показателя за равномерност 

 

Моделът за диагностика на равномерност на движение при 
ъглови завъртания е подобен. Той използва модела за големина 
на ъглово завъртане, което също се отчита периодично през 
определен интервал от време и множеството от отчетени стой-
ности също се записват в масив. Чрез сравняване на големини-
те на ъгловите завъртания на крайното звено на кинематичната 
верига за отделните интервали от време се определя най-

голямата  max  (10) и най-малката  min  (11) разлики между 
тях. 

 max =max[I] (10) 

 min =min[I] (11) 

 

Числената стойност на равномерността на движение се по-
лучава от: 

R=  max /  min (12) 

 

 където: 

R - числена стойност на показателя за равномерност 

 
Моделите за диагностика на равномерност на линейно и ъг-

лово движение изразяват абсолютната големина на неравно-
мерността на движение и осигуряват информация за определя-
не на максималната и минималната скорост на движение, които 
са технически характеристики или обект на стандартизационни 
документи от различни нива. Чрез тях може да бъде определена 
и относителната големина на неравномерността по отношение 
на средната скорост или средната големина на преместване. 

По отношение на целите на диагностиката, моделите (7) - 
(12) за определяне на равномерност на движение имат недоста-
тъка, че при наличието на значителна по обем първична диаг-
ностична информация се осигурява само количествена оценка. 
На базата на този извод, тук се предлага по-нататъшното разви-
тие на метода за диагностика на равномерност на движение, 
което повишава неговата ефективност и диагностичната стой-
ност чрез определяне на характерни параметри на неравномер-
ността на движение. От тях може да се установи произходът и 
евентуално причините за възникване на неравномерността, без 
разглобяване на диагностираната кинематична верига. В осно-
вата на това развитие е представянето на реално движение (по 
отношение на неговата скорост или последователни положения 
на работния орган) като сума от едно равномерно движение и 
едновременно действащи с него множество от допълнителни 
движения, породени от хармонични трептения с определена 
честота и амплитуда. 

За определянето на честотите и амплитудите на допълни-
телните движения, числените стойности за конкретното движе-
ние, представяни например чрез N, се използва хармоничен 
анализ чрез бързо преобразуване на Фурие (БПФ). Установя-
ването на произхода и специфични параметри на неравно-
мерността на движението е възможно само при пълното 
познаване на конструкцията на кинематичната верига, 
параметрите на движението, което се пренася по нея в мо-
мента на получаването на първичната информация и усло-
вията, при които е получена същата тази първична инфор-
мация. Това е важно, защото в повечето случаи при реалните 
конструкции на ММ средствата за измерване на параметрите на 
движение могат да се присъединят безпрепятствено само към 
крайните звена на кинематичните вериги.  

При използване на стандартен програмен продукт за хар-
моничен анализ и програмируемо време между две съседни 
измервания от 0.001s (1ms) до 10s, най-ниската откривана чес-
тота е 0.0001 Hz, а най-високата - 498.8 Hz. Този честотен ин-
тервал е напълно достатъчен за диагностиране както на всички 
работни движения на ММ, така и на много голяма част от спо-
магателните движения. За откриване на по-високи честоти е 
необходимо използване технически средства за измерване на 
шум. 
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6. Математически модел за диагностика на      
кинематична точност 

Предложеният модел за диагностика на кинематична точ-
ност използва моделите за големина на преместване или моде-
лите за скорост на движение. Важна негова особеност е, че той 
не съдържа ограничения за едновременно прилагане по отно-
шение на два или повече едновременно и съгласувано движещи 
се работни органа с еднотипни или разнотипни движения (ли-
нейни или кръгови). Според този модел, моментните стойности 
на предавателното отношение на вътрешната кинематична 
верига се определят на база стойностите на параметрите на 
движения на нейните крайни звена за съответните интервали от 
време.  

При линейни премествания на крайните звена на вътрешна-
та кинематична верига, определянето на текущата стойност на 
предавателното отношение Кт чрез големина на преместване е 
(13), а чрез скорост на движение – (14). 

 

Кт =    /  (13) 

Кт =  V / V (14) 

При ъглови завъртания на крайните звена на вътрешната 
кинематична верига, моделът за определянето на Кт  чрез го-
лемината на ъгловото завъртане  е (15), а чрез скоростта на 
ъгловото завъртане – (16). 

Кт =   /  (15) 

Кт =   /  (16) 

При вътрешните кинематични вериги на ММ често се сре-
ща случаят, когато крайните звена на тази верига са с разно-
типни движения, например водещото звено има ъглово завър-
тане, а водимото - линейно преместване. За този случай моде-
лът за определяне на Кт е (17) при използване на премествани-
ята на звената и (18) при използване скоростите на същите 
звена: 

 

Кт =   /  (17) 

Кт =  V /  (18) 

За случая, когато водещото звено извършва линейно пре-
местване, а водимото - ъглово завъртане, Кт при използване на 
преместванията на звената се определя от (19), а при използва-
не на техните скорости – по (20): 

Кт =   /  (19) 

Кт =    / V (20) 

 

 навсякъде: 

 -  означение за водещо звено X, Y, Z, A, B, C, S 

 -  означение за водимо звено X, Y, Z, A, B, C 

 
В зависимост от целта на конкретната диагностична задача, 

кинематичната точност в абсолютно изражение може да се 
представи като разлика Кт между максималната Ктmax и 
минималната Ктmin стойности на Kт, в относително изражение 
като отношение между Кт и номиналната стойност на преда-
вателното отношение Кnom или по друг подходящ начин при 
кинематични вериги с променливо предавателно отношение.  

7. Изводи: 
1. Предложени са математически модели за диагностика на 

кинематичната система на ММ, които осигуряват получа-
ването на диагностична информация за параметрите: го-
лемина на преместване, скорост, равномерност и кинема-
тична точност на линейни и ъглови движения. 

2. Предложените модели са приложими за диагностика на 
ММ от различен тип – универсални, специализирани и 
специални. Същите модели не зависят от големините и 
скоростите на крайните звена на кинематичната система.  

3. Предложените математически модели са ориентирани към 
тяхното непосредствено използване във функционални 
блокове, приложения и ресурси на разпределени реконфи-
гурируеми системи за диагностика, в съответствие със 
стандарта IEC 61499.  

4. Предложено е, чрез извършване на хармоничен анализ 
върху първичната диагностична информация от съставе-
ният модел за равномерност на движение, той да бъде 
разширен с цел откриване на честоти, предизвикващи не-
равномерност на движение.   
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