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Резюме: Параметрите големина на преместване, скорост на движение, равномерност (плавност) на движение и кинематич-

на точност са от съществено значение за експлоатационните показатели на металорежещите машини. На база на вече пред-
ложени от авторите технически средства за измерване на тези параметри и математически модели за получаване на диагнос-
тично заключение за състоянието на кинематичната система, е изграден ресурс за отворена диагностична система от разпре-
делен тип, базирана на стандарта IEC 61499. Това позволява системата за диагностика да се реконфигурира с цел извършване на 
конкретен тип диагностична процедура. 

Ключови думи: IEC 61499, РЕКОНФИГУРИРАНЕ, ДИАГНОСТИКА, МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, КИНЕМАТИЧНА СИС-
ТЕМА, ПАРАМЕТРИ НА ДВИЖЕНИЕ 

Abstract: The parameters size of displacement, speed, uniformity (smoothness) of motion and kinematic accuracy are essential for the 
performance of machine tools. Based on the authors already proposed technical means of measuring these parameters and mathematical 
models to obtain a diagnostic conclusion about the state of the kinematic system is built resource for open diagnostic system of distributed 
type, based on the IEC 61499 standard. This allows system diagnostics to reconfigure the purpose of a specific type of diagnostic procedure. 
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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 ас-
пект - при създаване на системи от отворен тип, предназначени 
за диагностика на производствена техника. Тук, като обекти на 
диагностиката, са избрани кинематичните системи на метало-
режещи 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 произвежданата от 
машината продукция.  

2. Ресурси в системата за диагностика за полу-
чаване на първична информация 
Тук са представени, в еволюционен план, структури на ре-

сурси за получаване на първична диагностична информация от 
кинематичната система на ММ [3]. Те са получени чрез съв-
местно използване на известните подходи „от горе надолу” и 
„отдолу нагоре”. Необходимо е да се поясни, че при получава-
нето на  диагностичната информация, е желателно да се изпол-
зват максималните възможности на използваните измервател-
ните средства. Във връзка с това, събитията, получавани от 
тези средства, са с няколко порядъка повече, отколкото при 
нормално управление на разпределен обект в производствени 
условия. За целите на диагностиката, типичният брой на тези 
събития е в границите от 400 хиляди до 1 милион за една се-
кунда. По тази причина е необходимо тясно взаимодействие 
между системния хардуер, фърмуер и специално създадени за 
целта функционални блокове. Предложени са ресурси на сис-
темата за диагностика, които не са ориентирани към конкретен 
хардуер. По-късно ще се потърси възможност за максимално 
използване на съществуващ ресурс (хардуер в микропроцесор 
или микроконтролер), създаване на минимално възможният 
допълващ хардуерен ресурс (без него не може) и фърмуера на 
ресурса. Изяснена е планиращата функция (scheduling) на ре-
сурс. По-нататък тези структури са изяснени на ниво системен 

хардуер с цел реализиране на ниво „Ресурс” в смисъла на IEC 
61499.  

2.1 Ресурс за диагностика на големината на пре-
местване, скорост на движение и плавност 
на движение 
Структурата от технически средства за осигуряване на този 

ресурс е представена на фиг. 1. Тя е съставена в съответствие с 
методите за получаване на диагностична информация и мате-
матическите модели за големина на преместване, скорост на 
движение и плавност на движение, изяснени по-рано.   
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Фиг.1. Структура на ресурс за получаване на първична инфор-

мация за големина, скорост и плавност на движение 

Съгласно моделът за диагностика на параметъра “големина 
на преместване” се изисква установяване големината на пре-
местване, получена от измервателния преобразувател за цялото 
време на движение, а за диагностика на параметрите “скорост” 
и “плавност” на независимо движение, се изисква информация 
за големина на линейното преместване или ъгловото завъртане 
през определен интервал от време. За нейното получаване, при 
посочения тип измервателни средства, е използван брояч, 
представен в структурата от фиг. 1, чрез блока с означение 
Nα(Ns). Като правило, винаги се използва само един от измер-
вателните преобразуватели ИП1 или ИП2, в зависимост от това 
дали диагностираното движение е линейно преместване или 
ъглово завъртане. Информацията от който и да е измервателен 
преобразувател или непосредствено от него, или от отклонител, 
ако измервателният преобразувател е кинематичната верига на 
ММ с CNC. 
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За осигуряване на първична информация за процеса на 
движение, в структурата са включени блоковете “управление 
на паметта” и „памет”. В тази връзка блокът „управление на 
паметта” изпълнява две основни планиращи функции: 

- определя интервалът от време, в края на който в паметта 
трябва да се запише информацията за моментното положе-
ние на работния орган; 

- посочва на мястото в паметта, където трябва да се запише 
тази информация.  

Информацията за текущото положение на работния орган 
в съответствие с IEC 61499 е наречена “данни”, мястото на 
нейното записване се посочва от “адреса в паметта”, а момен-
тът на записването на новата информация – от команда “за-
пис”.  

Блокът “памет” е устройството, което физически съхраня-
ва цялата първична информация, необходима за  реализирането 
на метода за диагностика.  

2.2. Ресурс за получаване на първична информа-
ция при диагностика на кинематична точ-
ност 
Структурата от технически средства на ресурса за получа-

ване на първична информация, създаден в съответствие с мето-
да за диагностика на кинематична точност и математическият 
модел за нейното определяне е показана на фиг. 2 [4]. Измерва-
телните преобразуватели ИП1 и ИП2 показват алтернативни 
възможности за диагностика на конкретно движение – линейно 
или кръгово. Същото се отнася и за ИП3 и ИП4. 
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Фиг. 2. Ресурс за получаване на първична информация при ди-
агностика на кинематична точност 

 

Чрез броячът Nα се регистрират преместванията на работен 
орган, извършващ например линейно движение по ос Х или 
ъглово завъртане по ос А. Чрез брояча Nβ в същото време се 
регистрират преместванията на друг работен орган, извършващ 
например линейно движение по ос Y или ъглово завъртане по 
ос В. С това се подчертава, че създаденият ресурс е приложим 
за всякакъв тип движения на работен орган. 

Особеност на този ресурс спрямо предишния е в конструк-
цията, но не и във функционалното предназначение на блока за 
управление на паметта, който тук планира едновременно два 
различни адреса за записване на двете групи данни за текущото 
положение на работните органи. Това решение е нестандартно 
и изисква допълнителни средства за неговото реализиране.  

Този ресурс има следните съществени предимства: 

- може да бъде разширен за по-голям брой координатни оси 
(или крайни звена  на кинематични вериги); 

- при определени условия ресурсът от фиг. 1 може да се разг-
лежда като вариант на ресурса от фиг. 2. 

 
2.3. Обобщено решение за ресурс за получаване на 

първична диагностична информация от ки-
нематичната система на ММ  

При анализиране на предложените в т. 2.1 и т. 2.2 ресурси 
може да се установи, че ресурсът за получаване на първична 
информация при диагностика на кинематична точност на вери-
га с две крайни звена , показан на  фиг. 2, може да бъде заменен 
с два еднотипни ресурса от фиг. 1, които да работят съгласува-
но във времето. Предимство на това решение е, че отпада необ-
ходимостта от използване на специализирани ресурси за диаг-
ностика на конкретен брой съгласувани движения, както и про-
ектиране и изработване на специализирани устройства за съ-
щия брой движения в съответствие с тях. При това решение, за 
диагностиране на кинематично свързани вериги (например за 
кинематична точност) се използва съответния брой ресурси 
(фиг. 1), чиято работа е съгласувана по подходящ начин. Един 
от начините за съгласуване е, чрез подаване на подходящ сиг-
нал към съответните блокове “управление на паметта”. Като 
правило, този сигнал се изработва от планиращата функция, 
намираща се на по-високо йерархично ниво от тях, може да 
бъде наречен E_WR и да се подаде към секцията за управление 
на събитията (ЕСС) на съответния функционален блок. По тази 
причина ресурсът от фиг. 1 е приет за основен в процеса на 
получаване на първична диагностична информация от кинема-
тичната система на ММ. Такава информация, осигурявана чрез 
едновременното използване на необходимия брой ресурси от 
посочения вид, не противоречи на действащите стандартизаци-
онни документи и може да се използва успешно в съответствие 
с тях. Също така няма принципни ограничения за осигуряване 
на първичната диагностична информация във вид, необходим 
за нейното обработване чрез БПФ. 

 

3. Концепция за основен ресурс за диагностика на 
кинематичната система на ММ в съответс-
твие с IEC 61499 
Във връзка с това, че тук се предлага система за диагности-

ка от отворен тип, е прието за целесъобразно, в смисъла на IEC 
61499, да бъдат изпълнени следните условия: 

- за диагностиката на всяка координатна ос се използват са-
мостоятелни устройства („device”) в смисъла на IEC 
61499), основаващи се на компютърни средства от различни 
нива: от стандартна микропроцесорна система с необходи-
мата периферия, до подходящо подбран микроконтролер с 
необходимата за целите на диагностиката характеристики. 
Тъй като структурата и възможностите на тези устройства 
зависят от конкретния им производител, нормално е при не-
обходимост те да се допълнят със специфичен хардуер и 
фърмуер; 

- всички устройства имат един и същ системен интерфейс, 
основаващ се на определени стандарти за обмен на инфор-
мация, например RS232, RS422, RS485 или др. подобни; 

- интерфейсът към процесите е в съответствие с фиг. 1 и 2; 

- софтуерът на всяко устройство осигурява необходимите ре-
сурси чрез неговото конфигуриране и зареждане на парамет-
рите за конкретна диагностична процедура, което става само 
чрез системния интерфейс; 

- всяко устройство форматира първичната информация в удо-
бен за процедурата формат. 

На фиг. 3 е представена структурата от технически средст-
ва на ресурса, приет за основен при диагностика на отделна 
координата от кинематичната система на ММ по отношение на 
параметъра „големина на преместване”. 
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Фиг.3. Основен ресурс за диагностика на кинематична систе-
ма по параметър „големина на преместване” 

В него е предвидено ресурсът за всяка координата (ос) от 
кинематичната система на конкретна ММ, обект на диагности-
ка, да използва специализирана компютърна архитектура, ба-
зирана на микропроцесорна система или на микроконтролер. 
По начало, тези архитектури притежават специфични за ком-
пютърната техника ресурси, както изчислителни, така и интер-
фейсни, които са със значителни възможности. Това позволява, 
чрез използване ресурс с необходимата архитектура и подхо-
дяща за него планираща функция (Scheduling), да се осигури 
извършването на диагностична процедура, без да се противо-
речи на дефинициите на IEC 61499.  

На фиг. 4 е представена структурата от технически средства 
на ресурса за диагностика на кинематичната система на ММ по 
параметрите „скорост на движение”, „ускорение” и „плавност 
на движение”[5]. Параметърът „ускорение” е интересен при 
анализиране кинематичната точност на ММ с CNC, в случаите 
на обработване (контурно обхождане) на повърхнини, преходът 
между които изисква рязко сменяване на посока или скорост по 
една или повече координати.  
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Фиг.4. Основен ресурс за диагностика на кинематична сис-
тема по параметрите „скорост”, „плавност” и „ускорение” 

 

Съвсем естествено, за някои от задачите се наложи добавя-
не на специфичен за самата задача хардуер. Това основно е в 
сила  по отношение блока „Управление на паметта”, в който е 
необходим хардуер за неговото управление чрез външни сиг-
нали, задаващи фиксирани интервали от време за диагностика 
по параметрите, посочени по-горе. Тези сигнали са общи за 
всички устройства и ресурси, от които се получава първична 
диагностична информация. Сигналите С1…Сi се изработват от 
специализирано (в контекста на IEC 61499) устройство и е 
предвидено интервалите от време да се задават програмно в 
границите от 1 милисекунда до 10 секунди. 

Не е трудно да се установи, че ресурсите, представени на 
фиг.3 и фиг.4 съдържат блокове с едни и същи названия, но с 
известни разлики в тяхното функциониране. Това навежда на 
мисълта ресурсът от фиг. 4 да се разработи така, че да включва 
в себе си и възможностите на ресурса от фиг. 3. По тази причи-
на ресурсът от фиг. 4 тук е наречен „обобщен” и в последствие 
ще се използва само той. Предвижда се този ресурс да бъде 
изграден със средствата на компютърните и информационните 
технологии, като използва подходящ хардуер и специфичен 

фърмуер. Последното е необходимо за осигуряване на съвмес-
тимост на  ресурса със стандарта IEC 61499. Ресурсът, показан 
на фиг. 4 е приет за основен ресурс при диагностика на кине-
матичната система на металорежещи машини по посочените 
параметри.  

4. Изводи: 
1. Предложен е ресурс за получаване на първична информация 
при диагностика на кинематична система на ММ по пара-
метрите големината на преместване, скорост на движение и 
плавност на движение, която позволява ресурсът да се при-
лага при диагностика на ММ от различен тип. 

2. Предложен е ресурс за получаване на първична информация 
при диагностика на кинематична система на ММ по параме-
търа „кинематична точност”, който е приложим за диагнос-
тика на ММ от различен тип. 

3. На базата на горните два ресурса е създаден обобщен ресурс, 
който се предлага за получаване на първична диагностична 
информация от кинематичната система на ММ.  

4. Предложено е обобщеният ресурс да бъде изграден със сред-
ствата на компютърните и информационните технологии - 
хардуер и специфичен фърмуер за осигуряване на съвмести-
мост на ресурса със стандарта IEC 61499. 

5. Структурата на предложеният ресурс позволява неговото 
гъвкаво включване в средства/системи за диагностика на ки-
нематичната система на ММ от всякакъв тип по параметрите 
„големина”,”скорост”, „плавност”, „ускорение” и „кинема-
тична точност” на движение.   
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