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Резюме: Тук е представена интелигентна периферия за разпределена система, ориентирана към диагностика на 
производствена техника за механично обработване на материали. Като цяло системата за диагностика е структурирана на две 
йерархични нива и е ориентирана към стандарта IEC 61499. Първото ниво (най-ниското в йерархията на тази система), обект 
на този доклад, е наречено “периферия” и е съвкупност от множество еднотипни интелигентни модули.  Всеки един от тези 
модули съдържа следните интерфейси: 1 бр. към енкодер за линейни и ротационни движения, 8 бр. цифрови входове (12-24 V) и 
група от четири синхронно работещи аналогови входа (±10 V). Второто ниво е на следващото по-високо ниво и представлява 
стандартен персонален компютър със софтуер, необходими за конкретната диагностична цел и в момента не е обект на 
разглеждане. Хардуерът на първото ниво и софтуерът и на двете нива са ориентирани към стандарта IEC 61499. 

Ключови думи: ДИАГНОСТИКА, МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, ИНТЕЛИГЕНТНА ПЕРИФЕРИЯ, 
РЕКОНФИГУРИРАНЕ, IEC 61499 

Abstract: Here is presented a distributed intelligent peripheral system oriented to diagnostics of production equipment for 
machining various materials. Overall diagnostic system is structured into two hierarchical levels and is oriented to IEC 61499 
Standard. The first level (the lowest in the hierarchy of the system), the subject of this report here is called “periphery" and is a 
multiple of identical set of intelligent modules. Each of these modules contains the following interfaces: a encoder for linear and 
rotary movements, 8 pcs. digital inputs (12-24 V) and a group of four synchronously working analog inputs (± 10 V). The second 
level is the next higher level and it is a standard PC with software for specific diagnostic purposes and it is not currently under 
consideration. Hardware and software in the first level and in the second level are oriented to IEC 61499 Standard. 
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1. Въведение в проблема 

Стандартът IEC 61499 по начало е предназначен за 
управление на производствени технологични системи чрез 
PLC (Programmable Logical Controller) и в тази област 
неговите възможности са известни. Основната цел на 
доклада е да изясни един друг аспект за прилагане на този 
стандарт - при създаване на системи от отворен тип, 
предназначени за диагностика на производствена техника в 
бластта на механичното обработване на метални и неметални 
материали. Тук, като обекти на диагностиката, са избрани 
кинематичните системи на металорежещи машини (ММ) [1, 
2]. Причините за този избор са няколко, като основните са, 
че от една страна тези машини са със сложна конструкция, а 
от друга те трябва да осигуряват висока степен на точност и 
клас на точност при обработване на материали с голям 
диапазон от механични характеристики. 

2.  Обосноваване на параметрите за 
диагностика   

В исторически аспект е общоприето диагностиката на 
кинематичната система на ММ да става по няколко групи 
параметри, представени както следва [1, 2]:  

2.1. Кинематични параметри. Кинематичните 
параметри са свързани пряко с движенията, необходими за 
осъществяване на технологичен процес. Те са големина, 

скорост и плавност (равномерност)  на конкретно  движение, 
характер (закон) на ускоряване и забавяне [2]. В някои 
случаи, в зависимост от предназначението на конкретна 
машина, към тези параметри може да се добави и 
съгласуваност с движения или процеси от друг характер, 
необходими за цялостното изпълнение на технологична 
операция. По принцип тези параметри се измерват за 
отделно движение на механизма. 

2.2. Параметри на цикъл на движение на 
механизъм/механизми: Тези параметри  могат да се 
разглеждат в два аспекта – а) наличие на хлабини следствие 
износване и б) установяване на отклонение в параметрите на 
работен цикъл, като време за изпълнение, случайно или 
систематично променяне на размери, положения и др. [2]. За 
параметрите от тази група е характерно, че те могат да се 
измерят само при извършване на един или няколко пълни 
цикъла на механизма, обект на диагностика. 

2.3. Вибро-акустични параметри: Като правило, 
наличието на вибрации в определен честотен диапазон се 
възприема по-скоро като следствие на изпълнявания 
технологичен процес и неговият режим, отколкото на 
състоянието на кинематичната система. Въпреки това, при 
възникването на определени дефекти (неизправности) в 
кинематичната система се появяват вибрации. Известно е, че 
при пълно познаване на конструкцията на дадена 
кинематична верига и параметрите при които работят 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2012 ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME 4, P.P. 182-188 (2012)182



нейните звена, по честотата на вибрацията може да се 
определи неизправният елемент в кинематичната верига. Със 
широкото навлизане на безстепенното управление на 
скоростта на движение, е установено, че появяването на 
вибрации може да се дължи и на неизправности в самата 
система за управление.  

2.4. Енергетични параметри: Обикновено това са 
параметри от „второстепенно” значение и те се изразяват 
чрез консумираната мощност за дадено движение, 
температура на елементи от кинематичната система, 
коефициент на полезно действие и др. По отношение на 
консумираната мощност трябва да се отбележи, че най-често 
се измерват две мощности – на празен ход и при конкретно 
механично натоварване от технологичен процес. Разликата 
между тях има значителна информационна стойност за 
състоянието на механизма. Изменението на температурата  
на конкретен възел от кинематичната система (двигател, 
предавателен механизъм, лагери и др.) също има значителна 
диагностична стойност. Коефициентът на полезно действие 
не може да се измери непосредствено и се определя чрез 
пресмятане. 

3. Концепция за функциите на 
интелигентната периферия 

При създаването на концепцията за интелигентната 
периферия, т.е. първото йерархично ниво на системата за 
диагностика, са заложени следните основни моменти: 

3.1. Получаването на първична диагностична 
информация по няколко параметъра едновременно, съдържа 
голям обем „скрита” информация, която може да бъде 
пропусната или незабелязана по времето когато се получава 
диагностична информация само по един параметър;  

3.2. Периферията трябва да бъде изградена на модулен 
принцип, като при това броят на модулите принципно да не 
се ограничава и всеки модул да се конфигурира 
индивидуално за конкретна диагностична цел; 

3.3. Всеки от модулите от първото ниво е полезно и 
препоръчително да позволява едновременно измерване (т.е. 
получаване на първична диагностична информация) в 
съответствие с точките 2.1 – 2.4; 

3.4. Всички модули от първото ниво да могат да се 
свързват еднотипно и в произволен ред помежду си. Това по 
принцип не е задължително, но осигурява редица удобства 
от технически характер при подготовката и организирането 
на диагностиката; 

3.5. С цел извършване на диагностика на конкретен обект 
и удобно физическо (пространствено) разполагане както на 
модулите от първото ниво, така и на второто ниво, е 
целесъобразно всеки от модулите от първото ниво да може 
да поеме функциите на комуникатор с второто ниво.  

3.6. Средствата от които е изградена периферията трябва 
само да осигуряват получаване на първична диагностична 
информация, без да се занимават с нейното анализиране. 
Основната причина за това е, че анализирането на тази 
информация с цел получаване на диагностично заключение 
изисква прилагането на специфични алгоритми за всеки 
конкретен случай и докато алгоритъма за анализиране се 
изпълнява, може да бъде пропусната текуща стойност, важна 
за него. Единственото, което е разумно да се извършва от 
средствата на периферията (ако за това има достатъчно 
време), е тази първична информация да се форматира и 
структурира по начин, подходящ за нейното по-нататъшно 
обработване.  

 

 

4. Концепция за структурата на 
интелигентната периферия 

  Като следствие от т. 3.1 - 3.6 всеки модул е изграден със 
средствата на компютърните и информационните 
технологии. При сегашното състояние на елементната база за 
тези технологии може да се установи, че за случая са 
особено подходящи т. нар. „микроконтролери”. На практика 
те представляват цялостна компютърна система, изградена в 
един кристал и капсулирана херметично в собствен корпус. 
Микроконтролерът съдържа два основни възела. Единият от 
тях е прието да се нарича „ядро” и включва всичко 
необходимо за аритметични и логически действия със 
зададен поток от информация. Тези действия се изпълняват в 
съответствие с програма, записана предварително в 
микроконтролера. Вторият възел е прието да се нарича 
„периферия” и от една страна е предназначен за получаване 
на потока от информация за ядрото, а от друга – за  неговото 
извеждане навън от микроконтролера след обработване на 
този поток от ядрото.  

Във връзка с реализиране на концепцията е необходимо 
да се извърши следното: 

4.1. Избор на средства за измерване на 
кинематичните параметри. По отношение на средствата и 
сензорите за измерване на кинематичните  параметри в 
съответствие с т. 2.1, може да се отбележи, че с най-голямо 
разпространение към момента са получили енкодерите от 
оптично-електронен тип. От една страна те са се наложили 
като стандартни средства за обратна връзка при работни 
органи, задвижвани от безстепенно управлявани двигатели, а 
от друга водещите производители на компютърни средства 
за управление на механично движещи се обекти, са приели 
интерфейса с енкодери от този тип като стандарт, в резултат 
на което го вграждат в микроконтролери с различна степен 
на сложност. Основното предимство на енкодерите от този 
тип е, че от една страна те осигуряват цифров сигнал за 
текущото положение на работен орган, а от друга позволяват 
прилагането на алгоритми за цифрово интегриране и 
диференциране с цел определяне на път, скорост и ускорение 
(от първи и втори порядък) без добавяне на шум в 
информацията, получена по изчислителен път. Ще бъде 
грешка, ако от тази група се изключи възможността да се 
измерва времето между задействане на конкретни сензори, 
които изработват сигнал тип „включено/изключено. Тези 
сензори изискват само цифрови входове, които се осигуряват 
безпроблемно от какъвто и да е микроконтролер.  

4.2. Избор на средствата за измерване на параметри 
на цикъл. За целта, в съответствие с т. 2.2, тук е прието да 
се използват подходящи съчетания от средствата за 
измерване на кинематични параметри (по смисъла на т. 4.1), 
но организирани да работят по начин, осигуряващ измерване 
на параметрите на необходимите цикли.   

4.3.  Избор на средствата за измерване на вибро-
акустични параметри. От направен преглед за 
съвременното състояние на сензорите за измерване на 
вибрации и ускорения за промишлени приложения, се 
установява, че съществува ново поколение сензори за 
измерване на вибрации (акселерометри) и на ъглови 
скорости (жироскопи) в миниатюрно изпълнение по 
технологията MEMS (Micro ElectroMechanical Systems). 

На фиг. 1 и фиг. 2 са представени готови модули на три-
координатни акселерометри с означения  MMA7341L [4]  и 
MMA7361L [5]. Те са предназначени за директно вграждане 
в конструкции или за самостоятелно използване. 
Интерфейсът му е удобен за свързване към микроконтролер 
от всякакъв тип.  
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-  базиран на Freescale MMA7341L XYZ  

-  честотна лента (-3 dB) по оси X и Y:  0 – 400 Hz, ос Z : 0 – 
300 Hz 

-  отделни аналогови изходи за всяка от трите оси XYZ  

- два работни обхвата (± 3g или ± 11g ), задавани чрез 
мостче (джъмпер) 

-  работно  напрежение: 2.2V - 3,6V 

-  консумация на ток 0.5mA 

-  размери 10мм х 13мм х 2.5мм, с размери на DIP корпус с 
10 извода 

-  тегло 0.35 г. 

Фиг. 1.   3-осов акселерометър MMA7341L 

 

 

-  базиран на Freescale MMA7361L XYZ  

-  честотна лента (-3 dB) по оси X и Y:   0 – 400 Hz, ос Z : 0 – 
300 Hz  

-  отделни аналогови изходи за всяка от трите оси XYZ  

-  два работни обхвата (± 1.5g или ± 6g ), задавани чрез 
мостче (джъмпер) 

-  работно  напрежение min. 2.2V, max. 16V (има вграден 
стабилизатор) 

-  консумация на ток  0.7 mA 

-  размери 12мм х 23мм х 2.5 мм, с форма на SIP корпус с 
9+1 извода   

-  тегло 0.75 г 

Фиг. 2.  3-осов акселерометър MMA7361L 

 

На фиг. 3 е представен 3-координатен жироскоп 
L3G4200D XYZ [7, 8]. Той притежава няколко опции за 
конфигуриране, включително три избираеми обхвата на 
ъглови скорости, вграден буфер тип FIFO за текуща инфор- 

мация, генериране на прекъсване към външна система, 
възможност за избор на интерфейс I²C или SPI към външната 
система. 

 

 

 

- работни режими 3:  
± 250°/s  

± 500°/s 

± 2000°/s  

- четене на данните: интерфейси I²C и SPI  
- захранване от 2.5V до 5.5V  
-   консумация на ток  7.5 mA 

-   размери 12.7 мм х 23мм х 3 мм  

-   тегло 0.7 г. 

 

фиг. 3. Жироскоп 3-координатен L3G4200D XYZ 

 

Както от кратките технически характеристики на 
сензорите за измерване на вибрации и ъглова скорост, 
показани на фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 3, така  и от детайлната 
техническа информация за тях [4, 5, и 7] е ясно, че тези  

сензори изработват синхронни аналогови изходни сигнали 
по осите X, Y и Z. По тази причина е необходимо и 
задължително синхронното преобразуване на тези сигнали в 
цифров вид.  
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В структурата на техническите средства, включени в 
предлаганата интелигентна периферия към момента не се 
предвиждат такива за измерване на акустични параметри.  

Предвижда се механичната конструкция на модула да 
бъде в два варианта. Първият предполага всички 
измервателни средства за получаване на първична 

информация да бъдат извън модула. Вторият вариант 
предполага при подходяща механична конструкция на 
модула, в неговата основа да бъдат вградени по един 3-осов 
акселерометър и жироскоп, като ориентацията на 
координатните оси е означена ясно на корпуса на модула. В 
този случай модулът се закрепва механично в мястото, 
където се измерват вибрации и ъглова скорост. 

 

 

Фиг. 4. Блокова структура на микроконтролера dsPIC 33FJ128MC804 

 

4.4.  Избор на средства за измерване на енергетични 
параметри. В съответствие с т. 2.4, една част от 
енергетичните параметри могат да се измерят (моментна 
стойност на захранващото напрежение, консумиран ток при 
конкретно натоварване, температура на определен възел от 
конструкцията на машината и др.), а друга част от тях се 
определят чрез изчисления. Тук е прието, че за всеки 
енергетичен параметър, който може да се измери, има 
начини и технически средства той да се преобразува в 
електрическа величина (обикновено напрежение) и тя да се 
мащабира до конкретна необходима стойност. От 
първичните енергетични параметри тук е прието да се 
измерват тока през двигателя и неговото захранващо 
напрежение. Най-често двигателите са трифазни 

(асинхронни, DC честотно управлявани от типа BLDC и 
негови варианти) или постоянно токови. По тази причина е 
полезно в един и същ момент, т. е. синхронно, да се измерват 
четири параметъра - токовете през всяка от фазите и 
захранващото напрежение.  

Всички първични енергетични параметри, преди да 
постъпят към тази периферия се разделят галванично от нея. 
За токовете през фазите на двигателя се използват токови 
сензори, основаващи се на ефекта на Хол, а за напрежението 
му – измервателни преобразуватели с изолиращи 
усилватели. Средствата за измерване на първични 
енергетични параметри са физически напълно отделени от 
тази периферия, като връзката с тях е от разстояние, 
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електрическа и с безопасни параметри. Това се отнася и за 
средствата за измерване на температура.  

 4.5. Избор на микроконтролер. На практика 
микроконтролерът се явява затварящото звено на всяка 
система за управление и трябва да удовлетворява по 
възможност всички изисквания на използваната съвместно с 
него елементна база. Като правило, това е трудна, неприятна 
и неблагодарна задача, защото изисква доставяне, изучаване 
и анализиране в различни аспекти на голям обем 

информация. Без навлизане в излишни подробности, в 
съответствие с натрупаните до момента опит и 
предпочитания на авторите, е избран микроконтролер на 
фирмата „MICROCHIP”, от серията „dsPIC 33FJ Motor 
Control”, а именно „dsPIC 3FJ128MC804”. Той е 16 битов, 
високо производителен микроконтролер и неговата блокова 
структура е изяснена на фиг. 4. [3]. Трябва да се отбележат 
следните по-интересни характеристики на избрания за целта 
микроконтролер dsPIC 33FJ128MC804:  

 

 

фиг. 5. Програмен модел на dsPIC 33FJ128MC804 

 

-  работен температурен обхват: от - 40°C до  +  125°C 

-  производителност: от 0 до 40 MIPS (милиона инструкции  
за секунда) при работно напрежение: 3.0-3.6V 

-  програмна памет 128 kB (~ 43000 реда програма) 

-  памет за данни 16 kB 

-  консумация на ток: 1.4 mA / MIPS при 3.6V 

-  16 bit магистрала за данни 

-  24 bit магистрала за команди 

-   4 МВ линейно адресирана програмната памет 

-  118 вектора за прекъсвания  

-  26 източника на прекъсвания 

-  7 програмируеми нива на приоритет на прекъсване за 
всеки източник 
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-  32 извода от корпуса могат да се програмират 
индивидуално като вход или изход към конкретна 
периферия 

-  2 периферни модула „Motor Control”, един със 6 канала и 
един с 2 канала 

-  Интерфейс за 2 енкодера, всеки със сигнали А, В и Index 

-  10 bit  Аналого-цифров преобразувател, при 2 и 4 канала 
едновременно, с общо бързодействие 1.1 MSPS (милиона 
извадки за секунда)  

-  Комуникационни интерфейси:  

1 бр.  4 проводен SPI  

1 бр. I2C 

2 бр. UART с приемащи и предаващи буфери, всеки с 
дълбочина 4 байта 

-  Корпус с 44 извода, тип TQPP 44 и размери 10х10х1 мм 
(без изводите), 12х12х1 мм (с изводите) 

-  Електрически връзки (входове или изходи) от периферните 
блокове, които могат да се пренасочват към фиксирано 
множество от 26 извода на корпуса (без ограничение за 
вариантите на пренасочване) 

Програмният модел на микроконтролера dsPIC 
33FJ128MC804 е представен на фиг. 5. [3].  

Пълното техническо описание на микроконтролера 
dsPIC 33FJ128MC804 реално е разделено на две части. 
Първата част [3] представя конкретните  характеристики на 
посочения микроконтролер и е с обем 460 стр. Втората част 

представлява съвкупност от 32 PDF файла, в които се 
изясняват конструкцията и особеностите на работа на всеки 
от блоковете на микроконтролерите от фамилията 
„dsPIC33”, показани на фиг. 4. Тя представлява практически 
неделима част от първата част [3] и е абсолютно необходима 
за правилното използване и програмиране на 
микроконтролера. Нейният общ обем е около 1600 страници. 

 5. Реализация на структурата на 
интелигентната периферия 

Интелигентната периферия е оформена като 
самостоятелен блок със структура, показана на фиг. 6. 
Основен момент е, че блокът има индивидуален адрес. Тук е 
прието адресът да бъде с дължина един байт, което определя 
максималният брои блокове за конкретна диагностична 
процедура да не надвишава 256 (виж също т. 6). От 
съществено значение при извършването на всяка 
диагностична процедура е, в конфигурацията да бъде 
включен блок с индивидуален адрес 0 (нула). Той освен 
изпълнение на програмираната му диагностична задача, 
изпълнява и допълнителни функции по съгласуване 
(синхронизиране) работата на останалите блокове и 
пренасяне на информацията към РС. Трябва да се поясни, че 
тези функции могат да се изпълняват от който и да блок, 
стига да му бъде зададен адрес с номер нула. 
Индивидуалният номер на блока се пази в програмната 
памет на специален адрес и с цел надеждност, променянето 
му става по сложна процедура.   

 

Position
encoder

Digital
inputs

Analog
inputs

Accelerometer
inputs

Gyroscope
inputs

USB/SCI
converter

SCI/RS485
converter

Timing/ Syncho
Interface 

To / from
PC

Analog inputs

Isolated 
DC/ DC

Spec. 
bus

9 – 36 V DC

dsPIC 33FJ128MC804

 

Фиг. 6.  Структура на блок от интелигентната периферия 

 

За извършването на диагностиката всеки блок се 
реконфигурира индивидуално чрез зареждане в него на 
функционални блокове в съответствие с IEC61499. Това 
зареждане може да стане по два начина. Първият начин 
използва вградения във всеки блок интерфейс USB 2.0 High 
speed и изисква поотделно свързване на всеки блок към РС с 
цел пренасяне в него на съответните функционални блокове. 
Индивидуалният адрес на блока е без значение. Вторият 
начин позволява програмиране чрез използване на 
специализирана магистрала между блоковете (виж т. 6), без 
те да се отделят от вече пространствено подредената система  

 

за диагностика. За целта се използва друг протокол, който  
използва индивидуалният адрес на зареждания в момента 
периферен блок. 

6. Система за диагностика, основаваща се на 
интелигентната периферия 

Типичната структурата на система за диагностика, 
която се основава на предложената интелигентна периферия 
е представена на фиг. 7. Структурата е от модулен тип и в 
нея могат да участват различен брой блокове, в зависимост 
от диагностичната задача. На фиг. 7 блоковете са 
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номерирани с номера от нула до „n”, като предназначението 
на блока с номер нула вече се изясни.  

Комуникацията с персоналния компютър изисква 
конвертор от интерфейс USB 2.0 high speed към интерфейс 
RS485, който може да се достави като готов блок. 

Ограничението е, че дължината на USB кабела не може да 
превишава 1.5 м.  

Комуникацията между интелигентните периферни 
блокове е чрез специализиран интерфейс, съставна част от 
който е интерфейсът RS485. Той осигурява максимално 
разстояние 120 м. от точка „S” до точка „Т”,като броят  “n” 
на интелигентните периферни блокове е до 35. 

 

USB/
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Фиг. 7. Структура на система за диагностика с използване на интелигентната периферия 

 

6. Изводи  

1. Изразено е намерение за разширяване приложимостта на 
стандарта IEC61499 за целите на диагностиката на 
кинематичните системи на машини, свързани с механично 
обработване на материали.  

2. Обосновано е практически оправдано множество от 
параметри за диагностика на кинематичната система на 
машини за механично обработване на материали, което се 
предвижда да бъде свободно избираемо за всеки конкретен 
случай. 

3. Направен е анализ на специфични технически средства, 
особено в областта на сензори за ускорение и изменение в 
ъгловото положение на работни органи за механично 
обработване, с цел установяване на неравномерност на 
движения и индиректно определяне на тяхното 
пространствено положение. 

4. Предложена е и е компанована реконфигурируема 
интелигентна периферия, ориентирана към диагностика на 
производствени системи за механично обработване на 
материали, чрез която се обхващат параметри на отделно 
движение, параметри на цикъл, виброакустични параметри и 
енергетични параметри.  

5. Предложената интелигентна периферия позволява работа 
в единна система на множество еднотипни по конструкция 
блокове за получаване на първична диагностична 
информация, като всеки от тях се реконфигурира 
индивидуално, но използва единен протокол (независимост 
от конфигурацията) за пренасяне на получената първична    

 

 

информация към следващото по-високо ниво на системата за 
диагностика. 
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