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Aпстракт : Предмет на магистерскиот труд e анализа на постојните компјутерски
управувани машини и можностите за комуникација и интеракција со слични компјутерски
управувани системи со цел да се подобри квалитетот на финалните производи , а во исто
време да се зголеми безбедноста во работата и да се зголеми нивната продуктивност.
Целта на истражувањето е да се направи преглед и глобална анализа на различните типови
на компјутерски управувани машини со цел да се согледаат ефектите и придобивките од
нивното користење. Во истражувањето детално се анализирани поединечните делови на
компјутерски управувана машина, софтверот кој што се користи за автоматизирање на
прототипот како и влианието на дисципацијата врз квалитетот на добиениот резултат од
печатењето. Со помош на софтвер ефикасно и лесно се креира цртеж или текст кој што
понатаму машински може да се исцрта со точно зададени димензии на одредена
површина. Обработани се
компјутерски управуваните машини, нивните
функционалности и типови, придобивките од нивното користење, апликациите и
индустријата каде можат да се користат. Конструиран е модел на една типична машина,
која симулира решавање на одреден реален проблем. Развиено е софтверско решение
според кое машината извршува одредена задача.
Клучни зборови : CNC ( Компјутерски Управувани Машини), Arduino Uno, Вградливи
системи.
Abstract : The subject of the master thesis is the analysis of the existing CNC and the
possibilities for communication and interaction with similar computer managed systems in order
to improve the quality of the final products while at the same time increasing the safety of the
work and increase their productivity. The aim of the research is to revise and to make a global
analysis of different types of CNC machines in order to see the effects and the gain of their
usage. In this study the separate parts od the CNC machines, the software which is used to
robotize the prototype and the influence of the dissipation on the quality of the supplied result
from the printing will be analysed in detail. With the help ld the software it will be very easy and
efficient to create a drawing or a text which will further be drawn with precise dimensions on a
given surface; the benefits of their usage, the applications and the industry where they can be
used will be examined closely. A model of a typical CNC machine will be constructed, which
will simulate a solution of a given real problem. A software solution will also be developed
according to which the machine will carry out a given asignment.
Key words: CNC (Computer Numerical Control), Arduino Uno, Еmbedded systems.
.

1.Вовед
Високите барања во производството често пати може да предизвикаат појава на
тесни грла во магацините, стовариштата, производствените единици и одделенија. Притоа,
човечките грешки негативно влијаат на безбедноста во работната средина, ефикасноста во
работењето и квалитетот на производството. Овие недостатоци се намалуваат со
воведување на компјутерски управувани машини. Еднa ваква машина може значително да
ја намали потребата од вклучување на човечки ресурси за извршување на различни
операции во рамките на еден производствен процес. На пример, интелигентна машина, без
директно управување од страна на човек, пренесува товар преку претходно дефинирано
множество од патеки, или пак пишува и креира различни видови текст или слика. Во
основа, компјутерски управувана машина е машина која може да извршува различни
операции под дејство на одредени програми и која истовремено може да комуницира и
разменува податоци со слични такви машини.
Со појава на интегрираните електрични кола и компјутерите, границите на
формалните инжинерски дисциплини на електроснкото и машинскотто инжинерство се
поместени. Повеќето производни системи на пазарот се изработени од меѓусебно зависни
електронски и механички компоненти. Овие системи зависат од обединувањето на
механички, управувачки и компјутерски системи со цел да се задоволат сложените барања
да се воведе ,,интелигенција” во механичкиот хардвер, да се додаде сестраност и
одржливост и да се намали трошокот. Овие цели може да се постигнат со воведување
електронско управување и компјутерска технологија, како составни делови на машините и
нивните компоненти. Конкурентонста бара уреди или процеси што се посигурни,
попрецизни, со богати карактеристики, а во исто време и економични. Клучниот
предуслов во градењето на успешни производни системи е интегрирањето на основните
елементи на механиката и компјутерските технологии во дизанирањето на иновативни
производи и процеси. Организиран и ефикасен начин на работа на компјутерски
управуваните машина е приоритет за развојот на индустријата.
Целта на трудот е да се направи практичен модел на компјутерски управувана
машина и да се анализираат нејзините карактеристики и перформанси.
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При изработка на магистерскиот труд, најпрво е даден преглед на постоечките
типови на компјитерски управувани машини и се анализирани придобивките од нивното
користење од аспект на подобрување на прецизноста, брзината, економичноста,
ефикасноста во работењето, квалитетот на производството и безбедноста. Потоа направен
е тип на компјутерски управувана машина (CNC плотер) со цел да се демонстрира
нејзината функционалност. Врз основа на теориските проучувања, собраните искуства, со
помош на моделот реализирана е симулација на однесувањето на машината, со која се
демонстрира функционалноста на работењето на реална машина.
Врз основа на резултатите од претходните чекори изваден е заклучок во поглед на
перформансите на компјутерски управуваните машини и придобивките од нивното
вклучување во индустријата.
Магистерскиот труд е организиран на следниот начин.
После воведот, во глава два дадени се основни информации за компјутерски
управуваните машини, областа на примена и целта за која што се применуваат. Опишани
се градбата и начинот на примена на микроуправувачите и вградените системи. На крајот
од втората глава на магистерскиот труд детално е опишан принципот на работа на
компјутерски управуваната машина, предностите и недостатоците, примената во
индустријата. Во третата глава теоретски се опишани погонските системи (чекорен микро
мотор и сервомотор за еднонасочна струја ), со кои што се придвижуваат оските на
компјутерски управуваната машина. Четвртата глава се состои од експерименталниот дел
т.е дизајнирањето на прототип на компјутерски управувана машина (плотер), проблемите,
решенијата и добиениот резултат. Детално се опишани потребните компоненти од кои
што е изграден плотерот. Петата глава ја сочинуваат заклучокот со добиените резултати
од работењето на плотерот. Во Прилог 1 прикажан и објаснет е програмскиот код со кој
што се програмира микроуправувачот.
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2. Компјутерски управувани машини
Современиот правец на развој на технолошките системи се карактеризира со
соединување на активностите на проектирање, подготовка и изработка на производот со
цел да се добие потполно автоматизирана фабрика. Со тоа се намалува човековото
присуство, се намалуваат трошоците на производството и се подобрува квалитетот на
производот. Основа за автоматизација на производството претставува развојот на
сметачката (компјутерската) технологија и нумеричкото (компјутерско) управување [1].
CNC е скратеница на англиски јазик (computer numerical control) која е општо
прифатена во машинството и означува машини контролирани од страна на компјутер.
Компјутерот ја контролира и управува работата на машината “читајќи” инструкции во
облик на кодови.
Технилогијата на CNC-машините, во денешната индустрија, има широка
примена.Може да се каже дека CNC-машините денеска се користат во сите
производствени активности поради тоа што стана стандардна и незаменлива поради
својата веродостојност и прецизност. Најчесто овaa технологија се користи во : обработка
на дрво, обработка на метали, обработка на пластика, гравирање, изработка на алати,
моделирање.
Нумерички управуваните машини претставуваат современ вид на автоматизирани
машини за автоматизација на поединечното, малосериското и сериското производство.
Нумеричкото програмско управување со машините е управување со програма во
алфа – нумерички код која содржи низа на команди и инструкции, запишани во определен
програмски јазик поради изведување на предвидените функции на работните органи на
машината. Програмата содржи геометриски наредби поврзани за правецот, насоката и
големината на движењето на алатот или делот како и технолошки наредби кои ги
дефинираат : бројот на вртежи на главното вретено, чекорот, вклучувањето и
исклучувањето на системот за ладење, измена на алатот итн.
Програмата кај постарите нумерички системи се нанесува на перфорирана (дупчена
лента) или магнетна лента, додека кај современите нумерички системи, како носители на
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програмата се користат “тврдите” мемориски елементи (тврди дискови кои се наоѓаат во
рамките на компјутерите, компакт дисковите, USB меморија и др).
Предностите на компјутерски управуваните машини се: висока прецизност на
производство и обработка, компатибилност во рамките на нумеричко програмирање,
широка примена во однос на застапувањето во сите производствени индустрии, ниска
цена на производство, сигурност во работата, конкурентна предност поради брзо и лесно
услужување на клиентите, лесна и брза обука на персоналот, можност за изработка на
делови со сложена конфигурација, скратено време за приспособување на машината, помал
шкарт, потполна флексибилност.
Недостататоци на компјутерски управуваните машини

се : висока почетна

инвестиција, преквалификација на постоечкиот персонал, потребно време за пресметки
и трошоците за програмирање, одаржување (високо квалитетен работник ), комплексна
подготовка.
Компјутерски управуваните машини према начинот на управување се делат на:
компјутерски начини со нумеричко управување, компјутерско нумеричко управување,
директно управување, адаптивно управување, флексибилни производни системи.
Системи со нумеричко управување, поседуваат управувачки систем без вградена
меморија и претставуваат класични системи со фиксна логика. Кај овие системи е
ограничена флексибилноста бидејќи не се можни корекции во текот на реализацијата на
програмата. Програмата е нанесена на дупчена лента.
Компјутерско нумерички управувана машина претставува нумеричко контролиран
системи со компјутерско управување со трајна меморија. Можна е корекција на
програмата во реално време, односно во текот на нејзината реализација. Програмите се
чуваат во меморијата на управувачкиот компјутер (управувачка единица).
Директно управувани машини се подразбира систем каде еден компјутер директно
управува со група на нумеричко управувани или компјутерски управувани машини.
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Систем со адаптивно управуање е нумерички управувана
управуван

или компјутерски

систем со определени модификации, кои овозможуваат промена на

параметрите на обработка во текот на процесот на обработката.
Флексибилни производни системи се сочинети од повеќе компјутерски управувани
машини кои меѓусебно се надополнуваат во процесот на обработка, со можност на
потполна обработка на деловите кои се обработуваат. Машините се поврзани со
автоматизиран транспорт и се опслужувани со индустриски роботи. Со помош на
компутери автоматски се управува со тековите на обработка, материјалот, алатот,
транспортот и информациите.
2.1 Видови програмирање
Програмирањето со процесите на обработка на компјутерски управуаните машини
опфаќа низа зафати во систематизација на информациите за обработка, нивното
испишување со определен редослед и код.
Постојат три начини на програмирање : рачно, полуавтоматско, автоматско
(компјутерско).
Кај рачното програмирање на постарите NC машини се употребува стандарден
јазик за пограмирање на управувачката единица на NC машината, кој по својот карактер е
машински ориентиран јазик. Програмирањето во машински јазик, односно програмирање
директрно во бинарен код е обемно и сложено. Кај поновите нумерички системи – CNC,
се употребува таканаречен проблемски програмски јазик, кој во принцип е разбирлив за
човекот и лесен за користење, но не е разбирлив за машината. Компјутерот во
управувачката единица е тој што наредбите и инструкциите од програмата ги претвора во
бинарен код разбирлив за машината. Врз основа на тој код се формираат управувачки
сигнали за управување на погонскиот систем на машината, односно работните органи на
машината. Сепак кај рачно програмирње дефинирањето на сите останати елементи од
технолошкиот процес (дефинирање на геометрија, технологија, избор на алати,
определување на режими и др.) се изведуваат рачно без користење на компјутер[2].
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Полуавтоматското програмирање се остварува со помош на компјутер со помал
капацитет, кој прави обработка на влезните геометриски информации, односно го
дефинира патот на врвот на алатот или патот на движење на работниот предмет.
Значи кај полуавтоматското програмирање автоматизирано е дефинирањето на
геометријата на патот на алатот, додека технологијата се определува рачно.
За комплицирани облици на работни предмети се употребува автоматското
програмирање. Се применува компјутер со голем капацитет, со што се скратува времето
на изработка на програмата и се смалува можноста за грешка. Кај автоматското
програмирање, компјутерот покрај геометриските информации обезбедува и автоматско
дефинирање на технологијата со користење на типски технолошки операции кои се
содржани во меморијата на компјутерот на управувачката единица. Автоматски се прави
избор на алати од постојаните бази на податоци и автоматско пресметување на режими на
обработка. За автоматско програмирање се користат специјализирани CAD/CAM
софтверски апликации.
И за полуавтоматското и автоматското програмирање се употребуваат проблемски
програмски јазици. Програмата напишана во проблемски ориентиран јазик (APT,
EXAPT1, EXAPT2, EXAPT3, и др.) се нарекува изворна програма. Таа се внесува во
компјутерот, а компјутерот врз основа на изворниот програм и податоците од датотеката
на алати, материјал, операции и машини прво изработува општа програма, која потоа се
приспособува на обработката на определената машина. Од сметачот автоматски се
генерира програма како и печатена листа за технологот и послужителот на машината.
Кај полуавтоматското и автоматското програмирање постојат две фази :
Подготовка на програмата за компјутерот (ја изведува програмерот) и aвтоматско
претворање на таа програма во програма за компјутерски управуван машина. За
изведување на овие две фази во компјутерот постојат два посебни програми : процесор и
постпроцесор. Со процесорот се обработува програмата која ја составил програмерот и се
претвора во машински јазик – бинарен код, а со постпроцесорот добиените податоци од
процесорот се приспособуваат на конкретниот тип на управувањет на компјутерски
управуваната машина.
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На сл.2.1.1 претставен е процесот на програмирање на компјутерски управуваните
машини.

Сл.2.1.1 Различни процеси на програмирање на компјутерски управуваните
машини : рачно, полуавтоматско, автоматско.
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2.2Функционални целини на компјутерски управувана машина
Структурата на една нумерички управувана машина претставена е на сл.2.2.1.

Сл.2.2.1 Структура на компјутерски управувана машина
Зададената програма во управувачката единица се претвора во бинарен код врз
основа на кој се формираат управувачки сигнали кои служат за управување на извршените
елементи на машината.
Извршните елементи го сочинуваат погонскиот систем на машината (моторите) кој
може да биде електричен, хидрауличен или пневматски. Извршните органи треба да ги
исполнат следните услови : задвижувањето промената на насоката и застанувањето да
бидат мирни и без вибрации, броевите на вртежи и поместите да се менуваат далечински,
да имаат мали димензии, да се сигурни во работата.
Погонскиот систем кај една нумеричка машина најчесто се состои од погонски
регулиран електромотор за главното работно движење и чекорни електромотори за
помошните движења. Моторите од погонскиот систем се управувани од управувачка
единица со управувачки сигнали (за брзина и позиција) кои преку регулатор и засилувачи
се дистрибуираат до секој мотор одделно. Движењето на главниот регулиран
електромотор преку ременски пренос и рудиментиран редукторски пренос се предава на
главното работно вретено. Помошните движења од чекорните мотори преку завојни
вретена со навртки со рециркулациони топчиња се пренесуваат на работните елементи,
односно носачите на алат или работните маси[3].
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Алатната индустриска нумеричка машина (CNC) има определени специфичности
во конструкцијата и тоа : голема статичка и динамичка крутост (минимални вибрации) на
сите елементи на носечката конструкција, голем опсег на вртежи на главното работно
вретено обезбедени од регулиран електромотор, секоја оска – правец на помошното
движење мора да поседува сопствен погон (чекорен електромотор), за секоја оска на
помошното движење мора да се поседува повратна врска (мерен систем), завојни вретена
со навртка со рециркулациони топчиња без зјај и преходно напрегнати, водилни
површини со мал степен на абење, заштита на водилните (лизгачките) површини од
струготини-прав и др, одвод на топлина од сите извори, далечинско управување со
главните помошните функции на машината, можност за вградување на магацини на алат и
изменувачи на алатот.
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2.3. Микроуправувачи
Сите функции на компјтерски управуваната машина се извршуваат со помош на
микроуправувачот, кој ја вчитува и обработува програмата за работа на машината.
Микроуправувачот кај компјутерски управуваните машини ги има следните функции : да
ја вчита, обработи и изврши програмата за обработка ; да ја координира работата на
машината т.е со управувачките сигнали да ги изведува главните или помошните движења.
Во извршувањето на овие две основни задачи, микроуправувачот управува со
работата на : регулирање на погонските системи, усогласувајќи ја позицијата, брзината и
времето на дејствување; уред за автоматска замена на алат, системи за подмачкување и
ладење на алат и други системи во зависност од изведбата на компјутерски управуваната
машина.
Микроуправувачот

исто

така

изведува

проверка

на

исправноста

на

функционирањето на одделни системи и точно не дава информација кој дел од системот е
неисправен. Овозможува поврзување и синхронизирање на работата на машината со друга
опрема, како на пример индустриски робот, транспортен систем, мерни уреди и сл.
Внесувањето на програмата во меморија на микроуправувачот се изведува преку
персонален компјутер кој е поврзан со микроуправувачот. Од меморијата програмата дел
по дел се повикува, обработува и се испраќаат управувачки сигнали.
Од горе наведеното може да заклучиме дека микроуправувачот е мозокот на
компјутерски управуваните машини и поради тоа во продолжение детално ќе ја опишиме
неговата архитектура.
Микроуправувачите се интегрирани кола коишто претставуваат збир или целина на
микропроцесор со дополнителни единици : мемории, влезно-излезни единици и др. Со
ваквиот начин на изведба, микроконтролерите овозможуваат заштеда на време и простор,
а секако и пари. Генерално гледано, микроуправувачите се дизајнирани така што со нив
може да се извршуваат голем број задачи, што дава можност за користење на истите во
разни уреди. Функцијата или задачата што ќе ја извршува микроконтролерот зависи од
програмата којашто ќе биде впишана во него[4].
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Во сушитна, еден микроуправувач може да има разни составни делови. Но, сепак,
секој микроуправувач содржи некои основни степени или блокови, за да може да
функционира. Во овај дел ќе бидат разгледани основните составни делови на еден
микроконтролер,нивната функција и примена.
Во последно време напредокот на микропроцесорската технологија се одвива во
два правци. Едниот правец ги поддржува централните процесорски единици за
пресоналните компјутери и работните станици, а главните ограничувања се во однос на
големата брзина и големината на зборовите 32 и 64 бита. Другиот правец се занимава со
развојот на микроуправувачите, кои се состојат од единечно интегрирано коло

со

специјализирани електрични кола и функции што се користат за дизајн на мехатроничките
системи[5].
Во

основа

микроуправувачот

претставува

микрокомпјутер

во

единечно

интегрирано коло. Микроуправувачите се многу популарни и доста барани за реализирање
на мехатронички системи.
Евтини за производство, повеќефункционални, лесни за програмирање и мали –
овие фактори го поттикнуваат развојот на микроуправувачите. Микроуправувачите се
погодни за дизајн на мехатроничките системи бидејќи се мали и високофункционални, а
тоа им овозможува физички да бидат вградени во системот, со цел да ги извршуваат сите
неопходни управувачки функции.
Микроуправувачите се користат кај повеќе апликации како што се, на пример,
уредите за домаќинство, телекомуникациски уреди, автомобилите, авионите, играчките,
уреди за докажување на автентичност, роботика итн. Сите овие производи содржат уреди
на кои им е потребна некаква интелегентна контрола што се темели на повеќе влезни
приклучоци[3].
На сл.2.3.1 прикажан е блок дијаграм

за типичен микроуправувач со сите

карактеристик. Дијаграмот вклучува листи на типични надворешни уреди што би можеле
да се поврзат со микроуправувач.
Компонентите на микроуправувачот се : Централна процесорска единица CPU,
RAM меморија, ROM меморија, Дигитални влезно – излезни (I/O) приклучоци, Сериски
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комуникациски интерфејс, Тајмер, Аналогно – дигирални (A/D) и дигитално – аналогни
(D/A) конвертори.

Сл.2.3.1 Компоненти на еден типичен микроуправувач со сите карактерисктики
Централната процесорска единица ги извршува наредбите од софтверот складиран
во ROM меморијата и ги контролира сите компоненти на микроуправувачот. RAM
меморијата се користи за складирање на зададените карактеристики и вредности во
програмата што се извршува. ROM меморијата се користи за складирање на програмата и
сите трајни податоци. Дизајнерот може да побара програмата и податоците трајно да
бидат складирани во ROM меморијата уште при самото производство, или ROM
меморијата може да се јави во форма на EPROM меморија или EEPROM меморија,
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коишто корисникот може одново да ги програмира. Софтверот кој е трајно складиран во
ROM меморијата уште се нарекува микропрограм. Производителите на микроуправувачи
нудат уреди за програмирање што можат да префрлат фајл со преведен машински код од
персоналниот компјутер директно во EEPROM меморијата на микроуправувачот, обично
преку сериски приклучок на персоналниот компјутер и специјализираните пинови на
микроуправувачот. Овие пинови обично имаат и друга намена откако уредот ќе се
програмира. Достапна е и дополнителна EEPROM меморија и таа може да се користи од
страна на програмата со цел да ги складира зададените карактеристтики и параметри
генерирани или модификувани за време на извршувањето. Податоците во EEPROM
меморијата се постојани, што значи дека програмата може да доаѓа до податоци кога
микроуправувачот е исклучен, како и кога повторно ќе се вклучи.
Дигиталните влезно - излезни приклучоци овозможуваат пренос на бинарните
податоци од микроуправувачот, како и до него со помош на надворешните пинови на
интегрираното коло. Овие пинови може да послужат за вчитување на состојбата на
прекинувачите и сензорите за вклучување и исклучување, за поврзување на надворешните
аналогно – дигитални и дигитално – аналогни исправувачи, за контрола врз дигиталните
екрани и за контрола на извршните уреди за вклучување и исклучување. Влезно излезните приклучоци може да се користат и за предавање на сигнали до други
микроуправувачи, како и од нив со цел да се координираат различните функции.
Микроуправувачот може исто така да користи сериски приклучок и за пренесување на
податоци до надворешните уреди и од нив, доколку овие го подржуваат истиот протокол
за сериска комуникација. Вакви уреди се интегрираните кола на надворешната EEPROM
меморија што може да складирааат голем блок од податоци за микроуправувачот, некои
други микроуправувачи што треба да разменуваат податоци и главниот компјутер што
може да префрли програма во вградената EEPROM меморија на микроуправувачот.
Постојат повеќе стандарди или протоколи за сериска комуникација, а тоа се SPI
(сериски периферен интерфејс), I2C (меѓу интегрираното коло), UART ( универзален
асинхрон приемник - предавател), и USART (Универзален синхрон / асинхрон приемник
предавател ).
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Аналогно - дигиталниот исправуавч (ADC) му овозможува на микроуправувачот да
го претвори надворешниот аналоген напон (на пример од сензор ) во дигитална вредност
што може да се обработи или складира во централната процесорска единица. Дигитално –
аналогниот исправувач (DAC) му овозможува на микроуправувачот да префрли аналоген
напон до недигитален уред (на пример мотор).
Улогата на вградените тајмери е да го помогнат создавањето задоцнувања и да се
погрижат настаните да се јавуваат во толчно определени временски интервали (на пример
вчитувањето на вредност од сензор).
Микроуправувачите обично имаат програмска меморија со големина од 1КB, па се
до неколку десетици килобајти, за разлика од микрокомпјутерите каде што RAM
меморијата се мери во мегабајти или гигабајти. Брзините на такат генераторот кај
микроуправувачите се помали од оние што се користат кај микро компјутерите. За некои
апликации избраниот микроуправувач може да има доволно голема брзина или меморија
за да ги задоволи потребите на апликацијата. Производителите на микроуправувачи, за
среќа, обично нудат широка палета на производи што ги задоволуваат потребите на
различните апликации. Понатаму, кога е потребна поголема меморија или поголем влезно
– излезен капацитет функционалноста на микроуправувачот може да се прошири со
дополнителни надворешни компоненти на пример RAM или EEPROM мемориски чипови,
надворешни аналогно – дигитални исправувачи и дигитално – аналогни исправувачи .
Има повеќе производители на микроуправувачи (Atmel, Intel, Panasonic, Nec и сл)
за потребите на прототипот ги избрав микроуправувачот од производителот Atmel Atmega 328P поради добрите перформанси, пристапноста, ниската цена, бесплатниот
софтвер за програмирање и сл.
Arduino е универзален микроконтролер заоснован на Atmel технологија и е идеален
за развој на управувачката електроника. Платформата се темели на едноставна развојна
плочка со влезно/излезни конектори и бесплатна програмска подршка и со едноставен
кориснички итерфејс. Програмирањето на уредот се изведува преку Arduino софтевер, кој
постои за Windows, Mac и Linux оперативни системи, во програмски јазик сличен на Cјазикот. Главнатa цел на целиот систем е да комуницира со различен хардвер кој е
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приклучен на неа. Arduino е достапен во неколку различни верзии, а основен модел е
Arduino UNO кој што е прикажан на сл.2.3.1 со следните спецификации[6].

Сл.2.3.1 Приказ на надворешната архитектура на Arduino uno
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2.4. Вградливи системи
Вградените системи можат да се дефинираат како системи за обработка на
информациите вградени во затворени производи како што се : опремата за автомобили, за
телекомуникации или за производство. Овие системи се придружени со голем број
карактеристики, меѓу кои ограничувања во релно време и сигурност, како и барања за
ефикасност. Технологијата на вградените системи е неопходна за обезбедување на
сеприсутни информации, една од клучните цели на модерната информатичка технологија
[7].
Следејќи го успехот на ИТ за канцелариски и тековни апликации, се смета дека
вграденисте системи ќе бидат најважни апликации во информатичката технологија во
наредните години. Поради овие очекувања скован е терминот покомјутерска ера.Овој
термин укажува на фактот дека во иднина, стандардните персонални компјутери ќе бидат
помалку доминантен тип на хардвер. Во многу помалите системи ќе се користат
процесори и софтвери, кои во многу случаи ќе бидат невидливи. Бројот на процесори во
вградените системи го надминува бројот на процесори во персоналните компјутери а, се
очекува овај тренд да продолжи во иднина.
Сепак, со овој нов тренд, компјутерот всушност нема да исчезне, тој ќе биде
насекаде присутен. Вградените системи се системи за обработка на информациите,
вметнати во поголеми производи и обично не се директно видливи за корисникот. Пример
за вградени системи се системите за обработка на информациите вклучени во
телекомуникациската опрема, во системите за транспорт, во опремата за производство и
во потрошувачката електроника.
Овие системи ги имаат карактеристиките наведени во продолжение :
Најчесто вградените системи се поврзани со физичката средина преку сензори што
собираат информации за средината и актуатори, кои ја контролираат средината.
Вградените системи мора да се сигурни. Сигурноста, исто така, е важна за
системите како што се автомобилите, авионите, возовите итн. Нивната безбедност е од
големо значење за околината бидејќи овие системи се во директна врска со околината и
имаат непосредно влијание врз неа. Сигурноста ги опфаќа следните аспекти на системот :
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постојаност – веројатноста дека системот нема да откаже се нарекува постојаност,
одржливост – веројатноста дека системот што откажал може да се попорави во одредена
временска рамка се нарекува одржливост, достапност – и постојаноста и оджливост мора
да бидат на високо ниво за да се постигне високо ниво на достапност, безбедност – овој
термин го опишува својството дека системот што откажува нема да предизвика штета,
сигурност – овој термин го опишува својството дека доверливите податоци остануваат
доверливи и дека е загарантирана автентичната комуникација.
Вградените системи мора да се ефикасни. Следните величини можат да се
искористат за проверка на ефикасност на вградените системи : Енергија - многу од
вградените системи се подвижни системи кои енергијата ја добиваат преку батерии.
Според предвидувањата, технологијата за батерии ќе доживее само благ напредок. Според
тоа, достапната енергија мора да биде многу ефикасна; Обем на кодирање - сите кодови
што се активни кај вградените системи мора да се чуваат во системот. Обично, не постојат
хард дискови на кои може да се зачува кодот. Обемот на кодирање треба да биде колку
што може помал за одредена апликација, ова е особено за системите - на – чипови (SoC),
т.е за системите кај кои сите кола што обработуваат информации се наоѓаат во еден чип.
Ако на овај чип му се вметне иснтрукциска меморија, таа треба да се користи на многу
ефикасен начин, Тежина - сите преносливи системи мора да имаат мала тежина. Малата
тежина честопати е важен аргумент при купувањето на одреден систем, Цена : за
вграденисте системи со високи перформанси, особено во потрошувачката електроника,
конкурентноста на пазарот е прашање од огромна важност и потребна е ефикасна примена
на хардверските компоненти и на буџетот за развивање на софтвер.
Повеќето вградени системи не користат тастатури, глувчиња и големи
компјутерски екрани како кориснички интерфејс. Наместо тоа, постои специјално наменет
кориснички интерфејс кој се состои од командни копчиња, педали итн.
Многу од вградените системи се хибридни системи во смисла дека вклучуваат
аналогни и дигитални делови. Аналогните делови користат постојани сигнални вредности
во постојано време, додека пак дигиталните делови користат дискретни сигнални
вредности во дискретно време.

17

-Обично, вградените системи се реактивни и можат да се дефинираат на следниот
начин : Реактивен систем е системот што е во постојана меѓусебна врска со околината
и што работи со брзина определена од околината.
Според горенаведените општи карактеристики логично е да се анализираат
општите пристапи за дизанирање вградени системи. Всушност не секој вграден систем ќе
ги има сите горенаведени карактеристики. Терминот “вградени системи” можеме да го
дефинираме на следниот начин : Системите за обработка на информации што ги
содржат повеќето горенаведени карактеристики се вкаат вградени системи.
На сл.2.4.1 графички е прикажано како вградените системи и комуникациската
технологија влијаат на сеприсутното компјутерство.

Сл.2.4.1 Влијание на вгрдените системи на сеприсутното компјутерство.
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На сл.2.4.2, се опишани некои од основите на хардверот на вградените системи.

Сл.2.4.2 Проток на информации за упростено дизајнирање.
Хардверот за вградените системи е помалку стандардизиран од хардверот за
персоналните компјутери. Како резултат на големата разновидност на хардвер за
вградените системи, невозможно е да се даде сеопфатен преглед на сите типови
хардверски компоненти. Во многу од вградените системи, особено во контролните
системи, вградениот хардвер се користи кај јамките сл.2.4.3.

Сл.2.4.3 Хардвер во јамка
Во оваа јамка сензорите ги прават достапни иформациите за физичката средина.
Обично сензорите генерираат продолжени секвенци на аналогни вредности. Во
конверзијата на податоците од аналоген во дигитален формат се користат два вида на кола
: “sample - and - hold” кола и аналогно – дигитални (А/D) конвертори. По оваа конверзија
информациите може дигитално да се произведат. Генерираните резултати може да се
прикажат и можат да се користат за контролирање на физичката средина преку
актуатори.Бидејќи повеќето актуатори се аналогни потребна е и конверзија од дигитални
во аналогни сигнали.
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3. Погонски системи и методи за управаување со брзината и
насоката на движење
Погонските системи кај компјутерски управуваните машини се извршни органи
кои треба да ги реализираат наредбите (инструкциите), дадени со сигнали добиени од
микроуправувачот. Тие извршуваат задвижување на работните делови на машината
(насочување на алат или работна маса). Брзините и насоката зададени со програмата, ги
водат работните делови по зададените траектории и ги доведуваат во бараните положби
[8].
Погонските системи мора да ги имаат следните карактеристики :

можност за

остварувањае на мирна работа без вибрации при промената на (правецот, движењето,
застанување и кочење ), постоење на линеарна зависност помеѓу влезните и излезните
големини, висок степен на осетливост на реагирање, мали димензии и сигурност на
работата.
Според енергијата која ја употребуваат, погонските системи можат да бидат :
електрични, хидраулични, пневматски.
Погонскиот систем кај една компјутерски управувана машина најчесто се состои од
погонски регулиран електромотор за главно работно движење и чекорни електромотори за
помошни движења. Чекорните електромотори за многу мали завртувања обезбедуваат
многу фини поместувања на работните елементи, носачи на алат или работна маса.
Моторите од погонските системи се управувани од управувачка единица со управувачки
сигнали (за брзина и позиција) кои преку регулатори и засилувачи се дистрибуираат до
секој мотор пооделно. Регулираните електромотори и чекорните електромотори
обезбдуваат континуирана промена на броевите на вртежи што овозможува избор на
најповолните режими на обработка, а со тоа се обезбедува највисок квалитет и точност на
обработка.
Со употреба на вакви погонски системи кај компјутерски управуваните машини се
избегнуваат употребата на сложени запчести преноси и упростување на механичкиот
пренос на движењата.
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3.1. Сервомотори за еднонасочна струја
Сервомоторите за еднонасочна струја имаат широка примена во системите за
автоматско управување, пред се поради тоа што имаат подобри механички и регулациони
(управувачки) карактеристики од сервомоторите за наизменична струја. Денес како
еднонасочни сервомотори се користат исклучиво микромотори со независна возбуда. Тие
имаат две оделени намотки што се напојуваат од два одделнин извора за еднонсочен
напон. Едната намотка е на статорот – поставена на половите, а другата намотка е на
роторот – намотка на индукторот. Главниот возбуден флукс во сервомоторот го создава
статорската намотка и притоа постојат два начини за управување на еднонасочните
сервомотори. Доколку возбудниот флукс го создаваат перманентни магнети што се
поставуваат во статорот, тогаш постои само една намотка во моторот и само еден начин на
управување на сервомоторот .
Еднонасочните сервомотори се изведуваат во покриен облик. Магнетното коло на
моторот целосно (и роторот и статорот) се изработуваат од динамолимови со цел да се
намалат загубите во железото, поради тоа што моторот практично цело време работи во
нестационарен режим, што од своја страна резултира со променлив флукс во целото
магнетно коло. Истовремено, со оглед на материјалот на магнетното коло, работната точка
на моторот се избира така што таа да биде на незаситениот дел на карактеристиката на
магнетизирање, што значи линеарни карактеристики на сервомоторот. Со оглед на
специфичностите во конструкцијата на еднонасочните сервомотори, не се предвидуваат
помошни полови за подобрување на комутацијата, туку тоа се остварува на друг начин.
Според начинот на кој се извршува комутацијата, еднонасочните сервомотори
може да бидат изведени како : колекторски, со колектор и четкички, познати и како
контактни ; безколекторски, со електронички, најчесто транзисторски комутатор, познати
и како бесконтактни сервомотори.
Во зависност од извебата на роторот, еднонасочните сервомотори може да имаат:
цилиндричен рото, во стандардна изведба ; шуплив (чашковиден) рото;дисков (плоснаст)
ротор.
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Сервомоторите со класичен, цилиндричен ротор ретко се среќаваат во практика,
поради низата предности што ги имаат другите конструктивни изведби на роторот.
Постојат три различни начини на управување на сервомоторите за еднонасочна
струја ; роторско (арматурно) управување - што значи управување со намотката на
индуктот, статорско (полово) управување - што значи управување со намотката на
индукторот која го создава еднонасочниот флукс во моторот, импулсно управуавањe при
напојување на моторот со импулсни преобразувачи на напон што значи дека и тоа се
одвива преку намотката на индуктот на моторот така што

припаѓа во роторското

управуавање.
Предности на еднонасочните сервомотори : теоретски е возможна која била брзина
на вртење, едноставна и континуална регулација на брзината во широк опсег, линеарни
механички карактеристики, а во некои случаи и регулационите карактеристики се
линеарни, одсуство на самоод, голем почетен момент, брз одзив поради малата
електромеханичка временска константа, голем коефициент на полезно дејство n со што се
постигнува намалување на габаритот на моторот, така што при иста полезна моќност на
моторот, еднонасочниот сервомотор има 2÷4 пати помали димензии од соодветниот
асинхрон сервомотор.
Недостатоци на еднонасочните сервомотори : нестабилни карактеристики на
еднонасочниот сервомотор, поради тоа што предниот отпор помеѓу колекторот и
четкичките не е константен во текот на експлоатацијата (зависи од состојбата на самиот
колектор и четкичките, од материјалот од кој се направени и сл.) и при сите режими на
работа (зависи од големината на струјата, од температурата и сл.). Исто така и искрењето
што се појавува помеѓу колекторот и четкичките може да биде извор на низа оштетувања
што понатаму се одразуваат врз работата на микромоторот, колекторот и лизгачкиот
контакт на четкичките, како и кај сите еднонасочни мотори се извор на радио – пречки и
за нивно отклонување или намалување потребно е да се вградуваат посебни LC филтри, за
иста моќност, поскапи се од другите видови сервомотори.
Изведувањето на механичките и управувачките (регулациони) карактеристики на
еднонасочните сервомотори се врши при претпоставка дека магнетното коло е незаситено
(што се постигнува уште при нивното проектирање) и при занемарено дејство на
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реакцијата

на

индуктот,

што

овозможува

да

се

третира

линеарна

зависност

(пропорционалност) помеѓу струите и соодветните флуксеви во моторот.

3.2. Чекорни микромотори
Со развитокот на сметачката (компјутерска) техника и роботиката се појавила
потреба за извршни елементи – сервоелементи со дискретно дејствување. Во системите за
програмирано управување оваа улога ја исполнуваат импулсните мотори, кои доведените
управувачки сигнали во вид на електрични импулси ги преобразуваат во дискретни
(прекинливи) аголни или линиски поместувања. Овие мотори немаат повратна врска, така
што управувањето со нив може да се реализира само во отворен систем. За разлика од нив,
сервомоторите како управувачки мотори за примена во шемите на автоматиката, даваат
можност за реализација на повратна врска и тие скоро секогаш се вклучуваат во
затворените системи за автоматско управување. Управуваните микромотори што ја
исполнуваат функцијата на дискретно задвижување се познати под името чекорни мотори.
Тие, исто така, спаѓаат во група на енергетски машини за примена во автоматиката, а
името им доаѓа оттаму што задвижувањето им е во чекори, односно дискретно. Како
чекорни мотори можат да се употребат микромашините кои во режим на мотор имаат
најмалку две стабилни положби на роторот во границите на еден вртеж. Најчесто како
чекорни мотори се среќаваат одделни видови синхрони микромотори. На тој начин,
чекорните микромотори може условно да се сметаат за синхрони сервомотори што
работат во чекорен режим. Во својата основа и по својот принцип на работа чекорните
микромотори се синхрони мотори, додека по својата функција тоа се извршни мотори,
односно спаѓаат во групата сервомотори .
Чекорните

микромотори

зададениот

управувачки

импулс

–

сигнал,

го

преобразуваат во фиксиран агол на звртување или фиксирано линиско поместување, ако
станува збор за линеарни чекорни микромотори. Како давач на импулси, односно давач на
управувачки сигнали се користи посебен електронски комутатор, така што тој е составен
дел на чекорниот мотори и со него прави неразделна целина. Со помош на комутаторот,
кон управувачките намотки на чекорниот мотор се приклучуваат импулси со определен
поларитет, зачестеност (фреквенција) и редослед, соодветни на потрeбниот закон на
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управување на моторот. Според тоа, чекорните микромотори по својот принцип на работа,
спаѓаат во групата на управувани микромотори.
Во општ случај, чекорниот синхрон микромотор заедно со електронскиот
комутатор може да се смета како систем за фреквентна регулација на брзината на синхрон
мотор. За реализација на оваa цел потребно е да постои извор на импулси на напон или на
струја, најчесто со правоаголен облик и со определен поларитет, што се доведуваат кон
управувачката намотка на моторот, и синхрон мотор со таква конструкција што
овозможува роторот да се фиксира во определена аголна положба по секој управувачки
импулс. Резултантниот агол на завртување на роторот на чекорниот микромотор, зависи
од бројот на доведените импулси кон управувачката намотка. Насоката на завртување и
изведување на чекорот зависи од редоследот на приклучување на управаувачките
намотки. Брзината на завртувањето на роторот и на изведувањето на чекорот зависи од
фреквенцијата на приклучување на управувачките импулси. При тоа, во текот на
управувањето комутаторот К може да генерира низ од истополарни или разнополарни
правоаголни импулси.
Кај чекорните микромотори се воведува поимот премливост на моторот. Тоа е
всушност најголемата допуштена фреквенција на приклучување на управувачките
импулси при која што се уште е можо ненадејно впишување и запирање на моторот без да
се загуби чекорот. Тоа со други зборови ја определува граничната вредност на
фреквенцијата при која се задржува режим на работа чекор по чекор. Кај современите
чекорни синхрони микромотори оваа фреквенција е со ред на голмина од најмалку 200
Hz.
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3.2.1 Методологија за контролен дизајн на чекорен мотор
За успешната работа на чекорните мотори потребни се следните елементи како што
е прикажано на сл.3.2.1.1.

Сл.3.2.1.1 Контролен систем за чекорен мотор.
Контролна единица : типична контролна единица е базирана на микропроцесор,
компјутер или микроконтролер.
Напојување : 15 V/6 напојувањето е соодветно за драјверската карта на чекорниот
мотор. За мали до средни оптоварувања, моторите и драјверските карти, типично, бараат
напојување со волтажа од 15V.
Драјвер карта : ова ги контролира сигналите од контолната единица по бараната
секвенца на чекорниот мотор.
Чекорен мотор : нормално, секој чекорен мотор бара посебна драјвер карта.
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3.2.2. Режими на работа на чекорни микромотори
Работата на чекорните микромотори се смета за стабилна ако тој остварува
задвижување без да го загуби чекорот, т.е ако роторот зазема стабилна положба по однос
на резултантниот магнетен флукс на статорот при секој такт на неговата промена. Со
чекорните микромотори може да се остварат повеќе различни режими на работа и тие
зависат главно од фреквенцијата на управувачките импулси f.
Статички режим што соодветставува на протекување еднонасочна струја (f=0) во
управувачките намотки на статорот и притоа во моторот се создава неподвижно магнетно
поле, со определен поларитет, така што роторот има само две стабилни положби што
одговараат на агол 𝜃𝑒 = ±𝜋(° el) ; чекорот што го изведува роторот е :
𝜃𝑐 = 𝜃𝑒 / p

(3.2.2.1)

Каде што : 𝜃𝑐 големина на чекорот, 𝜃𝑒 аголно изместување на резултантен флукс на
статор, p број на чифтови полови.
Аголната карактеристика на моторот во овај случај е иста како и кај стандардните
синхрони машини и се претставува со позитивниот полубран на синусоидата чија
амплитуда е еднаква на максималниот момент што може да го даде моторот, сопред
своите конструктивни карактеристики. Се покажува дека за реализација на овој режим,
потребен услов е 𝐾𝑡 > 2 ; тоа значи дека чекорниот мотор од активен тип при
разнополарна комутациј, мора да има најмалку n=2 управувачки намотки; реактивните и
идукторните чекорни мотори мора да имаат најмалку n=3 управувачки намотки.
Режим на работа чекор по чекор, што се сведува всушност на изведување
единични чекори и се реализира кога фреквенцијата f на управувачките импулси има
таква вредност, што во почетокот на изведувањето на секој чекор, аголната брзина на
роторот еднаква е на нула (роторот секогаш тргнува од состојба на мирување).
Овој услов значи дека преодниот процес што секогаш постои при изведувањето на
секој чекор и кој е најчесто по природа осциларен, завршува до почетокот на следниот
чекор, односно пред моментот на активирање на следниот такт на комутаторот. При
задавањето и изведувањето на чекорот, роторот никогаш не застанува веднаш во новата
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стабилна положба; под дејство на кинетичката енергија на роторот, процесот се одвива со
неколку слободни осцилации (нишања) околу стабилната рамнотежна положба и завршува
кога целокупната механичка енергија на роторот се потроши на покривање на
електричните, магнетни и механички загуби. Амплитудата на осцилациите и времето на
нивното придушување, имаат помали вредности при поголеми загуби во роторот, а тоа
значи и постабилна работа на моторот при изведувањето на чекорот. Не треба посебно да
се нагласи дека ова подобрување при изведба на чекорот секогаш е за сметка на
влошениот коефициент на полезно дејство.
Главни показатели со кои се карактеризира режимот на изведување единечни
чекори се ; максималниот отклон (амлитуда) на осцилациите на роторот при изведувањето
на чекорот, по однос на положбата во неговата нова рамнотежна состојба ; максималната
вредност на моменталната брзина на вртење при изведбата на чекорот; времето на
придушување на слободните осцилации во текот на изведувањето на еден чекор.
За време на изведувањето на чекорот, роторот се движи со аголна брзина чија
средна вредност се определува според изразот ;
𝜋

𝜔𝑅𝑠𝑟 = 180° ∙ f ∙ 𝜃𝑐

(3.2.2.2)

Стационарен режим на работа соодветставува на константна фреквенција на
управувачките импулси (f = const.), при што времето на придушување на сопствените
осцилации на роторот во текот на преодниот процес на изведувањето на чекорот е
поголемо од времетрањето на еден такт на комутацијата, што дефинира нова состојба на
струите во возбудните намотки на статорот.
При овај режим, чекорниот мотор всушност извршува непрекинато движење,
осцилирајќи околу секоја нова положба, соодветна на возбудените управувачки намотки.
Осцилациите на роторот имаат најголема амплитуда кога фреквенцијата на импулсите на
управувачките сигнали од комутаторот ќе се поклопи со резонантната фреквенција на
моторот, т.е со фреквенцијата на неговите сопствени осцилации, што е крајно неповолно
по однос на работата на моторот.
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Преоден режим на рабтота на чекорниот микромотор, во кој се опфатени сите
вообичаени преодни режими во работата на кој било мотор како што се ; пуштање,
сопирање, резервирање, премин од едно оптоварување кон друго, премин од еден напон
на напојување кон друг, промена на фреквенцијата на управувачките импулси и сл.
Сите преодни режими настануваат како последица на промената на брзината на
роторот или на фреквенцијата на управувачките импулси. При пуштање на моторот во
работа, важен показател е фреквенцијата на приемливост на моторот ; тоа е најголемата
вредност на фреквенцијата на управувачките импулси, согласно на моментот на
оптоварување на оската, при која моторот сеуште влегува во синхронизам, без роторот да
го изгуби чекорот. При сопирање и реверзирање, чекорните мотори исто така имаат
гранични вредности на промената на фреквенцијата на импулсите, при која сеуште
роторот го задржува чекорот. При овие преодни процеси, граничната фреквенција на
уравувачките импулси е за 30 ÷ 40% помала од фреквенцијата на приемливост при
пуштање на моторот.
3.2.3 Примена на чекорни мотори
Чекорниот мотор е особено добро приспособен да одговори на такви примени, каде
што сигналот на контролерот со кој се управува има форма на редица импулси.секој
импулс прави моторот да го зголеми аголот на движењето за еден чекор.
Една од најважните предности на чекорниот мотор е можноста за прецизна
контрола во систем со отворена јамка(прецизно управаување кај отворени системи на
управување). Отворен систем на управување подразбира систем кај кој нема повратна
информација за вистинската положба.
Чекориниот мотор се користи таму каде се бараат контролирани движења, кога
треба да се управува со аголот, брзината, положбата и синхронизацијата на ротацијата.
Такви барања се јавуваат кај печатачи, плотери, канцелариски уреди, за флопи дискови,
управувачи (драјвери) на хард дискови, медицнски уреди, факс уреди и многу други. За
позиционирање на главите за читање / пишување на хард дискови во поново време се
користата други системи.
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3.3. Импулсно ширинска модулација
Импулсно

ширинска

модулација,

претставува

модулациска

техника

која

моменталната вредност на некој сигнал ја претвора во должина на некој импулс. Ова
модулациска техника наоѓа широка примена во регулацијата на моќност во индустриската
електроника, особено во регулација на товари со голема реактивна моќност како што се
електричните мотори. Со едноставна регулација на должината на вклучување и
исклучување на уредот од напојување, на едноставен начин се регулира средната вредност
на аплицираниот напон и струја на напојување и со тоа се регулира количеството на
предадената енергија[9].
Историски гледано, импулсно ширинската модулација е родена како одговор на
едноставната, но малку ефикасна линеарна регулација на моќноста. Најпрост пример за
линеарна регулација претставува променлив отпорник наречен реостат, вметнат во коло
во серија со уредот. Со промена на вредноста на отпорот на реостатот, се менува моќноста
предадена до уредот. Недостаток на ваков вид регулација е фактот што регулациски
елемент (реостатот) треба да дисципира дел од моќноста, понекогаш дури и поголем дел
од неа. Тука таа неповратно се претвора во топлина, со што ефикасноста, односно
степенот на полезно дејство на ваков регулатор е непримарно мал. Тоа можеби може да се
толерира кога имаме уред со многу мала моќност. Но кога се работи за индустриски
уреди, каде што моќноста е многу голема, а со тоа и загубите значителни, употребата на
линеарна регулација може да се покаже сосема непримерна. Од друга страна регулаторите
на моќност кои имаат голем степен на полезно дејство, како автотрансформаторите со
променлив излезен напон, се неверојатно многу скапи и често ја надминуваат вредноста
на самиот уред, особено ако се работи за поголеми моќности. Оттука потребата од нов тип
на евтин и ефикасен систем за регулација на моќност, а во таа насока импулсно
ширинската модулација без поголем проблем постигнува степен на полезно дејство од
85% до 95%.
PWM контролата е моќна техника за управување на аналогни кола со помош на
дигитални излези.
Напонот односно струјата се доведува до аналоген примач како серија од имулси, а
информацијата од амплитудата на аналогниот сигнал се претставува во ширина (траење)
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на импулсот на PWM сигналот. PWM има многу широка примена, се користи при мерење,
комуникација, контрола на напојувања, контрола на мотор, како и во разни врсти на
конвертори.
Амплитудата на PWM сигналот најчесто е фиксна и не е значајна, но во некои
случаеви може да се користи за пренос на дополнителни информации. Всушност PWM
претставува начин на дигитално кодирање на нивото на аналогните сигнали. Со
користење на бројачи со висока резолуција, четвртастиот сигнал сe модулира така да
претставува специфично ниво на аналоген сигнал. Аналогните напони и струи може да се
користат за директна контрола на уредите, тоа е многу едноставен начин на контрола, но
не е секогаш практичен и исплатлив.
Аналогната контрола има неколку недостатоци како што се големи димензии на
компонентите и нивна тежина, греење, осетливост на шум итн. Дигиталното
контролирање на аналогните кола, цената на системот за контрола и потрошувачката на
енергија се драстично намалени затоа што PWM претставува економичен енергетски
ефикасен и имун на шум начин за кодирање на аналогниот сигнал. Многу од денешните
микроконтролери имаат вграден PWM што дополнително ја олеснува имплементацијата.
На сл.3.3.1 се прикажани брановите облици на влезот и излезот на уредот кој врши
импулсно ширинска модулација.

Сл.3.3.1 Приказ на брановите облици на влезот и излезот на уред што врши
импулсно ширинска модулација.
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Главна предност на користењето на PWM сигналот е тоа што сигналот останува
дигитален при целиот пат од процесорот до примачот, така да конверзија не е потребна.
PWM се смета за дигитален сигнал затоа што во секој момент од времето нивото на
сигналот или е на нула или на максимална вредност.
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3.4. H – Мост
H-мост (H-bridge) е електронско коло кое овозможува контролирање на насоката на
струјата низ еднонасочниот електромотор или низ некој друг потрошувач. Со промена на
насоката на струјата низ арматурата на еднонасочниот мотор, се менува и насоката на
ротација на осовината на моторот. H-мост често се применува во електронските кола,
изведен како интегрирано коло или со дискретни транзистори. Може да се изведе со релеи
или со обични прекинувачи, ако не е потребна голема брзина за вклучување/исклучување
на прекинувачите [10]. Можи да се забележи дека се состои воглавно од 4 прекинувачи
(S1,S2,S3,S4), кои во реалноста претставуваат транзистори (BJT или MOSFET), кај кои
управувачките електроди се наjчесто поврзани на пиновите од микроконтролерот,
конфигурирани како излезни, или пак, како PWM канали, што овозможува преку нив да се
одредува и брзината на ротирање на моторот. Често се користат и оптокаплери, како
замена на обичните транзистори, заради заштита, односно за одделување на моторот од
управувачкиот дел, со цел да се одебгне некој посериозен дефект. Името H-мост доаѓа од
графичкиот приказ на струјното коло, кое има изглед како латиничната буква H, кое што е
прикажано на сл.3.4.1.

Сл.3.4.1 Шематски приказ на H-мост колото.
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На сл.3.4.2 е прикажан принципот на работа на H- мостот.

Сл.3.4.2 Принцип на работа на H-мост
Принцип на работа на H-мост :
Кога сите прекинувачи се отворени, односно транзисторите се исклучени, на
краевите од моторот нема потенцијална разлика, па моторот нема да работи. Доколку се
затворат парот прекинувачи (S1 и S4) очигледно дека ќе се затвори струјното коло, ќе
протече струја низ моторот, па тој, ќе започне да ротира во насока идентична со стрелките
на часовникот. Или обратно, доколку се затворат парот прекинувачи (S2 и S3) очекувано,
моторот ќе започне да ротира во насока обратна од стрелките на часовникот. Тоа доведува
до ротација на осовината на моторот во спротивна насока од првобитниот. Треба да се
води сметка за тоа да се спречи затворање на сите 4 прекинувачи одеднаш, или два
прекинувачи на една страна, поради тоа што ова доведува до краток спој.
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4. Експериментален дел (изработка на прототип)
На сл 4.1 прикажан е блок дијаграм со составните делови на компјутерски
управуваната машина.

Сл.4.1. Блок дијаграм со составните делови на мини CNC плотерот
CNC плотерот управуван од персонален компјутер се состои од повеќе
интегрирани технологии како што се :
-

Графички кориснички интерфејс,

-

Arduino uno платформа,

-

Драјвер картичка IC (L293D),

-

Чекорен микромотор,

-

Микросервомотор за еднонасочна струја,

-

Стабилизиран еднонасочен извор за напојување 5V.

Персоналниот компјутер се користи како посебен, фронтален интерфејс на
микроуправувачката платформа (Arduino Uno), што го контролира мини CNC плотерот со
помош на активатори.
Графичкиот кориснички интерфејс е алатка за комуникација помеѓу операторот и
компјутерот што управува со системот. Прикажан е на екранот од компјутерот
овозможува

управувачките

микроуправувачот. Преку

параметри
USB портат

да

бидат

внесени

и

префрлени

и
до

поврзани се компјутерот и управувачката

платформа (Arduino Uno).
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Микроуправувачот Atmega328p ги контролира сите функции на системот. Како
што се гледа од погоре наведената сл.4.1, излезот од микроуправувачот е поврзан со
драјвер картичката што испраќа сигнали до чекорните мотори.
Драјвер картичката е поврзана на 5VDC и со управувачките сигнали од
микроконтролерот ја контролира насоката и брзината на движење на чекорните мотори.
Чекорните мотори ја придвижуваат работната маса на која што се прицврстува
делот кој што се обработува. За да се овозможи движење потребни се два чекорни мотори,
едниот во насока на X – оската, а другиот во насока на Y – оската.
Со микросерво мотор плотерот се управува во насока на Z – оската, со цел да ги
испише точките лоцирани под неа. Микро серво моторот е поврзан на 5VDC и со помош
на контролните сигнали испратени од микроуправувачот се менува положбата на
пенкалото горе/долу.
На

сл.4.2 претставен е шематски приказ на електрично коло со кое што е

управуван компјутерски управуваниот плотер.

Сл.4.1 Шематски приказ на колото за управување на насоката на чекорните и серво
мотори.
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Од сликата се гледа дека комплетниот уред користи стабилизиран извор за
напојување од 5 VDC. За контрола на

X и Y оските користат пинови од

микроконтролерот што генерираат дигитални сигнали и се поврзани со колото L293D и
тоа за X – оска :
Пин од контролер

Пин од драјвер

14

2

15

7

16

10

17

15

За У – оска :
Пин од контролер

Пин од драјвер

4

2

5

7

6

10

11

15

За контрола на насоката на Z – оската се користи серво мотор кој има 3 – изводи
како што е опишан во подточка 3.5 и тоа (Vcc,PWM,Gnd). За нормална работа на моторот
потребно е да се поврзи на извор за напојување 5 VDC и со помош на дигиталниот пин 12
од микроконтролерот кој што генерира PWM сигнали се контролира насоката на Z – оска.
Во продолжение
изработка и

опишани се

карактеристиките на деловите и начинот на

примена на компјутерски управуваниот плотер.
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4.1. Микроуправувач ATmega328p
ATmega 328p е ниско потрошувачки CMOS – 8 битен микрокуправувач базиран на
AVR со подобрена RISC архитектура. Извршува моќни инструкции во еден часовен
циклус, ATmega 328p постигнува приближно 1MIPS по MHz, овозможувајќи дизајн на
систем за оптимизирана потрошувачка на енергија наспроти брзината на обработка[11].
На сл.4.2.2 претставен е блок дијаграм на ATmega 328p со неговите компоненти.

Сл.4.2.2 Шематски приказ на ATmega 328p
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AVR јадрото e комбинација на богат сет инструкции со 32 регистри за општа
намена. Сите 32 регистри се директно поврзани со aритметичката логичка единица
овозможувајќи двата независни регистри да имаат пристап во една инструкција извршена
во еден часовен циклус. Конструкцијата ја зголемува ефикасноста на AVR јадрото и е 10
пати

побрзо

од

традиционалните

CISC

микроконтролери.

ATmega328P ги поседува следниве карактеристики: 32К бајта од In-System Programmable
Flash со Читај-Додека-Пишуваш способност, 1К бајта ЕЕPROM, 2К бајта SRAM, 23 општо
наменски I/O линии, 32 регистри за општо наменска работа, три флексибилни Tајмер/
Бројачи со споредба на режими, внатрешни и надворешни прекинувачи, сериски
програмабилни USART, бајт ориентиран со 2 сериски жици/интерфејс, SPI сериски
приклучок, 6 канален 10 битен ADC (аналогно дигитален конвертор,

програмабилна

Watchdog Timer со внатрешен осцилатор, и 5 изборни софтвери со режим за штедење на
енергијата.Режимот на мирување го запира процесорот притоа овозможувајќи му на
SRAM, тајмер / бројачите, USART, две-жици сериски интерфејс, SPI порта, и системот за
прекинување да продолжи да функционира. Режимот на енергија ја зачувува содржината
на регистарот, но го замрзнува осцилаторот, оневозможувајќи им на сите други функции
да стигнат до следниот прекин или хардвер ресетирање. При заштеда на енергија, тајмерот
за асихронизација продолжува да работи, овозможувајќи му на корисникот да го одржи
тајмерот додека остатокот од уредот спие. ADC- режимот за намалување на шумот го
запира процесорот и сите I / O модули очекуваат асинхронизационен тајмер и ADC, за да
се намали шумот при ADC конверзиите. Во режимот на подготвеност, кристал
резонантниот осцилатор работи додека остатокот од уредот спие. Ова им овозможува
многу брз почеток во комбинација со ниска потрошувачка на енергија.
Уредот е произведен користејќи висока технологија не испарлива меморија Atmel.
On-чип ISP Flash овозможува меморијата на програмата да биде репрограмирана восистем преку сериски интерфејс SPI, со конвенционална не испарлива програмибилна
меморија, или од страна на On-chip Boot Program која работи на јадро AVR. The Boot
program може да искористи било кој интерфејс за да ја преземе програмата

во

програмската меморија. Софтверот во делот на кварторот ќе продолжи да работи додека
делот од флеш апликацијата се ажурира, обезбедувајќи читај-додека-пишуваш работа. Со
комбинирање на 8- битен RISC процесор со In-System aвто-програмски флеш на
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монолитен чип, Atmel ATmega328P претставува моќен микроконтролер кој обезбедува
високо флексибилнo и економично решение за многу вградливи (еmbedded) апликации.
Atmega 328P AVR е поддржан со целосен пакет на програми и алатки за развој на
системот вклучувајќи: C - компајлер, макро асемблери, програма за грешки / симулации, и
сетови за евалуација.
На сл.4.2.1 претставенa e конфигурација на пиновите на ATmega 328P.

Сл.4.2.1 Конфигурација на пиновите на ATmega 328P.
Преглед на пиновите :
-

VCC - Дигитален напојувачки напон

-

GND – Маса

-

Порта B (PB7 : 0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2 –

Порта B е 8 – битна

двонасочна влезно / излезна порта со внатрешни pull-up отпорници.
-

Порта C (PC5 : 0) - Порта C е 7 – битна двонасочна влезно / излезна порта со
внатрешни pull-up отпорници.
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-

PC6/RESET – Ако RSTDSB осигурувачот е програмиран, PC6 се користи како
влезно/излезен пин.

Ако RSTDSB осигурувачот не е програмиран, PC6 се

користи како Ресет Влез. Ниското логичко ниво на овај пин, подолго од
минималната должина на пуслот ќе генерира ресетирање, дури и кога
часовникот не работи. Со пократок пулс не се генерира ресетирање.
-

Порта D (PD7 : 0) – Порта D е 8 – битна двонасочна влезно / излезна порта со
внатрешни pull-up отпорници.

-

AVCC – е напојувачки пин за аналогно/дигиталниот конвертор. Овај пин
надворешно треба да се поврзи со VCC, дури и ако аналогно/дигиталниот
конвертор не се користи. Ако се користи аналогно/дигиталниот конвертор
тогаш треба да биде поврзан со VCC преку нископропусен филтер.

-

AREF – е аналоген референтен пин за аналоген/дигитален конвертор.
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4.3. L293(D) – драјвер за мотори
Стандардната конфигурација за управување еднонасочни мотори претставува
погоре претставениот H-мост. Меѓутоа, за поединечни апликации, каде што моќноста на
моторот е многу мала, мостната конфигурација може во потполност да се замени со 16пинско интегрирано коло – L293(D).
Ова интегрирано коло претставува четирикратен половичен H- драјвер и тоа
наменет за управување на индуктивни товари како релеи, соленоиди, еднонасочни и
биполарни степ-мотори и друго [12].
На сл.4.3.1 е прикажана конфигурацијата, односно дијаграмот на пиновите на
драјверот, како и шемата за поврзување со моторот.

Сл.4.3.1 Конфигурација на пиновите и поврзување на L293
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Некои побитни карактеристики за L293(D) :
-

Широк опсег на напонот на напојување од 4,5V до 36V.

-

Термичко исклучување.

-

Внатрешна заштита од електростатско празнење.

-

Влезови имуни на висок шум.

-

Оделни напони на напојување.

-

Излезна струја од 1A по канал (600mA кај L293D).

-

Врвна излезна струја од 2A по канал (1.2A кај L293D).

-

Температурен работен опсег од 0℃ до 70℃.

На сл.4.3.2 е прикажана интерната структура на (блок-дијаграм) на L293D, од каде
што лесно може да се открие неговиот принцип на работа.

Сл.4.3.2 Интерна структура и принцип на работа на L293D
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Фактот што ова интегрирано коло има одделни напони на напојување значи дека
еден напон (најчесто 5 волти) се користи за напојување на самото интегрално коло, за
негова правилна работа (Ucc1), а другото напојување (кое може да биде и до 24 волти)
претставува напојување на моторот (Ucc2).
Постојат четири пара влеза-излеза (Input - Output), по еден за секој засебен драјвер.
Кога на влезот ќе се доведе логичка единица, излезот се поврзува преку pull-up интерниот
транзистор на напонот на напојување одреден за излезното коло, односно за моторот.
Обратно, доколку на влезот се доведе логичка нула, тоа предизвикува излезот да се поврзе
преку pull-down транзисотрот на заедничка маса на колото.
Драјверите се овозможуваат исто така во парови, односно, драјверите 1 и 2 се
овоможуваат преку пинот 1,2EN, додека драјверите 3 и 4 се овозможуваат преку пинот
3,4EN. Кога пинот за овозможување е на високо логичко ниво, тоа укажува дека
драјверите се овозможени, и нивните излези се активни во фаза со нивните соодветни
влезови. А кога пинот за овозможување е на ниско логичко ниво, соодветните драјвери се
оневозможени, а со тоа и нивните излези се доведени во состојба на висока импеданса
(High-Z).
Сепак, пиновите за овозможување не се директно поврзани со интерните драјвери,
туку преку логичка И-порта. Другиот влез на портата како што може да се види од сл.4.3.2
, ја сочинува претходно споменатата карактеристика – термичко иклучување. Тоа дава
високо логичко ниво, доколку работната температура е во дозволените граници.
Основна разлика помеѓу интегрираните кола L293 и L293D, е во присуството/отсуството
на интерни заштитни диоди, кои служат за индуктивна заштита. L293D ги поседува во
својата интерна структура, а кај L293 мора да се додадат екстерно на самата плочка, како
што е прикажано на сл.4.3.2.

На излезните пинови на интегрираното коло L293 се

поставуваат по две диоди – една поврзана на напонот на напојување на моторот, а друга
на маса (препорачано е да се користат т.н брзи диоди, пример 1N4148). Меѓутоа за сметка
на тоа, L293 обезбедува речиси двојно поголема излезна струја.
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Во еден момент смее максимум еден влез да биде на високо логичко ниво. Во
зависност од тоа кој влез е на високо ниво, така се одредува и насоката на вртење на
моторот. Кога двата влеза се на ниско логичко ниво моторот е во мирување.

4.4. Чекорен микромотор (CD/DVD)
На сл.4.4.1 претставен е изгледот на CD/DVD чекорните микромотори.

Сл.4.4.1 CD/DVD чекорен микромотор
На сл.4.4.2 претставени се фазите (контролните
микромотори.

намотките) на чекорните

Сл.4.4.2 Фази на чекорниот микромотор
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За да се контролира чекорниот мотор, неопходно е да се создаде чекорен драјвер
кој ќе обезбеди енергија во намотките по вистинскиот редослед за да го побуди моторот
да се движи нанапред. Првата работа што треба да се направи е да се разбере
поставувањето на проводниците прикажани на сл.4.4.2 (1,2,3,4) за чекорниот микромотор.
За да се направи ова, со помош на инструмент ом-метар се проверува помеѓу кои два
проводници (1,2,3,4) има одреден отпор. Како што се гледа од сл.4.4.2,ом-метарот
покажува отпор помеѓу проводниците (1 и 2) и (3 и 4).
Како и кај другите мотори, на чекорниот мотор му треба повеќе моќност отколку
што микорконтролерот може да даде, па се бара оделен извор за напојување. Типичен
напон за чекорен мотор би можел да биде 5V, 9V, 12V, или 24V.

4.5. Микро серво SG90
Серво моторите се варијација на мотори со брзинска глава, соединети со
потенциометар кој дава повратна реакција за позицијата на моторот. Кај серво моторите,
брзините на менувачот на брзини се прикачени на потенциометарот во кутијата.
Потенциометарот е поврзан со кондензатор во отпорник – кондензатор (RC) струјно коло,
и преку пулсирање на ова RC струјно коло моторот е снабден со енергија за вклучување.
Кога моторот врти го менува отпорот на RC струјното коло, што, за возврат, повторно го
напојува моторот. Со пулсирање на RC струјното коло, ја поставуваме позицијата на
моторот во опсег од 0 до 180 степени.
На сл.4.5.1 претставен е приказ на микро серво моторот SG90.

Сл.4.5.1 Приказ на микро серво мотор SG90
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Мал и лесен со високо излезно напојување. Серво Моторот SG90 може да ротира
приближно за 180 степени (по 90 за секој правец) и работи како стандарните видови.
Може да се користи секаков вид на код или хардвер за контрола на овие серво мотори.
Овај мотор е добар за почетници кои сакаат да направат движења во две насоки без да
користат мотор контролер со повратна врска.

Спецификации за серво моторот SG90 :
-

Тежина : 9 g.

-

Димензии : 22.2 x 11.8 x 31 mm.

-

Операциона брзина : 0.1 s/60 степени

-

Операциски напон : 4.8V (~5V)

-

Температурна граница : 0℃ - 55℃

-

Отпорна сила 1,8 Kgf · cm

Серво моторите имаат три проводници, за разлика од повеќето мотори за еднонасочна
струја и мотори со брзинска глава, кои имаат два проводници. Првите два кај серво се
користат за напојување и заземјување, а третиот е дигитална контролна линија (PWM).
Оваа трета линија се користи за позиционирање на серво моторот. За разлика од другите
мотороти за еднонасочна струја, за да ја смениме насоката не треба да се инвертира
поларитетот на врските за напојување.
На сл.4.5.2 претставен е микро серво моторот SG90 каде што е опишана функцијата на
поединечните пинови.
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Сл.4.5.2 Опис на функцијата на поединечни пинови на SG90
Микро серво моторот SG90, обично има импулси меѓу 1-2ms на секои 18-20ms.
Овај вид на серво ротира од 0 до 180 степени во зависност од широчината на импулсот.
Положба “0” (1.5ms пулс) е на средина,” 90” (~2ms пулс) е целосно во правец на десно. “90” (~1 ms пусл) е целсоно во правец кон лево. На серво моторот му треба да забележи
импулси на секои 18-20ms дури и кога тоа не врти, за да го задржи во неговата
моментална состојба.
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4.6 Изработка на прототип
Изработката на прототипот е опишана во повеќе чекори :
Чекор 1 : Монтирање на основата, X ,Y и Z оските
На сл.4.6.1 претставена е основата на мини CNC плотерот на која што

се

монтираат x, y и z оските. Основата е со димензии (240 x 180mm) и на неа симетрично
поставени два држачи за Y – оската со димензии (150 x 40mm) на растојание од (90mm).

Сл.4.6.1 Oснова на мини CNC плотерот
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На сл.4.6.2 претставена е монтираната X – оската која што служи за придвижување
на работната површина напред/назад. Од сликата се гледа дека на самиот мотор поставена
е работната површина со димензии (80 x 80mm) на која се поставува листот од хартија
што се исцртува одреден текст или слика. Областа по која може да печати плотерот е со
димензии (40 x 40 mm).

Сл 4.6.2.Mонтирање на X – оска со работна површина
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На сл.4.6.3 претставено е монтирањето на Y и Z – оските. Со помош на Y и Z
оските пенкалото се движи во насока (лево/десно) и (горе/долу). Од сликата се гледа дека
на Y – оската поставено е парче лесонит на кое што е монтирана осовина по која што се
движи пенкалото и серво моторот кој служи за придвижување на пенкалото во насока
(горе, долу).

Сл.4.6.3 Mонтирање на Y и Z оски

50

Чекор 2 : Програмирање на Микроконтролерот Atmega 328p
Кодот со кој што се програмира микроконтролерот Atmega 328p се пишува во
Arduino софтвер. Arduino софтверот (IDE) е интегрирана развојна платформа која содржи
текст едитор за пишување на код, текст конзола, лента со алатки и серија на менија кои се
прикажани на сл.4.6.4.

Сл.4.6.4 Приказ на Arduino софтверот во кој што се пишува програмскиот код
Се поврзува со Arduino хардвер со тоа што се овозможува испраќање програми до
микроконтролерот и комуникација со него. Со Arduino софтверот (IDE) лесно може да се
напише код и да се испрати до Arduino платформата. Овој софтвер може да работи на
Windows, Mac OS X и Linux оперативни системи.
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Arduino платформата со USB кабел се поврзува со персонален компјутер, потоа со
помош на Arduino софтверот се дефинира портата за комуникација, со притискање на
алатката” Upload” се испраќа напишаниот код т.е микроконтролерот Atmega 328p се
програмира прикажано на сл.4.6.5.

Сл 4.6.5. Приказ на начинот на кој што се програмира микроконтролерот
Atmega 328p
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Чекор 3 : Gctrl програм
Сега може да се испечати првата слика / текст. За да се изведи ова, се користи
процесирачкиот програм gctrl.pde. Gctrl e “GLU” (графички кориснички интерфејс )
програм кој што се користи со GRBL.

Оваа програма испраќа 'gcode' слики до CNC

плотерот.
Што претставува gcode? „Gcode‟ е јазик со кој што се контролира компјутерски
управуваната машина (плотер) како да испечати одреден текст или слика. Со помош на
инструкциите се дефинира каде да се движи, колку брзо да се движи, и кој е патот по кој
што треба да се движи компјутерски управуаната машина.
На сл.4.6.6 претставени се инструкциите за gctrl програмот :

Сл.4.6.6 Инструкции за Gctrl програм
Опис на инструкциите кои се неопходни за печатење на слика/текст :


Со притискање на копчето/иконата "play" се стартува програмата,



Со притискање на 'p' се избира Arduino срискиот порт,



Со притискање „0‟ плотерот се враќа во почетна положа,



Со притискање 'g' се избира 'TEXT.gcode',



Доколку во процесот се направи некоја грешка, се притиска 'x' за да застане
плотерот
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Чекор 4 : Креирање на gcode датотека
За да се направат gcode датотеки кои ќе бидат компатибилни со оваа CNC машина,
користен е Inkscape. Inkscape е професионален софтвер за обработка на високо квалитетна
векторска графика што работи на Windows, Mac OS X и Linux платформи. Се користи низ
целиот свет од страна на професионалци и аматери што работат во полето на дизајн, кои
го користат овој софтвер за изработка на разновидни графички дизајни како илустраци,
икони, логоа, дијаграми, мапи и веб графика. Inkscape го користи W3C отворениот
стандард SVG (скалабилна векторска графика) како свој матичен формат и е целосно
бесплатен.
Подесување на Inscape за употреба :
Откако е отворена Inscape апликацијата, се отвора

File менито и се кликнува на

"Document Properties". Според прикажаното на сл.4.6.7, треба да се направат потребните
измени, првата измена која што мора да се направи е да се променат параметрите од px во
cm. Потоа, се затвора овој прозорец. Се користи површината во опсег од 4 до 4 cm како
што е прикажано на сл.4.6.8.

Сл.4.6.7 Подесување на параметрите за работна површина.
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Сл.4.6.8 Дефинирање на маргините од работната површина.
Печатење на текст :
Се избира алатката за пишување на текст (Create and edit text objects), во зависност од
потребата може да се сменат параметрите на текст со саканиот фонт и големина. Потоа се
клика на курсорот-иконата (Select and transform objects) и се центрира текстот како што е
прикажано на сл.4.6.9. Откако ќе се центира тексто во менито Path се избира опцијата
Oject to Path.
За крај, во file менито, се избира save as и .gcode како што е прикажано на следната
сл.4.6.10. На следниот прозорец се избира 'OK' со тоа што овај документ е зачуван во
одредена датотека и спремен за печатење. Со помош на gctrl.pde апликација за печатење
се печати

креираната gcode датотека со CNC плотерот.
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Сл.4.6.9 Центрирање на текст.

Сл 4.6.10. Зачувување на документ за печатење.
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На сл.4.6.11 прикажан е добиениот резултат од печатењето со CNC плотерот.

Сл 4.6.11. Резултат од печатењето со CNC плотерот
При тестирањето на CNC плотерот може да настанат проблеми, како на пример
јавувањето на дисипација на колото L293D со тоа што плотерот не е функционален т.е се
активира термичката заштита. За таа цел истражени беа причините поради кои се јавува
дисипацијата, динамичките карактеристики на колото и пронаоѓање на решениe со цел да
не се менува структурата на плотерот.
Динамички карактеристики на колото L293D
Преминувањето од една во друга логичка состојба кај реално логичко коло не може
да се направи бесконечно брзо. Причините за тоа се повеќекратни. Пред се, во секое коло
постои капацитивност на која што напонот неможе моментално да се промени, туку
таквите промени се прават по експоненицајлен закон. Покрај тоа струите низ елементите
се конечни а јачината на струјата е ограничена по барање за што помала потрошувачка на
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колото. Од овие причини нивото на промена на излезот на логичкото коло се прави за
конечно време и касни за промената на нивото на влезот. Набљудуваме случај кога
побудниот сигнал на логичкото коло е реализиран и представен во низа од правоаголни
импулси како на сл 4.6.12. Излезниот сигнал на реалното коло има типичен облик кој е
исто така прикажан на истата слика. На временскиот дијаграм излезниот сигнал може да
се вооочи со карактеристичен временски интервал кој го дефинира каснењето на одзивот
за побуда.
На сл 4.6.12 прикажан е типичен брановиден облик на излезн сигнал 𝑽𝒊 кога колото
се побудува со реални правоаголни импулси 𝑽𝒖 кои имаат конечно време на растење (rise
time) 𝒕𝒓 и конечнио време на опаѓање (fall time) 𝒕𝒇 .
Oд сл 4.6.12 може да се воочат карактеристичните интервали кои го дефинираат
брановидниот облик на излезниот сигнал и каснењето на одзивот во однос на побудата.
Времето на каснење на опаѓачката ивица 𝒕𝒑𝑯𝑳 се дефинира како време кое истекува од
моментот во кој влезниот сигнал достигнува

50% од својата логичка амплитуда до

моментот кога излезниот сигнал опаѓа за 50 % од вредноста на амплитудата. Времето на
каснење на растечката ивица 𝒕𝒑𝑯𝑳 претставува времето кое истекува од моментот кога
влезниот сигнал достигнува 50% од својата логичка амплитуда до моментот во кој
излезниот сигнал достигнува 50% од вредноста на амплитудата. Времето на каснење 𝒕𝒑
претставува аритметичка средина од времињата 𝒕𝒑𝑯𝑳 и 𝒕𝒑𝑳𝑯 .

𝒕𝒑 =

𝒕𝒑𝑯𝑳 + 𝒕𝒑𝑳𝑯
𝟐

(4.6.1)
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Сл. 4.6.12. Каснење на сигналот и временско преминување.
Ако се земе во предвид времето на каснење, тогаш до максималната брзина на
работа на логичкото коло доаѓа од условот

𝑻
𝟐

≥ 𝒕𝒑 ,

Максималната фрекве
нција на влезниот сигнал
𝒇𝒎𝒂𝒙 = 𝑻

𝟏
𝒎𝒊𝒏

𝟏

= 𝟐𝒕

(4.6.2)

𝒑

Сигналот на излез има конечно време на преминување (transition time) од ниско на
високо логичко ниво 𝑻𝑳𝑯 , и конечно време на преминување од високо на ниско ниво 𝑻𝑯𝑳.
Времето на преминување се дефинира со точките 10% и 90% од промените на излезот
(𝑽𝑶𝑯 − 𝑽𝑶𝑳).
Дисипација
Секое реално логичко коло мора да има некаква потрошувачка. Меѓутоа,
дисипацијата на колото не е секогаш лесно да се одреди бидејќи колото, во зависност од
логичката состојба, се наoѓа во различни услови на работа. Со тоа што обично се зема во
предвид дека колото при дефинирање на дисипацијата побудува низа правоаголни
импулси со еднакво времетраење на импулсот и паузата, така што струјата на изворот за
напојување е аритметичка средина на струјата во двете логички состојби.
𝑷𝑫 =

𝑽𝒄𝒄 (𝑰𝒄𝒄𝒎𝒂𝒙+ 𝑰𝒄𝒄𝒎𝒊𝒏 )
𝟐

(4.6.3)
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За некои логички кола просечната снага на дисипација зависи и од фреквенцијата
на промените на состојбата. Во тој случај секогаш мора да се наведи при какви услови е
пресметана или измерена снагата на дисипација.
Моќноста на дисипација на логичките кола обично е поврзана со максималната
можна брзина на работата на колата. Колата со поголема брзина работата со поголема
струја, па кај нив паразинтана капацитивност побрзо се полни и празни, или
транзисторите работат со таков работен режим кога дисипацијата е поголема. Поради тоа
при проектирање на логички кола секогаш се прави компромис помеѓу брзината и
потрошувачката. Како мерка за квалитетот на таквиот компромис обично се дефинира
како производ на снагата и каснењето PDP (power delay product), изразен во единица W x s
= J, како :
PDP = 𝑷𝑫 𝒕𝒑 , кои всушност претставуваат енергија која логичкото коло ја троши
при преминување од нула на единица и обратно. Компромисот е подобар ако PDP e
помал. Современите логички кола имаат PDP од редот pJ, бидејќи типичните вредности
на каснење се од редот ns, а типичните вредности на снагата на дисипација се од редот
mW.

Сл. 4.6.13 Максималната моќност на дисипација на L293d во однос на амбиентална
температура
Како што може да се види од погоре напишаното една од главните причини за
дисипација на колото L293D e енергијата која колото ја троши кога преминува од нула на
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единица и обратно, имајќи го фактот дека за правилна работа на чекорните мотори
потребни се низа правоаголни импулси.
Како решение за намалување на дисипација на колото L293D земен е и дел од
препораките на производителот Texas Instruments и изнајдено е следното решение со кое
што плотерот работи без проблем :
На сл 4.6.14 претставени се препорораки за L293D.

Сл. 4.6.14. Препораки за напојување и намалување на максималната типична
термичка отпорност.
Напонот за напојување на колото Vcc1 треба да биде 5 V +- 0,5V и Vcc 2 може да биде
исто со Vcc1 или поголем за највисоки 36V. Бајпас кондензаторот од 1 uf или поголем се
користи за Vcc1 и Vcc2 со тоа што нема зголемување или намалување на напојувачките
секвенци. Клучот во решението е поврзувањето на маса пиновите (5,6,12,13) со соодветен
ладилник со термичко спроводлива паста, поставен измеѓу две паралелно поставени кола
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L293D сл 4.6.15. Максималната типична термичка отпорност Rthj-amp се намалува со
спојувањето на маса пиновите со ладилникот и снагата на дисипација се дели на двете
кола со тоа што оптоварувањето на едно L293D коло двојно се намалува.
Сл 4.6.15 претставено е решението со кое што плотерот функционира без проблем.

Сл. 4.6.15 Ладилник измеѓу две L293D кола.
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5. Заклучок
Во трудот е направен
(плотер) и е прикажана

практичен модел на компјутерски управувана машина
нејзината функционалност. За таа цел користен е

микроконтролерот Atmel 328P кој управува со еден серво и два чекорни мотори. Серво
моторот се употребува за придвижување на алатот во Z – оска, додека пак чекорните
мотори се користат за придвижување на работната површина во X и Y – оска.
Параметрите на кривата се задаваат преку персонален компјутер и истите се задават до
микроконтролерот Atmega 328P за да се реализира саканиот цртеж. После вчитувањето на
програмот во микроуправувачот извршено е тестирање на целокупната работа на
прототипот. Тестирањето помина успешно и покрај некои потешкотии истиот е успешно
реализиран и резултатите ги задоволуваат поставените цели. При тестирањето се јави
дисипација на H-колото кое што прави системот да не е функционален. Со цел да не се
менува структурата на веќе разработениот прототип, истражени беа причините поради кои
се јавува дисипацијата т.е да се изнајде трајно решение со кое што ќе се

спречи

дисипацијата на H - колото. Со оваа реализација се постигнува константна брзина на
исцртување на компјутерски управуваната машина. За понатамошни истражувања
приоритет би било да се изнајде решение за зголемувње или намалување на брзината на
исцртување, систем за ладење, индикатор за прикажување на грешки и сл. Со тоа се оди
ниво погоре доколку се сака овој прототип да прерасне во машина која би ги задоволувала
потребите на индустријата.
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Прилог 1 : Програмски код
#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>
#define LINE_BUFFER_LENGTH 512
const int penZUp = 80;
const int penZDown = 40;
const int penServoPin = 6;
const int stepsPerRevolution = 20;
Servo penServo;
Stepper myStepperY(stepsPerRevolution, 2,3,4,5);
Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
struct point {
float x;
float y;
float z;
};
struct point actuatorPos;
float StepInc = 1;
int StepDelay = 0;
int LineDelay = 50;
int penDelay = 50;
float StepsPerMillimeterX = 6.0;
float StepsPerMillimeterY = 6.0;
float Xmin = 0;
float Xmax = 40;
float Ymin = 0;
float Ymax = 40;
float Zmin = 0;
64

float Zmax = 1;
float Xpos = Xmin;
float Ypos = Ymin;
float Zpos = Zmax;
boolean verbose = false;
void setup() - Initialisations
void setup() {
// Сетираме
Serial.begin( 9600 );
penServo.attach(penServoPin);
penServo.write(penZUp);
delay(200);
myStepperX.setSpeed(250);
myStepperY.setSpeed(250);
Serial.println("Mini CNC Plotter alive and kicking!");
Serial.print("X range is from ");
Serial.print(Xmin);
Serial.print(" to ");
Serial.print(Xmax);
Serial.println(" mm.");
Serial.print("Y range is from ");
Serial.print(Ymin);
Serial.print(" to ");
Serial.print(Ymax);
Serial.println(" mm.");
}
void loop() - Main loop
void loop()
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{
delay(200);
char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
char c;
int lineIndex;
bool lineIsComment, lineSemiColon;
lineIndex = 0;
lineSemiColon = false;
lineIsComment = false;
while (1) {
while ( Serial.available()>0 ) {
c = Serial.read();
if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {
if ( lineIndex > 0 ) {
line[ lineIndex ] = '\0';
if (verbose) {
Serial.print( "Received : ");
Serial.println( line );
}
processIncomingLine( line, lineIndex );
lineIndex = 0;
}
else
}
lineIsComment = false;
lineSemiColon = false;
Serial.println("ok");
}
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else {
if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) {
if ( c == ')' ) lineIsComment = false;
}
else {
if ( c <= ' ' ) {
}
else if ( c == '/' ) {
}
else if ( c == '(' ) {
lineIsComment = true;
}
else if ( c == ';' ) {
lineSemiColon = true;
}
else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
lineIsComment = false;
lineSemiColon = false;
}
else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) {
line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
}
else {
line[ lineIndex++ ] = c;
}
}
}
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}
}
}

void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
int currentIndex = 0;
char buffer[ 64 ];

/

struct point newPos;
newPos.x = 0.0;
newPos.y = 0.0;
while( currentIndex < charNB ) {
switch ( line[ currentIndex++ ] ) {
penUp();
break;
case 'D':
penDown();
break;
case 'G':
buffer[0] = line[ currentIndex++ ];
buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
buffer[2] = '\0';
buffer[1] = '\0';
switch ( atoi( buffer ) ){
case 0:
case 1:
char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' );
char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
if ( indexY <= 0 ) {
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newPos.x = atof( indexX + 1);
newPos.y = actuatorPos.y;
}
else if ( indexX <= 0 ) {
newPos.y = atof( indexY + 1);
newPos.x = actuatorPos.x;
}
else {
newPos.y = atof( indexY + 1);
indexY = '\0';
newPos.x = atof( indexX + 1);
}
drawLine(newPos.x, newPos.y );
Serial.println("ok");
actuatorPos.x = newPos.x;
actuatorPos.y = newPos.y;
break;
}
break;
case 'M':
buffer[0] = line[ currentIndex++ ];
buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
buffer[3] = '\0';
switch ( atoi( buffer ) ){
case 300:
{
char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
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float Spos = atof( indexS + 1);
Serial.println("ok");
if (Spos == 30) {
penDown();
}
if (Spos == 50) {
penUp();
}
break;
}
case 114:
Serial.print( "Absolute position : X = " );
Serial.print( actuatorPos.x );
Serial.print( " - Y = " );
Serial.println( actuatorPos.y );
break;
default:
Serial.print( "Command not recognized : M");
Serial.println( buffer );
}
}
}
}
* Draw a line from (x0;y0) to (x1;y1).
* int (x1;y1) : Starting coordinates
* int (x2;y2) : Ending coordinates
void drawLine(float x1, float y1) {
if (verbose)
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{
Serial.print("fx1, fy1: ");
Serial.print(x1);
Serial.print(",");
Serial.print(y1);
Serial.println("");
}
if (x1 >= Xmax) {
x1 = Xmax;
}
if (x1 <= Xmin) {
x1 = Xmin;
}
if (y1 >= Ymax) {
y1 = Ymax;
}
if (y1 <= Ymin) {
y1 = Ymin;
}
if (verbose)
{
Serial.print("Xpos, Ypos: ");
Serial.print(Xpos);
Serial.print(",");
Serial.print(Ypos);
Serial.println("");
}
if (verbose)
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{
Serial.print("x1, y1: ");
Serial.print(x1);
Serial.print(",");
Serial.print(y1);
Serial.println("");
}
x1 = (int)(x1*StepsPerMillimeterX);
y1 = (int)(y1*StepsPerMillimeterY);
float x0 = Xpos;
float y0 = Ypos;
long dx = abs(x1-x0);
long dy = abs(y1-y0);
int sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;
int sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;
long i;
long over = 0;
if (dx > dy) {
for (i=0; i<dx; ++i) {
myStepperX.step(sx);
over+=dy;
if (over>=dx) {
over-=dx;
myStepperY.step(sy);
}
delay(StepDelay);
}
}
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else {
for (i=0; i<dy; ++i) {
myStepperY.step(sy);
over+=dx;
if (over>=dy) {
over-=dy;
myStepperX.step(sx);
}
delay(StepDelay);
}
}
if (verbose)
{
Serial.print("dx, dy:");
Serial.print(dx);
Serial.print(",");
Serial.print(dy);
Serial.println("");
}
if (verbose)
{
Serial.print("Going to (");
Serial.print(x0);
Serial.print(",");
Serial.print(y0);
Serial.println(")");
}
delay(LineDelay);
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Xpos = x1;
Ypos = y1;
}
void penUp() {
penServo.write(penZUp);
delay(LineDelay);
Zpos=Zmax;
if (verbose) {
Serial.println("Pen up!");
}
}
void penDown() {
penServo.write(penZDown);
delay(LineDelay);
Zpos=Zmin;
if (verbose) {
Serial.println("Pen down.");
}
}
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