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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 методи и технически средства за измерване на тези 
параметри с цел получаване на диагностично заключение за състоянието на кинематичната система. Чрез  тези средства се 
предвижда в бъдеще да се изгради отворена и рекофигурируема диагностична система от разпределен тип, базирана на стан-
дарта IEC 61499. 
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ТЕМА, ПАРАМЕТРИ НА ДВИЖЕНИЕ. 

Abstract: Here is given a possibility for the diagnosis of machine tools kinematic system by parameters of movement as: size, speed, 
uniformity (smoothness) of motion and kinematic accuracy, which are essential to the performance of these machines. Suggested are 
methods and technical means of measuring these parameters in order to obtain diagnostic conclusion about the condition of kinematic 
system. Through these means is provided in the future to build an open and reconfigurable diagnostic system of distributed type, based on 
the IEC 61499 standard. 
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1. Въведение 
Стандартът IEC 61499 по начало е предназначен за управ-

ление на производствени технологични системи чрез PLC 
(Programmable Logical Controller) и в тази област неговите 
възможности са известни. Основната цел на доклада е да изяс-
ни един друг аспект за прилагане на този стандарт - при създа-
ване на системи от отворен тип, предназначени за диагностика 
на производствена техника. Тук, като обекти на диагностиката, 
са избрани кинематичните системи на металорежещи машини 
(ММ) [1, 2] с различно предназначение и сложност. Причините 
за този избор са няколко, като една от важните е, че от състоя-
нието на кинематичната система на каквато и да е ММ, в голя-
ма степен зависи качеството на произвежданата от машината 
продукция. 

 

2. Особености на кинематичните  
системи на ММ 
В тази връзка, тук е направен кратък преглед на особенос-

тите на кинематичните системи на ММ е различно предназна-
чение [3]. Кинематичните системи на универсалните, специа-
лизираните и специалните ММ са с голямо разнообразие на 
конструкциите, което е пряк резултат от предназначението на 
самите ММ. В резултат на анализ, структурите на тези системи 
могат да се представят чрез две обобщаващи кинематични 
схеми, показани на фиг. 1 и фиг. 2. Преводите и движенията, 
осигурявани от тях са означени по начин, приет за ММ с CNC. 
Структурата на фиг. 1 осигурява съгласуване на движенията на 
подавателните преводи с движението на главния превод, което 
условно е показано чрез означенията X/S и Y/S действието на 
тези вериги може да бъде изразено чрез участието на различни 
звена от кинематичната система на конкретната ММ, например 
X/Y. С тези означения са обхванати и вътрешните кинематични 
вериги, съгласуващи конкретни движения едно. 
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Фиг. 1 Кинематична система при съгласувани движения 

 

Структурата на фиг. 2 няма такава възможност.  
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Фиг. 2 Кинематична система при несъгласувани движения 

Преводите на ММ с CNC имат външна и вътрешна част, 
както е показано на фиг.  3. Външната част е от механичен 
тип, задвижва се от самостоятелен електродвигател и пренася 
неговото движение до работния орган чрез предавка с малък 
брой машинни елементи, с цел осигуряване на висока точност 
на пренасяне на движението от двигател до работен орган.  В 
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тези кинематични вериги са вградени измервателните средства, 
PC S…PC C, необходими за работата на самата система за 
CNC. Вътрешната част на кинематичните вериги е от не-
механичен тип, реализирана е чрез средствата на компютърна-
та техника и технологии, и има предавателно отношение, което 
може да се изменя в широки граници. На изхода на вътрешната 
част се изработва сигнал за скоростта на електродвигателя на 
кинематичната верига. Параметрите на този сигнал не са под-
ходящи за непосредствено свързване към електродвигателя и 
затова се използва специално устройство, което е прието да се 
нарича „сервоблок”.  

 
Фиг. 3 Кинематична система при ММ с ЦПУ 

 

При създаването на средствата за диагностика на кинема-
тичната система са използвани двата взаимно допълващи се 
подхода, известни като „от горе надолу” и „от долу нагоре” [5]. 
В случая понятията „долу” и „горе” са условни - „горе” означа-
ва резултата от диагностиката, а „долу” – обектът на диагнос-
тика. Всичко, което се намира между „горе” и „долу” е обект на 
този доклад. При създаването на средствата за диагностика е 
отделено основно внимание на следните изисквания:  

1) първичната информация от кинематичната система да се 
осигурява чрез минимални промени както в конструкцията 
на ММ, така и в конструкцията на системата за управление. 
Тези промени да не влияят на техническите характеристики 
на ММ; 

2) първичната информация по характер и обем да бъде една и 
съща както при специално създадени условия за извършване 
на диагностичните процедури, така и при работа на ММ в 
експлоатационни условия, включително и по време на из-
пълнение на технологичен процес. 

Тези изисквания показват, че единствената възможност за 
получаване първична  диагностична информация е от крайните 
звена на кинематичната система. За увеличаване на насите-
ността на първичната информация, на началното (задвижващо-
то) звено от конкретна кинематична верига може да се зададе 
движение, параметрите на което принудително се изменят по 
подходящ закон, например реверсиране на самото движение, с 
цел определяне на хлабината (следствие на износване) в кине-
матичната верига. 

В кинематичните вериги с променливо предавателно отно-
шение има звена, чрез които неговата стойност може да се 
изменя степенно или безстепенно в определени граници, преди 
започване или по време на изпълнение на технологичния про-
цес. От това възниква допълнително затруднение, изразяващо 
се в невъзможността за установяване на отклонението на пре-
давателното отношение ако предварително не е осигурено 
еднозначно съответствие между действителното положение на 
работния орган и информацията за това положение в диагнос-
тичната система. 

3. Методи за получаване на диагностична ин-
формация от кинематичната система 

Тук са предложени два метода за получаване на диагнос-
тична информация от кинематичната система на ММ.  

Първият метод е предназначен за диагностика на кинема-
тичната система на универсални, специализирани и специални 
ММ, в които няма вградени никакви измервателни преобразу-
ватели за текущото положение на техните работни органи.  

Вторият метод е предназначен за диагностика на кинема-
тичната система на ММ с CNC, в които задължително се 
вграждат измервателни преобразуватели за положението на 
крайните звена на всяка кинематична верига, което е пряко 
свързано с осигуряване на формата и размерите на обработени-
те повърхнини.  

И двата метода са ориентирани към използване на инкре-
ментални измервателни преобразуватели с импулсно-фазово 
представяне на първичната информация. Основните причини за 
това са:  

- този тип измервателни преобразуватели осигурява раздели-
телна способност, която не зависи от големината на премества-
не и скоростта на движение на крайните звена на кинематична-
та система (изключително важна особеност!) 

- този тип преобразуватели се произвеждат като самостоя-
телни средства с голямо разнообразие в параметрите им по 
отношение на линейни и ротационни движения, разделителна 
способност, големини на работни ходове, конструктивно 
оформление, температурен интервал, в който се гарантират 
техните параметри, захранващо напрежение, IP степен на за-
щита и др.  

- независимо от конкретните характеристики на измерва-
телното средство, получената от него информация има един и 
същ вид (импулсно-фазов) и протокол на пренасяне (три дифе-
ренциални сигнала със стандартни параметри). 

- чрез средствата на цифровата схемотехника и компютър-
ните технологии, импулсно-фазовото представяне на първич-
ната информация може лесно да се преобразува във всякакъв 
друг тип представяне, което е удобно за конкретна цел. 

- този тип измервателни преобразуватели се вграждат във 
всички ММ с CNC, както е показано на фиг. 3, на която преоб-
разувателите са означени с PC (Pulse Coder) и допълнителна 
буква, показваща принадлежността на преобразувателя към 
съответната координатна ос (PC S…PC C). 
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Фиг. 4 Получаване на първична информация 

Първият метод за получаване на диагностична информация 
от кинематичната система на ММ е изяснен чрез фиг. 4. Реално 
тя обединява получаването на първичната диагностична ин-
формация от кинематичните  системи в съответствие с фиг. 1. и 
фиг. 2. 

Средствата за получаване на първична информация имат 
номера от 1 до 5 и са показани чрез окръжност и правоъгълник. 
Окръжността условно означава, че средството осигурява ин-

SCIENTIFIC PROCEEDINGS VIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2011 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 2, P.P. 127-130 (2011)128



формация за ротационно/ъглово движение, а правоъгълника – 
за линейно движение.  

На фиг. 5 е изяснено получаването на първична диагнос-
тична информация от кинематичната система на ММ с ЦПУ. 
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Фиг. 5 Получаване на първична информация от ММ с ЦПУ 

 

На нея са изобразени устройства, наречени “отклонители”. 
Те са предназначени да осигуряват диагностична информация 
за движенията, без да нарушават работата на системата за 
ЦПУ. Отклонителите трябва да се разглеждат като неделима 
част от системата за диагностика. Техният брой е равен на броя 
на диагностираните координати. Тяхното предназначение е:  

1) да използват вградените в машината измервателни сред-
ства като източник на първична диагностична информация; 

 2) присъединяването на диагностичната система да бъде 
„незабележимо” за системата  за ЦПУ. Необходимо е да се 
отбележи, че системата за ЦПУ непрекъснато следи за измене-
ния или нарушения  в комуникацията с вградените измервател-
ни средства и на всяко открито изменение или нарушение 
реагира по начин, равностоен на натискане на бутона „Авариен 
стоп”. Принципът на работа, конструкцията и начинът на прак-
тическо използване на отклонителите ще бъдат изяснени по-
късно. 

 

4. Предвиждана връзка на представените мето-
ди за получаване на диагностична информа-
ция от кинематичната система със стандарт 
IEC 61499 

Основната задача на този стандарт, според замисъла на 
неговите създатели, е представяне процеса на управление на 
даден обект само чрез използване на понятията „система”, 
„ресурс”, „приложение” и „функционален блок” [4].  

Системата за управление, в съответствие с IEC 61499, 
взаимодейства с управлявания обект чрез сензори и изпълни-
телни механизми. Тя има две главни особености. Първата е, че 
като правило, тази система е разпределена, което означава, че 
отделните нейни части (ресурси) са разположени на различни 
места. Те могат да бъдат както относително близко едно до 
друго, например на подходящи места в рамките на една маши-
на, така и отдалечени значително едно от друго, например на 
територията на участък, инсталация (за химично производст-
во), цех, завод, град и др. Всички ресурси на системата са свър-
зани помежду си чрез един или повече системни интерфейси 
(фиг. 6). Втората главна особеност е, че тази система в даден 
момент управлява обекта само по един, предварително фикси-

ран начин, но има възможност този начин бързо да се промени 
чрез програмно рекофигуриране на системата. Самото рекон-
фигуриране става по определен системен интерфейс, без необ-
ходимост от физическо присъствие на персонал до ресурса, 
който се реконфигурира. Ресурсът представлява подходяща 
съвкупност от хардуер и софтуер. Една част от софтуера е от 
особен вид, известен като „фърмуер”. Фърмуерът работи в 
много тясна връзка с хардуера, не подлежи на промяна в про-
цеса на експлоатация на обекта, а по отношение на персонала 
на обекта е недостъпен и изпълняваните от него функции са 
неизвестни. Другата част от софтуера се представлява от така 
наречените „функционални блокове”. Приложението (задача-
та) е работата, която се извършва в даден момент от време с 
цел осигуряване на необходимия процес, т.е. функциониране 
на управлявания обект. Особеност на приложенията е, че от 
една страна те представляват програми за конкретни действия, 
а от друга - всяко от тях може да използва един или повече 
ресурси. Приложенията (задачите) трябва да са съставени така, 
че за тяхното изпълнение да се използват само вече налични 
ресурси в системата. Понятията „система”, „ресурс” и „прило-
жение” в смисъла на стандарта IEC 61499 са изяснени графич-
но на фиг. 6. 
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Фиг. 6 Ресурси и системни интерфейси според IEC 61499 

 

Функционалният блок (ФБ), показан на фиг. 7 е изцяло 
програмна единица, която изпълнява само една-единствена 
функция.  
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Фиг. 7 Функционален блок според IEC 61499 

По замисъла на създателите на този стандарт, ФБ се създава 
от високо квалифицирани програмисти, които проверяват него-
вата работа и след това го компилират, в действителност „кап-
суловат” във вид, от който по-късно не може да се възстанови 
неговото първоначално съдържание. В този вид те предоставят 
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ФБ на програмистите на системата за управление на обекта. 
Всеки ФБ има входове и изходи с конкретни названия, които са 
изяснени подробно за програмистите на системата за управле-
ние. В дадена система за управление могат да се използват 
неограничен брой копия от който и да е ФБ, като във всяко 
копие едноименните входове и изходи са напълно независими 
един от друг. В стандарта, използването на копие от функцио-
нален блок е наречено „преизползване” и по тази причина 
всички ФБ са преизползваеми. 

На фиг. 8 е показано примерно свързване на функционални 
блокове за осигуряване на програмната част на ресурс. Коли-
чеството и вида на функционалните блокове, изграждащи кон-
кретен ресурс, пряко зависи от предназначението му и по 
принцип не се ограничава от стандарта. 
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Events

DataService 
interface 

FB

Service 
interface 

FB
DI DIDO DO
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Communication interface

Scheduling function (Scheduler)
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Фиг. 8  Свързване на функционални блокове в ресурс 

 

Реалното програмиране на системата за управление става 
чрез избиране на подходяща съвкупност от функционални 
блокове, тяхното записване (т.е. разполагане) в необходимия 
ред, дефиниране на връзките по входове и изходи между бло-
ковете и стойностите на входните и изходните величини. Спо-
ред този стандарт, програмирането може да се извърши по два 
начина. Единият е графичен и е близък до този, показан на фиг. 
8, а другият начин е чрез запис във формат „структуриран 
текст”. Създадени са програмни продукти, чрез които и двата 
начина се привеждат до формат, приет в програмния език 
„JAVA”, предназначен за интернет приложения. В конкретна 
система за управление може да има един или повече системни 
интерфейси, реализиращи различни стандарти, включително 
жичен или безжичен интернет. Програмирането се прави от-
делно за всяка задача, разпределя се по съответните ресурси, 
след което по конкретния системен интерфейс се изпраща към 
всеки от ресурсите. От този момент системата за управление 
започва работата по новата задача (технологичен процес).   

В бъдеще тези основни понятия и положения ще бъдат 
приложени при създаване на система за диагностика на кине-
матичната система на ММ. Целта е създаване на разпределена 
реконфигурируема система за диагностика, основаваща се в 
максимална степен на стандарт IEC 61499. Система за диагнос-
тика с посочения обхват на приложимост, в съответствие с 
точки 2, 3 и 4, по принцип не може да бъде от типа „програми-
руем контролер”, но като цяло, идеите, заложени в този стан-
дарт са интересни и привлекателни. Нищо не пречи тези идеи 
да се тълкуват и използват в по-широк смисъл и приложение. В 
тази връзка, не е излишно да се напомни, че основната цел на 
стандарта са функционалните блокове, а не системите, ресур-
сите и приложенията. По отношение на целите и задачите на 
диагностиката, от една страна е полезно да се разработи кон-
цепция за самата система за диагностика, а от друга - да се 
разработят необходимите устройства, ресурси, приложения и 
функционални блокове на ниво хардуер и софтуер, за да се 
осигури ефективното използване на всяко ниво. 

5. Изводи: 
1. Изяснени са конструктивните особености на кинематични-

те системи на универсални, специализирани и специални 
ММ и е предложен начин за получаване на първична диаг-
ностична информация от тези вериги, който осигурява ед-
нотипен подход за тяхната диагностика. 

2. Изяснени са особеностите на вътрешната и външната част 
на кинематичната система на ММ с CNC и на тази основа 
са предложени начин и технически средства, които осигу-
ряват получаване на първична диагностична информация 
от тази система без използване на външни измервателни 
средства. 

3. Изяснени са основни понятия от стандарта IEC 61499 и е 
направена връзка със системата за диагностика на кинема-
тичната система на ММ, което може да се използва за съз-
даване на разпределена и реконфигурируема система за 
диагностика в съответствие с този стандарт.  
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