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1. Въведение 
 

Разработването на иновационни проекти е от особено 
важно значение за развитието на индустрията, която осигурява 
най-големите печалби в икономиката. Подготовката на 
определен проект изисква значителен опит и добро познаване 
на конкретните производствени условия. Приоритетни за 
дадения етап са малките и средните предприятия. При 
предлагането на проекти обикновено същите получават 
определени бонуси. 

В последно време в нашата страна има известна 
откъснатост на производствените предприятия от научните 
организации. Както е известно отрасловите институти вече са 
закрити. Науката се развива основно от висшите училища и 
БАН. Иновационните проекти имат за задача да се внедряват 
новостите и научните постижения в практиката. Това са 
положителни предпоставки, даващи възможност за сериозна 
симбиоза между науката и практиката.  

Проектирането е сложен и многообразен творчески 
процес. Основната трудност при проектирането се състои в 
това, че проектантът трябва да прогнозира бъдещото състояние 
на обекта за проектиране на базата на известни до този момент 
данни и решения. В процеса на проектиране той трябва 
нагледно да изобрази определено решение, което в момента 
предметно не съществува, а е само продукт на умствена 
дейност. Технологията на проектиране е итерационен процес 

Независимо от голямото разнообразие на изделия и 
дискретни технологични процеси стремежът винаги е бил да се 
използва единен подход и методология при тяхното 
автоматизирано проектиране. Целта е да се използват едни и 
същи методи и технически средства за автоматизация, като се 
отчита и спецификата на отделните технологични процеси от 
гледна точка на автоматизацията. 

За да бъде ефективно едно решение за автоматизация, 
трябва да са налице следните предпоставки: 

 Да позволява увеличение на производителността на 
машините и съоръженията; 

 Да позволява подобряване на качеството на 
произвежданата продукция и намаляване на брака; 

 Да бъде икономически изгодно, т.е. да се произвежда 
с по-малко човешки ресурси при минимум двусменен 
режим на работа; 

 Да осигурява социален ефект, т.е. да се намалява 
вредният, тежкият и монотонен ръчен труд и 
значително да се намаляват трудовите злополуки и 
професионалните заболявания; 

 Да има възможност за пренастройване на 
автоматизиращата техника за изпълнение на други 
производствени задания; 

 Да работи автоматизиращата техника продължително 
време без намесата на работниците; 

 Да позволява включването на решението в по-сложни 
автоматични системи. 

 
2. Подход за проектиране и внедряване на 

автоматични мехатронни комплекси (АМК) 
 

Проектът на автоматизирана мехатронна система трябва 
да реши следните проблеми: 

 Да позволява завършено производство на определено 
изделие и да осигурява предпоставки за мултиплициране на 
новата технология за други изделия; 

 Да се повиши качеството на произвежданите изделия, 
като бракът се намали до приемлив минимум; 

 Да се повиши производителността; 
 Да се намали материалопоглъщаемостта;  
 Да се повиши надеждността на произвежданите 

изделия. 
Целта на проекта е да се разработи нов ефективен 

технологичен процес за автоматизирано производство на 
изделието, базиращ се на нова технология и чрез изграждане на 
прототип на автоматизиран комплекс. 

Постигането на поставената цел ще спомогне на дадена 
фирма да се превърне в равностоен партньор на Европейския 
пазар, да увеличи дела на износа си, да привлече чужди 
инвестиции, осигурявайки си и ресурси за нови проекти за 
подобряване на цялостната организация на производството. 

Проектът дава възможност за добро организиране на 
обслужването, поддържането и ремонта на специализираното 
оборудване, което ще доведе до по-добри условия на труд и 
подобрена социална среда. 

Работата на специализираното оборудване ще доведе до 
повишаване на техническата култура и интелект, общата и 
професионална квалификация на обслужващия персонал. 

Трябва да се подбира оптимална степен на 
автоматизация на автоматизиращата техника, съобразена с 
конкретното производство и условията, които го обуславят. 

Автоматизацията е била и ще бъде винаги мощно 
средство за постигане на високи технико-икономически 
показатели на производството, за получаване на достатъчно 
количество произвеждани изделия, за постигането на ръст на 
производствата, подобряване жизненото равнище на нацията, 
за конкурентност на изделията, за подобряване на околната 
среда чрез използването на безотпадни технологии и др. 

Инвестирането в автоматизацията ще доведе до бъдещи 
положителни резултати, които ще спомогнат за следващи 
инвестиции в името на бъдещето на нацията. Обликът на една 
държава се определя предимно от нивото на технологиите и 
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техниката на производството на разнообразни изделия. Само 
чрез разумна техническа политика може да се изгради 
високоавтоматизирано производство, което да направи 
държавата ни модерна, гражданите по-богати и преуспяващи. 

На фиг. 1 е показана блоковата схема на подхода за 
проектиране на автоматизирани мехатронни комплекси, като са 
посочени основните етапи и техните взаимовръзки. 

 Фиг. 1 Подход за проектиране на автоматизирани 
мехатронни комплекси за малки детайли 

При проектиране и внедряване на автоматизирани 
мехатронни комплекси могат да се разграничат следните 
основни етапи: 
 Избор на подходящи обекти за автоматизация. 
 Разграничаване на основните характеристики на детайлите 

и оформяне на обособени групи в зависимост от 
размерите, масата, материала и технологичния процес. 

 Технологичен и конструктивен анализ на асортимента от 
детайли, подлежащ на автоматизация 

 Анализ на съществуващия технологичен процес и на 
използваните технологични машини и екипировка. 

 Разработка на технико-икономическо задание за 
проектиране на AMK. 

 Извършване на предварителни пресмятания за проектните 
показатели на AMK. 

 Разработване на схемни решения за автоматично 
ориентиране на детайлите. 

 Разработване на варианти на AMK. 
 Анализ и оценка на вариантите. 
 Избор на оптимален вариант на решение на AMK. 
 Разработване на конструктивна и технологична 

документация на избрания вариант на решени на AMK. 

 Изработване на AMK. 
 Програмиране и настройване. 
 Извършване на функционални изпитвания на AMK. 
 Извършване на технологични изпитвания на AMK 
 Извършване на приемни изпитвания на АМК. 
 Внедряване на AMK и пробна експлоатация. 
 Реална експлоатация на AMK. 
 
3. Методика за проектни пресмятания при 

проектиране на автоматизирани мехатронни 
системи 
 

При проектиране на автоматизирани мехатронни 
системи могат да се разграничат следните основни етапи: 

 Определяне на необходимото циклово време за 
изпълнение на производствената програма цнt : 

Фг = Ксм.. N .DNI.H.MIN.S [s] 
 

където: Ксм.. е коефициентът на сменност; Х – броят на 
автоматизираните комплекси; DNI – броят на работните дни в 
годината (обикновено DNI = 250); Н = 8 часа – броят на 
работните часове в един ден; MIN = 60 min – броят на 
минутите в един час; S = 60 s - броят на секундите в една 
минута.. 

Г

Г
цн Q

Фt   

 Определяне коефициента на ориентиране Кор. ≤ 1. 





n

i
iорор КК

1
..

 

където: Корi . е коефициентът на ориентиране при i - та 
степен на вторичноориентиране 

 Определяне на фактическата производителност 
на ВБЗУ 

QФ = Q ВБЗУ max.Кор. 

където: Q ВБЗУ max  е максималната производителност на 
ВБЗУ 

 Определяне на единичното циклово време tед. 

Ф
ед Q

t 60
.   

 Определяне на фактическото циклово време tцФ. 
tцФ = tM + tсп.н. 

 Сравняване на необходимото tцн и фактическото 
tцФ циклово време. 

tцн ≥ tцФ 

Ако е удовлетворено това условие се изпълнява 
производствената програма. В противен случай трябва да има 
две или повече паралелно работещи позиции, докато се 
реализира производствената програма. 

Показателите за технико-икономическа ефективност са 
от основните показатели при избор на решение за 
автоматизация и винаги се отчитат. 

 Определяне на допълнителните капитални 
вложения δk за реализиране на ртм и системи: 





m

i
iKK

1

 

където: δкi са допълнителните капитални вложения за iта 
структурна единица; m – броят на структурните единици; i – 
номерът на структурната единица. 

 определяне на годишния икономически ефект: 
Годишният икономически ефект бива пряк и косвен.  
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Прекият икономически ефект иг1 най-често се 
определя чрез намалението на себестойността на 
произвежданите изделия δc = co - ca: 

ИГ1 = (Со - Са ).Qг 
 

където: Со е себестойността на едно изделие преди 
въвеждане на автоматизиращата техника; Са - себестойността 
на едно изделие след въвеждането на автоматизиращата 
техника; QГ - годишната производствена програма. 

В случаите, когато се произвежда повече от едно 
изделие, формулата добива вида 

 



q

i
ГiaiOiГ QCCИ

1
1 .  

където: i е номерът на i-то изделие; q - броят на 
видовете произвеждани изделия; Соi - себестойността на i-то 
изделие преди въвеждането на автоматизиращата техника; Саi - 
себестойността на i-то изделие след въвеждане на 
автоматизиращата техника; QГi - годишната производствена 
програма на i-то изделие. 

При изчисляването на себестойността се отчитат всички 
видове разходи, в т.ч. за работна заплата, с необходимите 
отчисления, разходи за поддръжка и ремонт, разходи на 
материали и инструменти, разходи за електрическа енергия и 
други енергийни източници и др. 

Икономическата ефективност от автоматизацията на 
производството зависи от показателите при ръчното 
производство и от потенциалните възможности на 
автоматизиращата техника, изразяващи се в цена, 
производителност, надеждност и др. 

 

Косвеният ефект се получава от увеличената 
производителност (ИГ2) и от намалението на брака (ИГ3). 
Обикновено ИГ2 и ИГ3 са във функция на ИГ1: 

ИГ2 = (К1 – 1).ИГ1 

ИГ3 = К2. ИГ1   , 

където: К1 е коефициентът на ръста на 
производителността при автоматизацията; К2 – намаляването 
на брака в %. 

Общият годишен икономически ефект представлява 
сумата от ИГ1, ИГ2 и ИГ3, т.е. 

 

ИГ2 = ИГ1 + ИГ2 + ИГ3 

При заместването на ИГ2 и ИГ3 за ИГ се получава 
изразът: 

ИГ = ИГ1 (К1 + К2) 
 

 Определяне на годишни амортизационни 
отчисления АМ 

АМ = ΔK / N , 
където: N е дълготрайността на АТ в [год]. Обикновено 

N = 10 ÷ 15 [год]. 

 Определяне на срока за откупуване на 
допълнителните капитални вложения n 
 

n = ΔK / (ИГ  -  АМ) 
 

Препоръчва се n < 5 години. 

4. Проектиране на конкретни автоматизирани 
мехатронни комплекси  

 

Предложените подход и методика за проектни 
пресмятания на АМК са приложени при проектирането на 
различни мехатронни системи, като в настоящата статия е 
разгледан АМК за ароматизатори. 

Автоматизираният мехатронен комплекс за 
ароматизатори (фиг.2) има следният работен цикъл: 

 ВБЗУ предава ориентирано детайли „флакон” в 
гнездото на транспортьора. 

 След което по линията следва да се пълни с есенция 
посредством дюзи.  

 На следваща работна позиция се поставя детайл 
„подфилтър”, който предварително е ориентиран от 
ВБЗУ. 

 След което ПР поставя подфилтъра към шишето. 
 На следващата работна позиция от „вртящия 

гравитационен магазин” се подават детайл „филтри”, 
които попадат в гнездото на подфилтъра. 

 ВБЗУ подава ориентирани детайли „капак” 
 На последна работна позиция се извършва завиване 

на детайл капак към детайл „флакон” чрез промишлен 
робот. 

 Готовият продукт се изнася от работната зона чрез 
транспортьор. 

 

 
 

Фиг. 2. АМК за ароматизатори на автомобили 

 
За разгледаният АМК са получени следните по-

характерни проектни показатели: 
 Производителност – Q 
 

/3600Q
 [бр/час] 

Q = 3600 / 1 = 3600 [бр/час] 

 Ръст на производителност – λ 
 

12   
 Надеждността на автоматизиращата техника се 

оценява чрез комплексните показатели, като при 
проектирането се използва коефициента на готовност 
Кг. (табл. 1) 

 

   
 
    Таблица 1. Технологичен маршрут 

№ Наименование на технологичната операция Кг 
1 ВБЗУ х 3 0.96 
2 Поставяне на „филтър” 0.95 
3 Поставяне на „подфилтър” 0.95 
4 Пълнене със есенция 0.98 
5 Навиване на капачка 0.96 
6 Транспортьор 0.98 
7 Гравитационен магазин събирател 0.98 
8 ПР x 2 0.96 

 
Следователно, Кг= 0.8 

 Степента на автоматизация - A 
 

А 75 % 
 

1( )n
i ГiП KГК
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 Степента на гъвкавост - G  
G = 95 % 

 

 Икономически показатели  
 

 

- Годишен икономически ефект (ИГ) бива пряк (ИГ1) и 
косвен (ИГ2). 

ИГ = ИГ1 + ИГ2 

ИГ1 = QГ. ∆C; 

QГ = 120 000 бр. - годишната производственна програма. 

∆C = 2.29 лв. - себестойност на произвежданите изделия. 

ИГ1 = 274 800 лв. 

ИГ2 = (λ-1).ИГ1 

ИГ2 = 164 880 лв. 
 

ИГ= ИГ1+ИГ2 = 439 680 лв. 
 

- Годишни амортизационни отчисления  -  АМ 
 

АМ=∆К/N 
 

∆К= 316 412 лв. - допълнителни капитални вложения 
N= 5 години - дълговечността на ЕСУ 

АМ= 63282,4 лв. 

- Срок за откупуване на допълнителни капитални 
вложения n  

0.84
( )Г М

Kn
И А


 


год. 

5. Изводи  
 

 Предложен е подход за проектиране и внедряване 
на АМК в дискретното производство. 

 Разработена е методика за проектни пресмятания 
при проектиране на АМК. 

 Приложен е пример на АМК, проектиран по 
разработените подход и методика, като са 
приведени резултатите от проектните 
пресмятания. 
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