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1. Увод 
В производствените условия системите за управление 

изпълняват най-различни по естество технологични задачи – 
управляват процеси, регистрират събития, изчисляват 
алгоритми за получаване на оптимален резултат и т.н. За тази 
цел е създадена модулна комбинация от технологично 
оборудване, което включва входно изходни устройства, 
сензори, компютър и подходящо програмно осигуряване, тъй 
като с други средства е много трудно да се постигне висока 
точност и оптимална производителност. Днес за създаването на 
високо производителна система за управление се изискват 
много по-малко усилия, тъй като модулността позволява бърза 
пренастройка и промяна в изискванията на потребителя, 
благодарение на стандартите ОРС и IEC 61131-3, както и 
ниската себестойност и висока надеждност на входно 
изходните устройства и сензори. Ролята на автоматизираната 
система за управление е да облекчи труда на оператора, да 
разшири неговите възможности или в някои случаи напълно да 
замени неговото участие в производствения процес в случаите 
когато е възможно. Поради това архитектурата на системата за 
управление много наподобява устройството на човека – ролята 
на органите за допир се изпълнява от датчици и сензори, ролята 
на ръцете – изпълнителните механизми, ролята на мозъка – 
компютър или програмируем контролер. 

2. Особености на архитектурата в 
системата за управление 

Съществуват огромно количество разнообразни сензори 
(температура, влажност, налягане, разход, скорост, ускорение, 
вибрация, тегло, честота, момент, осветеност, шум, обем, 
количество топлина, сила на тока, ниво и др.) които 
преобразуват физическите величини в електрически сигнал. 
Ако параметрите на измерваната величина не съвпадат с тези 
на входния сигнал и неговия аналогово-цифров преобразувател 
се използва измерителен преобразувател, който нормализира 
сигнала. Например входната величина е с размерност 0...10 В, а 
датчик (термодвойка) е с входно напрежение в диапазона от 0 
до 100 мВ, се използва измерителен преобразувател (фиг. 1), 
който осигурява стандартен диапазон на изменение, линейност, 
компенсации на грешка, усилване и т.н. Измерителните 
преобразователи се комбинират с модули тип аналогов вход. 
Измерителните преобразователи могат да бъдат с вграден АЦП 
или ЦАП (цифрово аналогов преобразувател), а също така и с 
микропроцесор за линеаризация на характеристиката на 
датчика и компенсация на грешката в аналоговата част на 
системите. В последно време се произвеждат и цифрови 
датчици, които в себе си имат вградени първичен 
преобразувател на входната физическа величина, измерителен 
преобразувател и АЦП. За получаването на аналоговите 
сигнали в системата се използват  аналогови входни/изходни 
модули. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Те се разделят на универсални и специализирани. Пример за 

универсален модул е такъв с входни параметри на сигнала със следните 
характеристики:  ±150 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±5 В, ±10 В и ток в диапазон 
±20 мА. Специализираните модули са например такива, които работят с 
входен сигнал от тип „термодвойка”, със специфична характеристика на 
входното съпротивление и компенсация на грешката при 
преобразуването на сигнала в цифров вид. Те са с вградени таблици за 
стойностите на входния сигнал.  

Друг вид модули като част от архитектурата на системата за 
управление са модулите от тип дискретен вход/изход. Те не съдиржат в 
себе си АЦП и позволяват подаването към системата за управление на 
сигнали от двоичен тип (0 или 1). Такива могат да бъдат сигналите за 
крайно положение на даден механизъм или за текущото му състояние – 
работи или е изключен. Нивото на входния сигнал се променя като по 
правило от, 0...24 В или 0...220 В.  

Отделно място в системата за управление заемат броячните 
модули. Те са разновидност на дискретните входни/изходни модули, но 
могат да регистрират с висока точност бързата смяна на входния сигнал 
(пулсове). Обикновено се използавт като така наречени енкодери – за 
регистрирането на оборотите на въртящи се елементи – валове, 
електродвигатели, турбини и т.н. Компютърът изпълнява ролята на 
„мозък” в автоматизираната система за управление. Той приема 
сигналите от датчиците, изпълнява записания в него софтуерен 
програмен код и предава необходимата информация към изходните 
устройства. Комуникацията между компютърът и входно – изходните 
устройства се осъществява посредством интерфейси от типа на USB, 
CAN, RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet или паралелен интерфейс LPT. 
Съществуват и входно – изходни устройства, реализирани като печатна 
платка, която се монтира директно в компютъра, на входно – изходни 
шини от типа на PCI или ISA. Тези платки имат предимство пред 
външните модули, явяващо се във възможност за предаване на данни в 
висока скорост (над 10 Мбит/с), което е трудно постижимо за 
останалите видове интерфейси с външни комуникационни портове. 
Като недостатък могат да се изтъкнат високите електромагнитни 
смущения от компютъра и конструктивните ограничения относно броя 

Фиг. 1 Прост вариант на автоматизирана система за управление 
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на входно – изходните платки, които могат да се монтират в 
компютъра.    

В автоматизираните системи за управление вместо компютър или 
често в комбинация с него се използват и ПЛК(програмируем 
логически контролер). Типовата разлика помежду тях се състои във 
конструктивните особености – възможност да бъде монтиран в панел за 
управление, липса на твърд диск, монитор и клавиатура. Контролерите 
са с малки размери, разширен температурен диапазон, повишена 
устойчивост към вибрационни и електромагнитни смущения, ниска 
консумация на ток, защита на входно – изходните модули, голям брой 
разнообразни портове за комуникация. Като правило в контролерите се 
използват операционни системи в реално време (Windows СЕ, QNX, 
WindRiver VxWorks). 

3. Изисквания към архитектурата на 
автоматизираната система за управление 

Архитектурата на автоматизираната система за управление в най-
добрия случай представлява един абстрактен идеализиран модел от 
нейните компоненти и взаимодействията помежду им [1]. Елементите 
формирайки взаимодействия и връзки помежду си образуват единна 
автоматизирана система за управление и осигуряват решаването на 
конкретния проблем на необходимата задача за автоматизация на 
архитектурно ниво. В същото време архитектурата оставя достатъчно 
свобода за избор на конкретни технически решения чрез подходящ 
избор на компоненти от архитектурата и методи за взаимодействие 
помежду им. Елементи на архитектурата се явяват модели (абстракции) 
на датчици, входно – изходни устройства, измерителни 
преобразуватели, ПЛК, компютри, интерфейси, протоколи за 
комуникация и мрежово оборудване, изпълнителни механизми, 
драйвъри, канали за предаване на информацията и т.н. Основното 
изискване към системния инженер като проектант на автоматизираната 
система за управление е база от знания в конкретната производствена 
област на машиностроителното предприятие (принципи на 
функциониране на обекта за автоматизация) и база от знания на 
техническо ниво (характеристики на приложното и програмно 
осигуряване) за да може да проектира правилно системата за 
управление. При проектиране на автоматизираната система за 
управление в предприятието е задължително да бъдат заложени 
следните изисквания: 

• Слаба зависимост между елементите на архитектурата (т.е. де 
композиция на бъдещата система на части, така че потокът от 
данни през тях да е възможно минимален, осигурявайки 
надеждна работа и липса на блокиране на контурите за 
автоматично регулиране); 

• Възможност за тест за установяване на режим на правилно 
функциониране; 

• Диагностика за откриване на неизправни части от системата; 
• Ремонтопригодност – възможност за възстановяване на нормална 

работа за минимално време при икономически оправдана цена 
за ремонт; 

• Надеждност – например чрез резервиране на компоненти, модули 
и оборудване; 

• Лесно обслужване и експлоатация (минимални изисквания 
относно техническата квалификация на обслужващия персонал, 
без необходимост от допълнително обучение); 

• Безопасност – съгласно изискванията за промишлена безопасност 
и техника на безопасност на обекта; 

• Защита на системата от неквалифицирани потребители и 
зложелатели; 

• Модифицируемост – възможност за работа на системата с други 
технологични процеси; 

• Функционална разширяемост – възможност за добавяне към 
системата на допълнителни функционални възможности, 
непредвидени в технич1еското задание; 

• Надграждане и разширение – възможност за увеличаване на 
системата при нарастване на обектите за автоматизация; 

•  Възможност за преконфигурация за работа с нови технологични 
процеси, максимален жизнен цикъл на системата без 

значително морално остаряване, позволяващи периодично 
обновяване на приложното и програмното осигуряване; 

• Минимално време за монтаж, пуск и въвеждане в експлоатация 
на системата; 

Архитектурата на системата може да е различна, което зависи от типа 
на решаването на задачата за автоматизация. Такива задачи са следните: 

• Мониторинг – непрекъснато измерване и управление с 
архивиране на получената информация; 

• Автоматично управление – в система с обратна връзка или без 
нея; 

• Диспечерско управление – управление с помощта на човек-
оператор, който взаимодейства със системата посредством 
човеко-машинен интерфейс (ЧМИ); 

• Осигуряване на безопасност. 

Проектирането на която и да е автоматизирана система за управление 
започва с декомпозиция (разделяне на части) на системата на 
подсистеми. Изборът на метод за декомпозиция е творчески процес от 
който зависи бъдещата функционалност и производителност на 
системата за управление. Декомпозицията се разделя на два вида – 
функционална (алгоритмична) или обектна. И двата вида могат да бъдат 
използвани паралелно при проектирането на архитектурата на 
системата за управление. При функционалната декомпозиция обектите 
се разделят на сходни по функции и след това се групират с един ПЛК 
за управление. При обектна декомпозиция се използват 
децентрализирани системи за управление DCS (Distributed Control 
System), (фиг.2) когато всеки обект за управление се оборудва с локален 
ПЛК, решаващ задачата за автоматизация в границите на този обект. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделът на децентрализираната система за автоматизирано 
управление може да бъде представен като набор от физически 
устройства (например ПЛК), взаимодействащи помежду си с помощта 
на един или няколко промишлени интерфейса (фиг. 3). Те имат 
йерархична структура и обикновено се подчиняват на общ 
международен стандарт (IEC 61499). Функциите които изпълнява 
системата за автоматизация се моделират с помощта на програмно 
осигуряване (софтуер) което е инсталирано в едно от устройствата. 
Обикновено се използва топология от типа клиент – сървър. Всяко 
физическо устройство в децентрализираната система за управление 
съдържа поне един интерфейс за връзка с обекта за управление или 
индустриалната мрежа и съдържа няколко ресурса.  В едно устройство 
може да има няколко ресурса или няколко програмни приложения, а 
също така отделните устройства обменят тази информация помежду си 
с помощта на комуникационните интерфейси. Информацията може да 
бъде във вид на данни или събития, а също така да бъде от 
диагностичен или конфигурационен характер. Ресурсите като част от 
модела са със системен характер, имат независимо от останалите 
функции управление на операциите и осигуряват функционирането на 
базово ниво, изпълнение на алгоритмите и планирането на задачите, 
както и приоритизацията им. 

 

Фиг. 2 Архитектура на типова съвременна децентрализирана  
система за автоматизирано управление с три степени на йерархия. 
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Ресурсът може да бъде създаден, конфигуриран, изпълнен или изтрит 
без прекъсване или смущаване на останалите такива в системата. Като 
пример за ресурс може да се споменат паметта и времето, изпълнението 
на задачата от централния процесор.  

4.  Многослойна архитектура 
Мрежа може да бъде свързана не само към един компютър както е 
показано на фиг.1, но и към глобалната мрежа. Връзката помежду 
отделните устройства се осъществява с технологични средства от типа 
на OPC сървър. Това програмно осигуряване се базира на единен 
стандарт и позволява предаването на поток от данни между различни 
архитектури. Отделните индустриални мрежи съдържат различни 
протоколи и оборудване, а също така и начина на предаване на данните 
е разнообразен – оптично влакно, медни проводници, радиовръзка и др. 
Като основа на приложното програмно оборудване се явяват SCADA 
(система за диспечерско управление и събиране на данни) пакетите. В 
контролерите (ПЛК)  се зареждат програмните модули на пакета, с 
помощта на средства за визуално програмиране – по стандарта IEC 
61131-3. Обектният принцип при многослойната архитектура позволява 
да се осигури структурната й надеждност [2]. Може да отбележим 
следните нива в многослойните архитектури:   
• Нулево ниво – включва датчици и изпълнителни механизми 

(актуатори): крайни изключватели, разходомери, температура и 
т.н. 

• Първо ниво – програмируеми контролери и модули  от тип 
аналогов вход/изход, дискретен вход/изход, които си обменят 
информация по индустриалната мрежа (Fieldbus, Modbus, 
Profibus). Понякога входно изходните модели са в отделно 
йерархично ниво; 

• Второ ниво – диспечерско (ниво оператор) – работни станции, 
които представляват компютри с ЧМИ, най-разпространени са 
като SCADA пакети. Операторът наблюдава технологичния 
процес или участва в управлението му с помощта на 
мнемосхеми на екрана на монитора на компютъра. 
Операторската станция също изпълнява задачи като архивиране 
на данни, записва действията на оператора, регистрира събития 
за процеса – защити, аварийни ситуации, изпълнява алгоритми 
по управлението на технологичните процеси. Важна част от 
второто ниво са базите данни в реално време, които са връзката с 
третото ниво от архитектурата; 

• Трето ниво – ниво управление на цех, явяваща се комбинация 
от автоматизираната система за управление на технологичния 
процес в машиностроителното предприятие и системата за 
управление на материалните потоци в него. В зависимост от 
големината на предприятието може да има и още едно четвърто 
ниво, което реализира в себе си интеграция с 
административното управление на предприятието, намиращо се 
в различни държави и континенти. Тук се решават следните 
задачи за автоматизация: ЕRP (Enterprise Resource Planning) — 
планиране ресурсите на предприятието, MRP (Manufacturing 
Resource Planning) — планиране ресурсите на технологичните 

подразделения на предприятието, MES (Manufacturing Execution 
Systems) — управление производственте ресурси, HRM (Human 
Resource Management) — управление на човешките ресурси, 
ЕАМ (Enterprise Asset Management) — управление на основните 
фондове, техническо обслужване и ремонт. 

5. Изводи 
• Максималната производителност и надеждност на системите за 

автоматизирано управление се постигат при автономна работа 
на контролерите, а обменяната информация помежду им е 
сведена до минимум; 

• За постигане на висока ефективност са необходими единни 
стандарти и съвместимост между всички устройства, които са 
част от архитектурата на системата за управление; 

• Висока степен на интеграция и платформена независимост се 
постига благодарение на използването на операционни системи 
в реално време; 

• Намаляват разходите за експлоатация и поддръжка, 
благодарение на относително ниската себестойност на 
оборудването, което е част от системата за управление. 
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