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Abstract: This article is related about contemporary concepts applied in automation machinery’s design and its ability to be 
implemented in production process. In this direction meaning of automation has been expanded, a new concepts and connections have 
been defined. Entire technical equipment in automation system is defined, and arise the chance for widening of this process. 
There are a few examples of author’s design and implementation of automation machinery and how they participate in the system 
“automation” 
 

Разширение на понятието автоматизация и 
формирането на нови концепции.  

Заедно с бързите темпове на развитие на 
техническия прогрес,започна да разширява своя обхват и 
понятието автоматизация. Наложилата се в последните 
години комбинация от иновативни технологии,технически 
средства , софтуерни продукти и др.разшири още повече това 
понятие .Появиха се и нови понятия които също се приемат  
като част от автоматизацията като CAD(Computer Aided 
Design), MAR(Medication Administration Record), 
MRP(Material Requirements Planning), DNC(Direct Numerical 
Control) ,MIS (Management Information System),SPC(Statistical 
Process Control),FEA(Finite Element Analysis) и други. Това 
показва,че автоматизацията все повече се разширява не само 
като понятие ,но и като същност и започна да обхваща и 
дейности , досега приети  като такива  намиращи се извън 
физическите граници индустриалните дейности. Главното 
което характеризира този процес е; непрекъснато изменящите 
се и разширяващи обхвата изисквания на потребителите и 
второ изискванията за автоматизация на 
предпроизводствените и следпроизводствените дейности 
.Характерното е че те по подхода  и използваните  средства  
съвпадат с тези на производствените , а това означава че се 

използват същите подходи и методи на автоматизация.Или 
всичко това води до извода че използваните технологични 
подходи за автоматизация на процесите  силно започват да 
зависят от най-новите постижения в областта на техниката 
,компютърните и комуникационните технологии и други 
новости в областта на техниката.Особено силно влияние 
върху оформянето на тези тенденции на развитие  оказаха   
постиженията водещи до резултати  позволяващи виртуални 
решения.Пример за това е вече наложилата се тенденция за 
компютърна интеграция на отделните автоматизирани 
обекти,дейности и процеси ,които дефинират една виртуална 
реалност.При това те обхващат една съвъкупност от  
интегрирани дейности  включващи целия цикъл от 
предпроизводствените ,производствените и 
следпроизводствените дейности. Резултативна последица от  
тези  тенденции е че автоматизацита на тези дейности  има 
белезите на система и всички дейности  свързани с 
автоматизацията на предпроизводствените ,производствените 
и следпроизводствените  дейности могат да се разглеждат 
като елементи на тази система т.е налице са определени 
взаимнозависими връзки между тях. Тази системна 
зависимост  е показана на фиг.1 и дефинира връзките  между 
отделните дейности на системата автоматизация. 

 
Дейности на системата за автоматизация. 

 
 

Фиг.1 Взаимовръзки между отделните дейности на системата автоматизация. 
 

В предпроизводствените и производствените  
процеси реално интегрирани са проучвателните  дейности 
,тези свързани с проектирането, техническата подготовка и 
др. Те са автоматизационно представени с програмите и 
продуктите CALS ,CAD ,MAR,MRP,DNC ,MIS,SPC,FEA и др. 
В следпроизводствените и производствените  процеси реално 
интегрирани със средствата на автоматизацията са 
дейностите включващи изцяло и частично продуктите CAD 
,MAR,MRP ,FEA,STEP и др.Потребността от нови 
технически решения и изискванията на потребителите за 
следене състоянието на продуктите през целия им жизнен 
цикъл ,както и постояно разширяващите се възможности на 
информационите технологии доведе до появата на 
PDM(Product Data Management ) технологията.Тя обаче  

заедно с PLM (Product Lifecycle Management ) реши и въпроса 
за интеграция на автоматизационите дейности през всичките 
етапи на развитието на продукта т.е. през целия  негов 
жизнен цикъл. Ето защо тя може да се разглежда и като 
надстройка на  PDM ,защото тя е свързана с всички данни  за 
състоянието на даден продукт през целия му жизнен цикъл и 
съхранява и управлява данните необходими за автоматизация 
на процеса. Освен това основата на PLM са CAD/CAM/CAE  
,които са пък основата ,или началото  на модела на продукта 
.Така при CAD/CAM/CAE  са всички данни и условия за 
проектиране на продукта в т.ч тримерни модели 
,конструктивни и др. изчисления ,а също така и други данни 
,които съпровождат продукта през неговия жизнен 
цикъл.Характерното тук е че при използването на PDM 
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системата  дейноста се пренася не само на етапа на 
разработката на продукта но и на всички следващи етапи от 
неговия жизнен път. Това важи и за изработваните средства 
за автоматизация ,които попадат  в различните етапи ,или 
фази на автоматизираната система включвайки 
предпроизводствените ,производствените и 
следпроизводствените дейности.Те обаче са свързани и с 
обема продукция която следва да бъде произведена и пусната 

на пазара и реализирана от потребителите.Следователно те в 
качеството си на елементи  влияещи върху развитието  на 
системата за автоматизация  определят и максималното 
възможно количество продукти които могат да се произведат 
.В математически  вид това решение    формира  
оптимизационна задача ,която  може да бъде представена в 
следния вид; 
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i-тия продукт на j-тия етап от жизнения му цикъл. 
Тези неравенства  характеризират изменението на времето на различните етапи от развитието  на системата автоматизация. 

 
Техническите средства за автоматизация като елементи на системата за автоматизация  . 

Конструирано от автора средство за автоматизация (продукт) при спазване на изискванията и условията на PDM е 
показано  на фиг.2а (сборен чертеж) и 2б (снимка в експлоатация). 

 
фиг.2а 
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фиг.2б 

 
Разгледано като  системен елемент в контекста на обхвата на системата автоматизация то дефинира следното място в 

системата автоматизация като обхват на предпроизводствените,производствените и  следпроизводствените дейности (фиг 3); 
 

 
 
Фиг.3 Автоматизиращо устройство като елемент на системата автоматизация дефинира своето място  в интегрираната 

област на производствената и следпроизводствената дейност. 
 

На базата на гореизложеното могат да се направят следните 
изводи; 

1.В резултат на техническото развитие  понятието 
автоматизация значително  разшири своя обхват.  Последица 
от това са формираните нови концепции за системата 
автоматизация и тяхото проявление в проектирането, 
изработването и експлоатацията на продуктите. 

2.Взаимовръзките между отделните дейности на 
системата автоматизация включват вече и 
предпроизводствените и следпроизводствените дейности. 

3.Техническите средства за автоматизация ,като 
системен елемент ,са неделима част от системата  за 
автоматизация през целия жизнен цикъл на продукта. 
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