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POVZETEK 

V prvem delu so predstavljeni pojem mehatronika, struktura mehatronskih 

sistemov in pregled potrebnih znanj poklica mehatronika za njihovo 

obvladovanje in posledično tudi uspešno delovanje mehatronskega sistema. 

 

V drugem delu sledi kratek pregled učnih načrtov v osnovni šoli, ki vsebujejo 

zametke mehatronike. Sledi grob pregled ponudbe izobraževanj mehatronike v 

srednjih poklicnih in tehniških šolah ter na koncu še ponudba izobraževanj 

fakultet, višjih strokovnih šol in ostalih zavodov za izobraževanje ob delu. 

 

V tretjem, zadnjem delu je predstavljen primer enostavnega mehatronskega 

sistema – naprava za krivljenje rebrastega železa za potrebe izdelave železnih 

armatur (stremen) pri gradnji. Ideja naprave je osnovana kot postopna 

nadgradnja od enostavnega mehanskega krivljenja, preko upravljanja s 

pomočjo elektrotehnike in elektronike do mehatronskega sistema. Primer je v 

osnovi za prva dva koraka predstavljen s pomočjo zbirke Fisher Technik®. 

Zadnji korak, mehatronski sistem, pa je na koncu tudi izdelan in preizkušen v 

praksi za domače mojstre. Predstavljene so potrebne mehanske in elektronske 

komponente , ki so potrebne za izdelavo zastavljene naloge. 

 

V zaključku so opredeljene pomanjkljivosti in izboljšave naprave za krivljenje 

železnih palic za armaturo. 

 

Ključne besede: 

projekti iz mehatronike, mehatronika, izbirni predmet robotika v tehniki, izbirni 

predmet elektronika z robotiko, izbirni predmet elektrotehnika, Bascom®, 

programiranje krmilnika. 





SUMMARY 

MECHATRONICS PROJECTS IN ENGINEERING EDUCATION 

 

The first part presents the concept of mechatronics, the structure of 

mechatronic systems and an overview of the necessary skills for their 

profession of mechatronic and, consequently, the successful operation of a 

mechatronic system. 

 

The second part is a brief review of curricula in elementary school, which 

contain seeds of mechatronics. It is followed by a rough overview of 

Mechatronics in secondary vocational and engineering education and in the end 

even the offer of education faculties, higher vocational schools and other 

institutions of education at work. 

 

In the third, the last part presents an example of a simple mechatronic system 

– a device for bending ribbed iron for the purpose of manufacturing iron fittings 

in construction. The idea is based on devices such as gradual upgrade from 

simple mechanical bending over management with the help of electircity and 

electronics, to the mechatronics system. An example is the basis for the first 

two steps represented by collections of Fisher Technik®. The last step is a 

mechatronic system that is finally made and tested in practice for DIY (Do it 

yourself). Presented are the necessary mechanical and electronic components 

which are necessary for the production of the set task.  

 

In the conclusion, the shortcomings and improvements in devices for bending 

iron bars for the armature are defined. 

 

Keywords: 

Projects in mechatronics; mechatronics; robotics in technology education; 

electronics for robotis in education; electrotechnics in education; bascom; 

programming data acquisition system. 





KAZALO 

1 Uvod ..................................................................................................... 1 

1.1 Kaj je mehatronika? ......................................................................... 1 

1.2 Struktura mehatronskih sistemov ...................................................... 4 

1.3 Pregled potrebnih znanj za poklica mehatronika ................................. 5 

2 PREGLED POSAMEZNIH UČNIH IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ................... 7 

2.1 Osnovna šola ................................................................................... 7 

2.2 Pregled ponudbe izobraževanj mehatronike v srednjih poklicnih in 

tehniških šolah ter višjih šolah v sklopu šolskih centrov ............................... 7 

2.3 Pregled študijski programov Mehatronike v sklopu ponudbe fakultet .. 11 

3 POUČEVANJE MEHATRONIKE V SLOVENIJI ............................................ 13 

3.1 Ideje za naš projekt ....................................................................... 14 

3.2 Poučevanje tehničnih predmetov ..................................................... 15 

3.3 Poklic prihodnosti ........................................................................... 17 

4 PROJEKT: NAPRAVA ZA KRIVLJENJE ŽELEZNE ARMATURE ..................... 18 

4.1 Teoretične osnove krivljenja materialov ........................................... 18 

4.2 Ročna mehanska naprava ............................................................... 19 

4.3 Mehanska naprava na električni pogon ............................................ 21 

4.4 Električno mehanska naprava, krmiljena z računalnikom ................... 22 

4.5 CNC naprava za krivljenje železne armature ..................................... 25 

4.6 Izdelava naprave za krivljenje železne armature ............................... 27 

5 ZAKLJUČEK .......................................................................................... 42 

6 LITERATURA IN VIRI ............................................................................ 43 

7 PRILOGE .............................................................................................. 44 

 





KAZALO SLIK 

Slika 1: Mehatronika je interdisciplinarna veda [5] .......................................... 3 

Slika 2: Označen minimalni premer vretena [24] .......................................... 19 

Slika 3: Naprava za krivljenje žice ................................................................ 19 

Slika 4: Krivljenje prve krivine ..................................................................... 20 

Slika 5: Krivljenje četrte krivine ................................................................... 20 

Slika 6: Pogled na končni izdelek ................................................................. 20 

Slika 7: Posodobljena/izboljšana naprava ..................................................... 21 

Slika 8: Krivljenje prve krivine z električno napravo ....................................... 22 

Slika 9: Krivljenje druge krivine z električno napravo ..................................... 22 

Slika 10: Program, napisan v okolju Bascom® .............................................. 23 

Slika 11: Sestavni deli naprave .................................................................... 24 

Slika 12: Druga faza krivljenja ..................................................................... 24 

Slika 13: Tretja faza krivljenja ..................................................................... 25 

Slika 14: Končni izdelek krivljenja ................................................................ 25 

Slika 15: Uporabniški vmesnik, izdelan v MS Visual Basic 2008 Express  

Edition® ....................................................................................... 26 

Slika 16: Ogrodje naprave, izdelano iz železnih cevi ...................................... 27 

Slika 17: Kotni brusilnik (levo), električni vrtalnik (v sredini) in baterijski  

vrtalnik ........................................................................................ 28 

Slika 18: Uporabljeno ročno orodje .............................................................. 28 

Slika 19: Inverterski varilni aparat in elektronska maska za varjenje .............. 29 

Slika 20: Ogrodje, premazano s sivo temeljno barvo ..................................... 29 

Slika 21: Ogrodje, dodatno zaščiteno z modro barvo .................................... 30 

Slika 22: Trifazni elektromotor z reduktorjem 1 ............................................ 30 

Slika 23: Trifazni elektromotor z reduktorjem 2 ............................................ 31 

Slika 24: Zmanjšanje števila vrtljajev iz reduktorja (desno) na vreteno (levo) . 32 

Slika 25: Nosilec trifaznega elektromotorja z reduktorjem ............................. 33 

Slika 26: Posteljica za vreteno ..................................................................... 33 

Slika 27: Diagonalni nosilec, pogled 1 .......................................................... 34 

Slika 28: Diagonalni nosilec, pogled 2 .......................................................... 34 

Slika 29: Sestavljeno vreteno (dve ohišji z ležajem, os in zobnik)................... 35 

Slika 30: Navojna palica M8, uporabljena kot vodilo za nastavitev odmika ...... 35 

Slika 31: Aluminijasto vodilo za nastavitev odmika, pogled 1 ......................... 36 

Slika 32: Aluminijasto vodilo za nastavitev odmika, pogled 2 ......................... 36 

Slika 33: Notranjost elektro omarice ............................................................ 37 

Slika 34: Nosilec za eProDas-Rob1 ............................................................... 38 

Slika 35: Grebenasto stikalo, enofazna nadometna vtičnica in priključni vodnik39 

Slika 36: Levo zgoraj – varnostna tipka za hitri izklop naprave....................... 39





Slika 37: Električni vodniki, zaščiteni s »flex« cevjo ....................................... 40 

Slika 38: Uporabljeno stikalo za določanje končne pozicije ............................ 40 

Slika 39: Rjava pločevina za varnostno zaščito naprave ................................. 41 





Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

1 

1 UVOD 

V uvodnem delu je predstavljen pojem mehatronika, struktura mehatronskih 

sistemov in pregled potrebnih znanj poklica mehatronika za njihovo 

obvladovanje in posledično tudi uspešno delovanje mehatronskega sistema. 

Mehatronika ima velik pomen tudi v izobraževanju, saj je nov način 

razmišljanja, načrtovanja in gradnje novih proizvodov z najboljšimi možnimi 

rešitvami, za kar si v izobraževanju nenazadnje tudi stalno prizadevamo.  

 

1.1 Kaj je mehatronika? 

Že v pradavnini si je človek z iznajdbami, ki so bile velikokrat tudi naključne, 

olajšal življenje. Tako je razvoj potekal v preteklosti in bo tudi v prihodnosti. 

Človeška duša vedno stremi k nečemu boljšemu, večjemu, enostavnejšemu, 

predvsem pa k novemu, nečemu, česar še ni bilo oziroma vsaj ne na do tistega 

trenutka poznan način. Z razvojem integriranih vezij in računalnikov tudi 

sodobna znanost vedno hitreje napreduje in med seboj povezuje še nedavno 

nazaj popolnoma ne združljive smeri razvoja. Včasih so bili poklici smeri 

strojništva in elektrotehnike strogo ločeni. Tudi specifika poklicev je bila ločena 

in točno se je vedelo, kaj dela strojnik in kaj električar. Z razvojem elektronike, 

računalnikov in posledično informatike pa so se te smeri začele med seboj 

počasi prepletati. Na nekaterih področjih so smeri še vedno strogo ločene, v 

večini pa ne gre več za strogo ločene smeri oziroma poklice, saj tempo razvoja 

narekuje nujnost prepletanja in sinergije smeri mehanskih, elektronskih in 

informacijskih znanosti med seboj. Trg je preplavljen s produkti, sestavljenimi iz 

elektronskih in mehanskih komponent, ki ob dodanem kančku informatike 

postanejo mehatronski sistemi. Tako je inženirjem in ljudem na sploh na voljo 

popolnoma novo polje izzivov in še ne udejanjenih poti domišljije do novih 

produktov, ne glede na to, ali gre za igrače ali visoko tehnološke stroje in 

naprave. 
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Definicije pojma mehatronika v Slovarju slovenskega knjižnega jezika [1] ni. 

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [2] z letnico 2012 pa že vključuje 

pojem mehatronika in ga definira takole: »mehatronika – veda, ki združuje 

znanja strojništva, elektrotehnike in računalništva« (str. 215).  

 

Kaj je mehatronika? Za definiranje te besede oziroma pojma najdemo več 

razlag tudi v strokovni literaturi. 

 »Izraz mehatronika se je prvič pojavil pred približno štiridesetimi leti. 

Izpeljan je bil iz besed mehanika in elektronika in predstavlja novo 

tehnično smer. Sprva je bilo to področje, ki je nekako združevalo 

mehanske in elektronske sisteme, razvilo pa se je kot posledica opažanja 

sinergije učinkov v sistemih, ki so bili kombinacija elektronike in 

mehanike. Danes bi temu prej rekli elektromehanika. Z razvojem tehnike 

so se začeli razvijati tudi računalniki in z njimi informatika. Postajali so (in 

še postajajo) zmogljivejši (kar pomeni, da lahko shranjujejo večje 

količine podatkov, hkrati pa te podatke hitreje obdelujejo) in manjši. 

Lahko trdimo, da je danes računalnik prisoten prav na vseh področjih od 

vzgoje, medicine, živilstva, meteorologije, avtomobilizma… Zagotovo pa 

v tehniki ni več področja, ki bi si ga lahko predstavljali brez računalniško 

podprtih sistemov - resda morda ne računalnik v klasični obliki kot stvar, 

ki jo postavimo na mizo, pač pa je to pogosto neko vezje relativno 

majhnih fizičnih dimenzij, ki je vgrajeno v neki sistem: ročna ura, otroška 

igrača, mobilni telefon, avtomobil s petdesetimi računalniki ni več nič 

nenavadnega. Ravno tako je računalnik posegel na področje mehanike in 

elektronike ter tako postal sestavni del mehatronike, ki je danes 

definirano kot zlitje mehanike, elektronike ter informatike oziroma 

inteligentne računalniške kontrole« [3]. 

 »Mehatronika je relativno nova, interdisciplinarna veda, saj se je izraz 

mehatronika prvič pojavil pred približno štiridesetimi leti na Japonskem v 

elektrotehniškem podjetju Yaskawa, kot kombinacija besed "meha" in 

"tronika". Zamišljena je bila kot sredstvo za dopolnjevanje mehanskih 

komponent z elektronskimi v precizni mehaniki. S časom se je koncept 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Mehanika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinergijskih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehanike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektromehanika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalniki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Medicine&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDivilstva&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meteorologije&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avtomobilizma&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vezje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fizi%C4%8Dnih&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimenzij&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehanike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehanike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ke&action=edit&redlink=1


Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

3 

mehatronike razširil, saj so se z razvojem tehnike začeli razvijati tudi 

računalniki in z njim informatika. Postajali so vse zmogljivejši in manjši. 

Tako danes v tehniki zagotovo ni več področja, ki bi si ga lahko 

predstavljali brez računalniško podprtih sistemov. Ravno tako je 

računalnik posegel na področje mehanike in elektronike ter tako postal 

sestavni del mehatronike« [4]. 

 

Kot vidimo, so definicije mehatronike kar precej obširne, zelo enostavno pa 

mehatroniko prikazuje Slika 1. 

 

 

Slika 1: Mehatronika je interdisciplinarna veda [5] 

 

»Mehatronika pomeni novo filozofijo, nov način razmišljanja, ki poleg sinergije 

vseh omenjenih področij (Slika 1), omogoča zasnovo, načrtovanje in gradnjo 

funkcionalno novih proizvodov z namenom doseči najboljše možne rešitve. 

Zmotno je prepričanje, da med mehatronske proizvode sodijo le roboti. Tipične 

mehatronske sisteme, kot so: 

 avtomatizirani stroji, linije, sistemi … za izdelavo, obdelavo, oblikovanje, 

montažo, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport, skladiščenje,  

 avtomatske zapornice, kretnice, osebna dvigala, avtopralnice, garažna 

vrata …,  

 avtomobilska tehnika (inteligentni pogon, udobje in varnost – ABS, EBV, 

EDS …),  
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 bela tehnika (sodobni pomivalni in pralni stroji …), inteligentne 

instalacije …,  

 finomehanski procesorsko krmiljeni sistemi (samopostrežni avtomati, 

tehtnice, fotokopirni in podobni stroji, risalniki, tiskalniki, CD/DVD 

pogoni …),  

danes najdemo v strojni, elektro, računalniški industriji, medicini, prometu, v 

naših domovih, v svetu zabave in podobno. Prisotnost mehatronskih sistemov 

zahteva drugačen, nov pristop ne le pri načrtovanju (večja kakovost, 

zanesljivost in funkcionalnost, različna stopnja zahtevnosti, čim nižja poraba 

energije, cenovna dostopnost), ampak tudi pri kasnejšem vzdrževanju. Namesto 

da bi iskali inženirske rešitve za vsako zahtevo posebej, integriramo precizno 

mehaniko, elektroniko, avtomatsko vodenje in informatiko že v osnovni proces 

načrtovanja [4]. 

 

1.2 Struktura mehatronskih sistemov 

Mehatronika in mehatronski sistemi so se izoblikovali v produkcijsko 

mehatroniko in so danes prisotni v makro, mikro in nano tehniki. Tako je tudi 

izobraževanje za poklic mehatronik povsem nova smer. Mehatronik kot poklic je 

torej interdisciplinarno delo oziroma obvladovanje mehatronskih sistemov, se 

pravi poznavanja strojništva, elektrotehnike in elektronike ter računalništva in 

informatike. Mehatronski sistemi pa se seveda med seboj razlikujejo. Glede na 

tehnološki proces, ki ga izvajajo mehatronski sistemi, v enih prevladuje 

mehanika, v drugih elektronika.  

 

V učbeniku Mehatronika [6] je na strani 1 definirano kompetentno delo 

mehatronika v skupini. Samostojno je to delo možno izvesti samo ob 

upoštevanju naslednjih faz: 

 načrtovanje in montaža mehatronskih sklopov, naprav in sistemov, 

 instaliranje, programiranje in preizkus krmilne, strojne in programske 

opreme, 
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 zagon, testiranje, umerjanje, optimiziranje ipd. sklopov, naprav in 

sistema, 

 diagnostika in zagotavljanje kakovosti delovanja, 

 vzdrževanje, servisiranje, izboljšave, remont …, 

 dokumentiranje diagnostik tehničnih preizkusov in izvedenih ukrepov, 

 načrtovanje in trženje mehatronskih sistemov, pa tudi 

 upravljanje ali nadzorovanje zahtevnejših mehatronskih sistemov pri 

izvajanju tehnoloških procesov. 

 

1.3 Pregled potrebnih znanj za poklica mehatronika 

V prvem slovenskem učbeniku za potrebe srednješolskega izobraževanja 

Mehatronika [6], prevedenem iz nemščine, so zelo dobro opisana in razčlenjena 

učna področja za izobraževanje za poklic mehatronika. V učbeniku je 

predstavljena struktura mehatronskih sistemov in pregled potrebnih znanj za 

poklic mehatronika. 

 

Učbenik je [6] je sestavljen iz uvodnega dela in štirinajstih glavnih poglavij, od 

katerih vsako zajema osnovni del področja, ki je potreben za splošno 

razumevanje posameznega poglavja: Osnove obdelave podatkov (operacijski 

sistemi, njegove naloge, server–client relacija, Office zbirke …), Tehnična 

komunikacija (dokumentacija, risbe, prikazi prerezov, sestavne risbe, diagrami, 

tehnična komunikacija s pomočjo načrtov…), Preskusna tehnika (mehanska 

merilna sredstva, pnevmatske merilne naprave, električne merilne naprave, 

tolerance …), Upravljanje kakovosti (pojem kakovosti, načrtovanje in 

obvladovanje ter kontrola kakovosti …), Tehnologija materiala (delitev 

materialov, lastnosti, delitve glede na uporabo, okolje …), Mehanski sistemi 

(vhodno-izhodne veličine, mehansko delo, gredi, gonila, sklopke, linearni 

pogoni, vodila, ležaji …), Izdelovanje mehanskih sistemov (izdelovalne tehnike, 

mehanski postopki ločevanja in spajanja, zveze, CNC krmiljenje, programiranje, 

modularni sistemi, krmiljenje …), Splošno o osnovah elektrotehnike (el. tok, 

napetost, upornost, električno delo in el. moč …), Električni stroji 
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(transformatorji, elektromotorji, generatorji, zaščite …), Krmilna tehnika 

(osnove, krmiljenja, digitalna tehnika …), Regulacijska tehnika (osnove, P, I, T 

člen, regulatorji …), Industrijska omrežja v avtomatiki (modeli komunikacije, 

topologije, osnove/principi delovanja …), Mehatronski sistemi (podsistemi 

mehatronskih sistemov, mehanski, hidravlični, pnevmatični, električni 

podsistemi …), Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov 

(preverjanja, načrti, primeri montaže, zagon in testiranja, strategije, varstvo pri 

delu, iskanje napak, izboljšave… ). Učbenik je zelo zanimiv in napisan tako za 

dijake kot tudi za učitelje, ki poučujejo strokovne predmete s tega področja. 
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2 PREGLED POSAMEZNIH UČNIH IN ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMOV 

 

Drugi del diplomske naloge predstavlja pregled učnih programov v osnovni šoli, 

ki vsebujejo zametke mehatronike. Sledi grobi pregled ponudbe izobraževanj 

mehatronike v srednjih poklicnih in tehniških šolah ter ponudba izobraževanj 

višjih strokovnih šol, fakultet in ostalih zavodov za izobraževanje ob delu. 

 

2.1 Osnovna šola 

Po pregledu učnih načrtov za osnovno šolo za področje tehnike in izbirnih 

predmetov, vezanih na to področje, ni bilo niti v enem od njih zaslediti besede 

mehatronika, mehatronik, mehatronski sistem. Se pa npr. v učnem načrtu za 

robotiko omenja oziroma je zastavljen cilj, da učenci sestavljajo naprave, ki jih 

poganjajo električni motorji in za te naprave izdelajo ustrezen računalniški 

program. Gre torej za projektno nalogo, od ideje do izdelka, ki vključuje tako 

mehanske kot elektronske in računalniške sestavne dele, kar je po definiciji že 

mehatronski sistem. Učni načrti so bili pisani že dobro desetletje nazaj in so 

najverjetneje potrebni prenove, vsaj glede novih strokovnih izrazov.  

 

2.2 Pregled ponudbe izobraževanj mehatronike v srednjih 

poklicnih in tehniških šolah ter višjih šolah v sklopu 

šolskih centrov 

Po podatkih Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje CPI [7] se je 

izobraževanje na področju mehatronike začelo že leta 2011, in sicer kot 

interdisciplinarni študij na mariborski univerzi, ki ga izvajata Fakulteta za 

strojništvo in Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo. Posledično so bile 

podane pobude s strani delodajalcev tudi za srednješolsko in višješolsko 

izobraževanje.  
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Na strani CPI [7] je navedeno, da »trenutno na področju mehatronike obstajajo 

trije poklicni standardi, in sicer Mehatronik operater, Skrbnik procesnih 

naprav – mehatronik ter Mehatronik tehnolog, in sicer na posameznih 

zahtevnostnih stopnjah od IV. do VI., v vrstnem redu kot našteto. Omenjene 

poklicne standarde je že potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 

in strokovno izobraževanje [7].« 

»Na osnovi poklicnega standarda Mehatronik operater je kot prvi začel nastajati 

nov izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja z enakim 

imenom Mehatronik operater. Program je nastajal v skladu z Novimi izhodišči in 

upošteva razpredmetenje v strokovnem delu programa, integracijo vsebin 

splošnega dela, ključne kompetence, odprti kurikulum. Program sestavljajo trije 

učni sklopi: Tehniško komuniciranje, Proizvodni procesi in Mehatronika. Vsak od 

teh treh učnih sklopov je razdeljen na tri zahtevnostne nivoje, in sicer osnovni 

nivo, rutinski nivo in napredni nivo, kar naj bi dijakom omogočalo postopno in 

lažje pridobivanje znanja. Pridobivanje znanja pa bo potekalo skozi timsko in 

projektno delo [7].« Program je šel po podatkih CPI v izvajanje v šolskem letu 

2005/2006. 

Dela, ki bi naj jih opravljal mehatronik operater, so izraz potreb gospodarstva in 

so v grobem opredeljena kot upravljanje delovnih sredstev v proizvodnji, 

preventivno vzdrževanje (čiščenje in mazanje), sodelovanje v TPM procesu, 

poznavanje standardov kakovosti, poznavanje koncepta Poka Yoke, poznavanje 

koncepta 5S, poznavanje osnov krmilnikov, popravilo pnevmatičnih strojev in 

naprav, vzdrževanje in popravila pnevmatskih pripravnih grup, menjava raznih 

jermenov, ležajev, tekočih trakov, nastavitve strojev in naprav, varjenje strojnih 

delov, popravilo in vzdrževanje hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk, 

varnostnih ventilov, izdelava in vzdrževanje pnevmatičnih in hidravličnih 

cevovodov, preventivni pregledi in mazanje strojev in naprav, fine nastavitve, 

popravilo grelcev, kaloriferjev, razna ključavničarska manjša popravila, 

brušenje, demontaže, izdelava razne kovinske galanterije po delovnem nalogu, 

čiščenje strojnic, klim, ventilatorjev, pomoč pri demontaži in montaži elektro 

motorjev, čiščenje rezervnih delov, delavnice, delovnega mesta in 
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odstranjevanje odpadkov, preverjanje pokazateljev na parnih vodih in 

zrakovodih, menjava olj, oljnih filtrov ter čiščenje rezervoarjev, vsakodnevno 

poročanje o stanju delovnih sredstev, preizkus varnostnih naprav, vodenje 

dnevnikov za TPM, pretakanje odpadnega olja, čiščenje okolice in delavnice [7]. 

Mehatroniku operaterju naj bi v prvotni meri privzgojili občutek za sredstvo, s 

katerim dela, da ga bo znal vzdrževati, poslušati, opravljati preventivne 

preglede, ter občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in morebitnih 

zunanjih strank. Poseben poudarek je tudi na privzgoji zavesti za proces 

vseživljenjskega učenja, saj se tehnologija izredno hitro spreminja in bi s 

stagniranjem znanja le-to lahko hitro postalo povsem neuporabno [7]. 

Vzporedno s triletnim programom Mehatronik operater je začel nastajati tudi 

višješolski izobraževalni program Mehatronika, in sicer na podlagi poklicnega 

standarda Mehatronik tehnolog. Višješolski program je bil pripravljen v skladu z 

Izhodišči za pripravo višješolskih programov in že prilagojen zahtevam in 

oblikam pričakovanega kreditnega načina študija. Program sestavljajo splošni 

del, trije skupni strokovni predmeti (Strokovna terminologija v tujem jeziku, 

Poslovno sporazumevanje in vodenje ter Ekonomika in menedžment podjetij), 

šest temeljnih strokovnih predmetov (Varnost in zdravje pri delu ter varovanje 

okolja, Tehniški predpisi in projektiranje, Informacijske tehnologije, 

Elektromehanski elementi in sistemi, Komunikacijske tehnologije in Meritve v 

mehatroniki) ter posebni strokovni predmeti (Mehatronika I, Mehatronika II ter 

eden od izbirnih predmetov Robotski sistemi, Računalniško podprte tehnologije 

ali Programiranje) [7]. 

Jeseni 2006 se je začelo izvajanje izobraževalnega programa srednjega 

strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike, katerega podlaga je poklicni 

standard Skrbnik procesnih naprav – mehatronik. Program bo zapolnil 

manjkajoči del v poklicni vertikali na področju mehatronike. Tudi ta 

izobraževalni program je pripravljen v skladu z novimi izhodišči in je kot tak 

poleg izobraževalnega programa Tehnik oblikovanja prvi štiriletni program, 

pripravljen na ta način. V strokovnem delu je sestavljen iz petih vsebinskih 
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sklopov, in sicer sta vsebinskim sklopom iz programa Mehatronik operater 

(Tehniško komuniciranje, Proizvodni procesi ter Mehatronika – seveda na 

zahtevnejšem nivoju) dodana še dva vsebinska sklopa: Informacijski sistemi ter 

Krmilno-regulacijski sistemi [7]. 

Za tiste, ki nameravajo svojo srednjo poklicno izobrazbo nadgraditi s srednjo 

strokovno, bo zanimiv program poklicno tehniškega izobraževanja Tehnik 

mehatronike PTI, s pripravo katerega je CPI že pričel in bo predvidoma 

dokončno pripravljen prihodnje leto [7]. 

Na strani CPI [7] so predstavljene tudi šole, ki izvajajo srednješolski program in 

višješolski študijski program. Prikazane so v spodnji tabeli; navedeni so šola, 

naslov šole in program, ki ga šola izvaja po podatkih CPI [7]. 

 

Tabela 1: Seznam srednjih šol, ki izvajajo programe mehatronike [7] 

Šola Naslov šole Program 

Šolski center Ptuj  Volkmerjeva 19, 

2250 Ptuj 

Mehatronik operater Tehnik mehatronike  

VŠ Mehatronika *(redni in izredni študij) 

Šolski center Velenje  Trg mladosti 3, 

3320 Velenje 

Mehatronik operater  

Tehnik mehatronike  

VŠ Mehatronika * (izredni študij) 

Tehniški šolski center 

Nova Gorica  

Cankarjeva ulica 10, 

5000 Nova Gorica 

Mehatronik operater  

VŠ Mehatronika * (redni in izredni študij) 

Šolski center Celje  Pot na Lavo 22, 

3000 Celje 

Mehatronik operater Tehnik mehatronike  

VŠ Mehatronika * (izredni študij) 

Tehniški šolski center 

Kranj  

Kidričeva cesta 55, 

4000 Kranj 

Mehatronik operater Tehnik mehatronike  

VŠ Mehatronika * (redni in izredni študij) 

Srednja šola tehniških 

strok Šiška  

Litostrojska 51, 

1000 Ljubljana 

Tehnik mehatronike  

Srednja šola Ravne na 

Koroškem  

Koroška cesta 10,  

2390 Ravne na Koroškem 

Mehatronik operater  

Šolski center Novo mesto  Šegova ulica 112, 

8000 Novo mesto 

Mehatronik operater  

Srednja poklicna in 

tehniška šola Bežigrad  

Ptujska ulica 6, 

1000 Ljubljana 

Mehatronik operater  

Gimnazija Jurija Vege 

Idrija  

Študentovska ulica 16,  

5280 Idrija 

Mehatronik operater  

 

http://www.s-scptuj.mb.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Mehatronika/V%C5%A0%20Mehatronika.zip
http://www.cpi.si/mehatronika/www.scv.si
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/okroznice/Okroznica_srednjesolski_izob_programi_7_2_06_pp7.doc
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Mehatronika/V%C5%A0%20Mehatronika.zip
http://www.s-tsc.ng.edus.si/
http://www.s-tsc.ng.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Mehatronika/V%C5%A0%20Mehatronika.zip
http://www.s-sc.ce.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Mehatronika/V%C5%A0%20Mehatronika.zip
http://www.tsckr.si/
http://www.tsckr.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Mehatronika/V%C5%A0%20Mehatronika.zip
http://www.s-ssts.lj.edus.si/
http://www.s-ssts.lj.edus.si/
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/okroznice/Okroznica_srednjesolski_izob_programi_7_2_06_pp7.doc
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.s-sc.nm.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.s-spssb.lj.edus.si/
http://www.s-spssb.lj.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
http://www.s-gimjvi.ng.edus.si/
http://www.s-gimjvi.ng.edus.si/
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2005/programi/Spi_solska_dualna/mehatronik_operater/mehatronik_operater.htm
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2.3 Pregled študijski programov Mehatronike v sklopu 

ponudbe fakultet 

Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani [8] ponuja v 3. letniku študijske smeri 

Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev tudi izbirni predmet 

Mehatronika. Samostojne smeri mehatronike na omenjeni fakulteti ni zaslediti. 

 

Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani [9, 10] ponujajo: 

 Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO, ki 

traja 3 leta, in sicer se lahko študentje v 2. letniku odločijo za smer 

oziroma usmeritev Mehatronike. 

 Univerzitetni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO, ki traja 3 

leta; v času študija lahko študentje izberejo predmet Osnove 

mehatronike vendar le kot izbirni predmet. 

 Interdisciplinarni univerzitetni študijski program I. in II. stopnje DIZAJN 

INŽENIRING [11], ki traja 3+2 leti in v 2. letniku vsebuje predmet 

Mehatronske komponente. 

 Magistrski študijski program druge stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno 

raziskovalni program[12], ki traja 2 leti in je ena izmed osnovnih smeri 

programa z usmeritvijo tudi program Mehatronika in laserska tehnika. 

 Doktorski študijski program tretje stopnje STROJNIŠTVO [13], ki traja 3 

leta in vsebuje tudi smer Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in 

mehatronika. 

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru (FERI) in 

Fakulteta za strojništvo v Mariboru (FS) skupaj nudita: 

 Samostojen študijski program prve stopnje Mehatronika , ki traja 3 leta 

in se deli na visokošolski strokovni [14] in na univerzitetni strokovni 

program [15]. Nosilna izvajalca študijskega programa sta Inštitut za 

robotiko (FERI) Maribor in Fakulteta za strojništvo Maribor. 
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 Samostojen študijski program druge stopnje Mehatronika [16], ki traja 2 

leti. Nosilna izvajalca tudi tega programa Inštitut za robotiko (FERI) 

Maribor in Fakulteta za strojništvo Maribor. 

 

Fakulteta za strojništvo v Mariboru (FS) izvaja še: 

 Doktorski študijski program 3. stopnje STROJNIŠTVO [17], katerega 

predmetnik je enak smeri Inteligentni obdelovalni in nadzorni sistemi, v 

1. letniku pa lahko študentje med izbirnimi predmeti izberejo tudi 

Mehatronski sistemi v fluidni tehniki. 

 

Višja strokovna šola Izraz v Ljubljani [18] tudi izvaja študij mehatronike oziroma 

program Inženir mehatronike. Izobraževanje traja 2 leti in pol v popoldanskem 

času in je plačljivo. 

 

Po navedbah Valentana [19] so bila prva predavanja iz mehatronike »leta 1983 

na specialističnem in podiplomskem študiju na japonski univerzi Toyosaski in 

nato na univerzi Tohoko, kjer so istega leta odprli tudi prvi oddelek za 

mehatroniko in precizno inženirstvo. Po letu 1985 se je študij mehatronike 

razširil v ZDA in Evropo nato pa tudi drugam po svetu.« 

 



Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

13 

3 POUČEVANJE MEHATRONIKE V SLOVENIJI 

Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja oziroma predstavitve programov ter kdaj 

so se ti programi začeli poučevati oziroma izobraževati v Sloveniji, je stanje skrb 

vzbujajoče, saj smo pri nas začeli poučevati mehatroniko šele dobrih 15 let za 

ostalimi državami (Japonsko, ZDA). Po podatkih CPI se je prve študente v 

programu mehatronike v Sloveniji začelo izobraževati šele v šolskem letu 

2000/2001. Mogoče se število let niti ne zdi tako veliko, vendar moramo 

pomisliti, kako hitro poteka razvoj ter kaj vse se je zgodilo v teh 15 letih. 

Začetek izobraževanja mehatronike se je na srednješolskem nivoju oddaljil še 

za nekaj let. Zgolj ta 15-letni zamik in »borba« za uveljavitev novega programa 

izobraževanja nakazujeta, kako toga je pri nas zakonodaja, ki se noče oziroma 

se zelo počasi prilagaja na nove programe. Vsi pa vemo, da je čas v razvoju 

zelo dragocen in rek »Čas je denar.« še kako drži. Splošno stanje tehniškega 

znanja je v Sloveniji katastrofalno. Za primer moramo vzeti osnovnošolsko 

izobraževanje v zadnji triadi, kjer učenci 9. razredov nimajo več rednega (izbirni 

predmeti ne štejejo) pouka tehnične vzgoje oziroma ustreznega sorodnega 

predmeta iz področja tehnike.  

 

Če naredimo pregled tehničnega pouka in izbirnih predmetov s področja tehnike 

od konca druge triade dalje, bi lahko izvedli projektno nalogo in jo npr. 

poimenovali »Projektna naloga treh let«, ki bi zajela vsa področja rednega 

pouka tehnike in seveda tudi izbirnih predmetov tehnike, elektronike, 

elektrotehnike in robotike v zadnji triadi osnovne šole. Vsako leto bi lahko 

naredili delno projektno nalogo in jo vsako naslednje leto dopolnili oziroma 

nadgradili, izboljšali z višjim nivojem pridobljenega znanja. 
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3.1 Ideje za naš projekt 

Primeri vsebine nalog bi lahko bili:  

6. razred: Osnove tehniškega risanja, simboli, izdelek iz papirja in lesa – učenci 

pridobijo osnovni vpogled v TIT, tehniško dokumentacijo in izdelajo preprosto 

vozilo. 

7. razred: Učenci projekt 6. razreda nadgradijo in izdelajo preprosto vozilo na 

sončni pogon ali na baterije. Začnemo z idejo, skicami, preidemo v izbiro 

materialov (umetne snovi – vozilo mora biti lahko zaradi porabe energije), 

sledijo PP-projekcija – risanje načrta (izdelava dokumentacije), izdelava ogrodja 

po načrtu (postopki izdelave). Ker je v tem letniku v programu še elektrika, 

obdelamo predvideno snov po učnem načrtu in jo istočasno vpletemo še v naš 

projekt; definiramo električni pogon in gonila (torej električni krogi, el. 

motorček, stikala za namen on (1)–off (0) in smeri vrtenja el. motorja oziroma 

smeri vožnje vozila – gradnja in analiza el. vezij, polžasto gonilo). Na koncu 

sledi ovrednotenje izdelka in proučevanje možnosti uporabe krmiljenja na druge 

načine. 

8. razred: Projekt 7. razreda nadgradijo, glede na UN v 8. razredu lahko sicer 

obdržimo izbrane materiale ali pa preidemo na kovino oz. aluminij (upoštevati je 

treba težo in zahtevnost obdelave). Vozilo, tema iz 7. Razreda, se lahko lepo 

nadaljuje v 8. Razredu, saj naša zamisel sovpada z UN in obratno. Obdelamo 

motorje, gonila in končno preidemo še na računalniško podprto krmiljenje 

(CAD/CAM). Naše vozilo bi lahko upravljali z ustreznim krmilnikom (eProDas-

Rob1) in zanj napisali računalniški program (v Bascomu®). 

 

V vseh razredih lahko vključujemo skupne teme, pomembne za trajnostni razvoj 

(UN, TiT 6., 7., 8. razred). 
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3.2 Poučevanje tehničnih predmetov 

Zelo modro bi bilo imeti TiT oziroma soroden tehniški predmet tudi v 9. razredu, 

kjer bi se lahko vsi učenci (ne le tisti, ki se odločijo za tehniške izbirne 

predmete) imeli možnost še eno leto praktično preizkušati v tehniških znanjih in 

v njih povezovati teorijo, pridobljeno pri matematiki, fiziki in drugje. Snov v UN 

za 9. razred bi morala biti zasnovana na celoletnem projektu, poudarek bi moral 

biti na praktičnem izdelku, ki bi ga bilo mogoče koristno uporabiti. UN za 9. 

razred bi moral nujno vsebovati osnove programiranja in CAD/CAM 

upravljanja/konstruiranja. V osnovni šoli bi moralo biti več časa namenjenega 

izobraževanju računalniško podprtemu načrtovanju z ustreznimi programi, kot 

sta na primer CiciCAD [20] in trenutno zelo aktualen Google SketchUp [21].  

 

Za sestavo UN bi morala biti sestavljena zelo dobra ekspertna skupina, ki ima 

veliko izkušenj in bi gledala na sestavo UN ne zgolj z vidika strokovnosti, ampak 

tudi z vidika smeri razvoja tehnike in splošne družbene naravnanosti. Vse 

preveč je teoretičnih znanj, veliko premalo pa praktičnih izkušenj, s katerimi 

človek v tem starostnem obdobju pridobi in izboljšuje tudi motorične spretnosti 

(na tehničnem dnevu je zabijanje žeblja »prava umetnost«) in posledično 

vedenje o tem, da obstajajo v življenju tudi drugi poklici, ki so lepi in pomembni 

za razvoj družbe. V kolikor bi prišlo do uvedbe predmeta s področja tehnike v 9. 

Razredu, bi bilo smiselno pri predmetu predstaviti tudi poklice, kot so 

mehatronik, elektronik, konstruktor… Ogledati bi si morali kakšen inštitut za 

razvoj, visoko tehnološko podjetje in učence na ta način spodbujati, da se bolj 

zanimajo za tehniške poklice in se vpisujejo na tehniške šole. Teoretikov je v 

današnji družbi zelo veliko, primanjkuje pa praktikov, še bolje rečeno praktičnih 

teoretikov. Današnji čas in čas, ki prihaja, od nas kot družbe zahtevata veliko 

znanja, tako teoretičnega kot tudi praktično-tehniškega, kajti to je področje, 

kjer je mogoče sorazmerno hitro najti delo in tako nenazadnje tudi prispevati k 

izboljšanju ekonomskega in gospodarskega položaja družbe. 
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Zanimivo je tudi poročilo društva DRTI (Društvo za razvoj tehniškega 

izobraževanja), v katerem je opisana Ocena stanja tehniškega izobraževanja v 

Sloveniji in predlogi za izboljšanje [22]. V poročilu poudarjajo zelo neugodno 

stanje in razvoj tehniškega izobraževanja v zadnjih 20 letih. Še posebej 

izpostavljajo gospodarske in družbene vplive na razvoj tehniškega izobraževanja 

v Sloveniji, in sicer [22]: 

 stanje in razvitost gospodarstva, število in velikost gospodarskih družb, 

način delovanja podjetij in razvoj novih izdelkov v podjetjih, 

 zanemarjanje tehnološke pismenosti in pomanjkanje gospodarsko 

koristnih investicij in inovacij, 

 potrebe v drugih panogah, npr. v zdravstvu, upravljanju, javnih službah, 

 razmeroma nizek družbeni status in vrednotenje tehniških poklicev, 

 potrošniška družba in potrošniška miselnost in 

 generacijski upad – upad števila otrok v generaciji. 

 

Podobno stališče zavzemajo tudi v zborniku Posvet o poučevanju tehnike [23], 

kjer Fišer na strani 16 v članku »Težave predmeta tehnika in tehnologija« 

ugotavlja [23]: »Izvirni problem vseh težav pri našem predmetu je, da nimamo 

niti ene ure tehnike in tehnologije v 9. razredu, kar povzroča veliko težav in 

vertikalo kvalitete pouka predmeta usmerja navzdol v času, ko nas tehnika 

obdaja povsod. Zaradi tega problema učenci nimajo stika s predmetom, ko se 

poklicno orientirajo. V 9. razredu zagotovo razmišljajo drugače kot leto, dve 

pred tem. Vsi skupaj ugotavljamo, da imamo primanjkljaj otrok, ki se odločajo 

za tehniške poklice. Na drugi strani imamo na nekaterih šolah prevelik vpis. 

Tudi trend družbe in države je, da promovira nekatera področja. Ali si država in 

družba res to želi? Na eni strani bomo imeli preveč kandidatov za določene 

profile poklicev (brezposelnost) […] Sistem države bi moral omogočiti našemu 

področju vsaj približno enakovredno pozicijo v primerjavi z drugimi predmeti. 

Druga težava je, da imamo šolo »prijazno« samo za določeno skupino otrok. Za 

otroke, ki se radi učijo iz knjig. Skupini otrok, ki bi se želela izkazati s praktičnim 

delom, pa ne damo veliko možnosti. Učenec, ki je pri nekaterih predmetih 

označen kot težaven, je morda zelo ročno spreten, nima pa možnosti, da se na 
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tem področju izkaže. Iz psihologije vemo, da je to zelo pomembno obdobje, ko 

se otrok želi potrditi pred sošolci. Žal mu ne damo možnosti. Nekateri poskušajo 

potem to slabo samopodobo dvigniti z neprimernim obnašanjem (vzgojne 

težave). […] Naslednja težava je, da izgubljamo talente na področju tehnike, 

ker se usmerjajo v druge poklice. Država zatrjuje, da bo Slovenija lahko 

konkurenčna z izdelki z večjo dodano vrednostjo. To je nemogoče doseči na tak 

način, da »podpiramo « izginjanje področja tehnike in nižamo kakovost 

predmeta. Izboljšave lahko dosežemo le z ustreznim mestom predmeta v 

sistemu in s kvalitetnim poukom. Za dosego tega pa je potrebno tudi zadostno 

število ur (z dvema obveznima urama v 9. razredu, kot je že bilo v osemletki).«  

 

3.3 Poklic prihodnosti 

B. Valentan in drugi [19] o mehatroniki kot poklicu prihodnosti pravijo takole 

[19]: »Mehatronika v današnjem hitro se razvijajočem svetu tehnike predstavlja 

idealno sinergijo ved, s čimer zagotavlja trdno osnovo za kakovosten študij tudi 

v prihodnje. Skupaj z razvojem tehnike je nujen razvoj naprednih in učinkovitih 

študijskih programov, ki zagotavljajo perspektivne kadre za sodobno in v razvoj 

usmerjeno industrijo. Mehatronika je nedvomno tista, ki je že danes 

pripravljena na izzive prihodnosti.«  
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4 PROJEKT: NAPRAVA ZA KRIVLJENJE ŽELEZNE 

ARMATURE 

Ideja je, da izdelamo napravo oziroma stroj za krivljenje železne armature 

(stremen, iz gladkih ali rebrastih železnih palic premera 6 in 8 mm), ob ustrezno 

močnem motorju za pogon vretena za krivljenje pa bi lahko povečali debelino 

železnih palic do 12 mm. Začeli bomo s preprosto ročno mehansko napravo, ki 

jo bomo postopoma dopolnjevali in izboljševali. Ideja je zamišljena in razdeljena 

po stopnjah oziroma nivojih, in sicer na nivo za osnovno šolo in nivo za 

srednješolsko izobraževanje. 

 

4.1 Teoretične osnove krivljenja materialov 

Pri krivljenju materialov moramo biti pozorni na radij ukrivljenosti, saj 

premajhen radij ukrivljenosti povzroči, da material na zunanji strani krivine poka 

oziroma pride do razpok v materialu. V našem primeru je zato potrebno 

upoštevati navodila za krivljenje armaturnega železa, ki jih najdemo v 

gradbenih priročnikih. V Priročniku za projektiranje gradbenih konstrukcij po 

Evrokod standardih [24] je definiran najmanjši premer vretena za krivljenje 

palic, in sicer: »Z ustrezno spodnjo mejo premera vretena za krivljenje 

armature m se preprečijo upogibne poškodbe armature in lokalne poškodbe 

betona v območju krivin palic zaradi drobljenja betona ali cepilnih sil, ki se 

pojavijo prečno na ravnino krivitve. Za preprečitev upogibnih razpok armature 

podaja standard SIST EN 1992-1-1 naslednje omejitve. Najmanjši premer 

vretena, okrog katerega se krivi armaturna palica, znaša: 

 za palice s premerom  ≤ 16 mm m,min = 4, 

 za palice s premerom  > 16 mm pa m,min = 7.« [24] 

 

Prej omenjena pravila so označena tudi na spodnji sliki (Slika 2) [24], kjer so za 

nas pomembne oznake m,  in kot α. Dodatno smo lahko pozorni na sličice b) 

Standardna krivitev, c) Standardna kljuka in d) Zanka. 
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Slika 2: Označen minimalni premer vretena [24] 

 

4.2 Ročna mehanska naprava 

Ideja: Izdelajmo preprosto mehansko napravo za krivljenje žice. Napravo 

skiciramo na papir in narisano idejo sestavimo s pomočjo zbirke Fischer 

Technik®. Primer take enostavne naprave prikazuje Slika 3. 

 

 

Slika 3: Naprava za krivljenje žice 

 

S pomočjo te preproste naprave, ki smo jo izdelali, poskušamo žico skriviti v 

obliki kvadrata. Žice so seveda primerno tanke in iz mehkega materiala, da ne 

poškodujemo sestavnih delov zbirke. Lahko uporabimo žice iz aluminija, bakra, 



Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

20 

cinka (žica za spajkanje) … Primeri izdelave kvadratne zanke so prikazani 

spodaj (Slike 4–6). 

 

 

Slika 4: Krivljenje prve krivine 

 

 

Slika 5: Krivljenje četrte krivine 

 

Slika 6: Pogled na končni izdelek 
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4.3 Mehanska naprava na električni pogon 

Kot smo zapisali že v prejšnjih poglavjih, človek vedno stremi k boljšemu, 

lažjemu, nenazadnje tudi lepšemu. Našo osnovno idejo lahko zato izboljšamo 

oziroma jo nadgradimo.  

 

Zastavimo si cilj, da namesto ročne mehanske naprave izdelamo napravo, ki jo 

bo poganjal elektromotorček. S pomočjo nevihte možganov dopolnimo 

obstoječo napravo in skiciramo novo idejo. Tudi posodobljeno napravo 

sestavimo s pomočjo zbirke Fischer Technik®. Poleg mehanskih komponent 

vključimo še elektromotorček in stikalo  - 0 -  (Slika 7). 

 

 

Slika 7: Posodobljena/izboljšana naprava 
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Slika 8: Krivljenje prve krivine z električno napravo 

 

 

Slika 9: Krivljenje druge krivine z električno napravo 

 

4.4 Električno mehanska naprava, krmiljena z računalnikom 

Našo napravo smo izboljšali, toda porodila se nam je še ena ideja. Napravo bi 

lahko izpopolnili tako, da bi vanjo položili žico in bi naprava ob pritisku na tipko 

samostojno začela izvajati postopek krivljenja in ga ob mejnih stikalih prekinila. 

V nalogo moramo vključiti še prekinitev v sili. Za izvedbo naloge potrebujemo 

še krmilnik; v našem primeru to funkcijo več kot odlično opravlja krmilnik 
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eProDas-Rob1 in seveda programsko okolje, ki je v tem primeru Bascom®. V 

programu Bascom® napišemo enostaven program (Slika 10). 

 

 

Slika 10: Program, napisan v okolju Bascom® 

 

Krmilnik eProDas-Rob1 povežemo z računalnikom in nanj »pretočimo« napisan 

program. Preverimo, ali smo pravilno povezali motor z ustreznima izhodoma na 

krmilniku. V tem primeru sta to močnostna izhoda C0 in C1 ter stikali na vhoda 

A0 in A1 ter +5V. Za upravljanje smo uporabili še digitalne vhode B0, B1 in B3, 

ki služi kot STOP tipka. Stikali sta fizično postavljeni tako, da krivimo kot 900. Po 

želji bi lahko spodnje stikalo S1 postavili tudi drugače in s tem zmanjšali ali 

povečali kot krivljenja, kot prikazuje Slika 15. Sedaj lahko poženemo program in 

preverimo delovanje naše naprave za krivljenje, ki je prikazana na spodnjih 

slikah (Slike 11–14). 
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Slika xyz: 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Sestavni deli naprave 

 

 

Slika 12: Druga faza krivljenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STIKALO 1 

Stikalo 0 

Krmilnik 
eProDas-Rob1 

MOTOR 
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Slika 13: Tretja faza krivljenja 

 

 

Slika 14: Končni izdelek krivljenja 

 

4.5 CNC naprava za krivljenje železne armature 

Zadnjo verzijo naprave smo še izboljšali. Izpopolnili smo jo do te mere, da smo 

pritisnili zgolj eno tipko za start, naprava pa nam je po napisanem programu 

skrivila celo zanko. Železno palico bomo podajali ročno. Ker pa so zanke lahko 

različnih dimenzij, smo na desni strani dodali še en motor, s katerim lahko 

premikamo vodilo za odmik – za nastavljanje dolžine oziroma velikosti zanke 

(stremena). Pri tem moramo upoštevati, da je potrebno narediti pet krivin za 

oblikovanje ob predpostavki, da je prva dolžina nekoliko krajša. Izpopolnjena 

naprava je pravzaprav CNC stroj, krmiljen iz računalnika preko krmilnika 

eProDas-Rob1. Za enostavno krmiljenje smo napisali program v programskem 
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okolju Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition®. Na Sliki 15 je zaslonski 

posnetek uporabniškega vmesnika – delovno okolje našega programa za 

krivljenje. Koda programa je v prilogi in na priloženem CD mediju. 

 

 

Slika 15: Uporabniški vmesnik, izdelan v MS Visual Basic 2008 Express Edition® 

 

Prva dva gumba sta za izredno ročno nastavitev izhodišča za odmik in rotacijo – 

reset funkcija. Tega sicer ni potrebno narediti, ker je že zajeto v programu; 

program ob startu vedno najprej izvede resetiranje, torej premakne oba 

motorja in s tem vodilo odmika in vodilo za krivljenje v začetni položaj. 
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4.6 Izdelava naprave za krivljenje železne armature 

Pri snovanju ideje za prototip naprave za krivljenje smo uporabili dva koračna 

motorja, kajti z njuno uporabo zelo povečamo natančnost izdelka. O koračnih 

motorjih je bilo že veliko napisanega, zato jim v tem diplomskem delu ne bomo 

namenili posebnega poglavja. Pri končnem izdelku, ki ga bomo lahko preizkusili 

tudi v praksi, smo za nastavitev pomika spet uporabili koračni motor, za pogon 

vretena pa trifazni elektromotor z reduktorjem. Ogrodje naprave (Slika 16) 

temelji na kovinski konstrukciji iz cevi (pravokotnega in kvadratnega preseka) 

ter kovinske plošče. Na konstrukciji smo posvetili posebno pozornost nosilcu 

elektromotorja, »posteljici« za vreteno in vodilu za nastavitev odmika; na 

konstrukciji moramo nameniti posebno mesto tudi »možganom« naše naprave 

– elektromehanskim in elektronskim komponentam. 

 

 

Slika 16: Ogrodje naprave, izdelano iz železnih cevi 

 

Za razrez železnih cevi in grobo brušenje smo uporabili kotni brusilnik (Slika 

17), luknje pa smo izvrtali z ročnim električnim vrtalnikom (Slika 17) in ročnim 

baterijskim vrtalnikom (Slika 17). Za vsa drobna dela smo uporabili tudi precej 

različnega ročnega orodja (Slika 18). 
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Slika 17: Kotni brusilnik (levo), električni vrtalnik (v sredini) in baterijski vrtalnik 

 

 

Slika 18: Uporabljeno ročno orodje 

 

Nosilno konstrukcijo smo zvarili z inverterskim varilnim aparatom (Slika 19). Za 

varjenje smo uporabili oplaščeno elektrodo Jadran S® s premerom elektrode 

2,5 mm. Več o varjenju z oplaščeno elektrodo si lahko preberete na 

http://www2.sts.si/arhiv/tehno/varjenje/var13.htm. 
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Slika 19: Inverterski varilni aparat in elektronska maska za varjenje 

 

Zvarjeno konstrukcijo očistimo in pripravimo za barvanje s sivo hitro sušečo 

temeljno barvo. Na spodnji sliki (Slika 20) vidimo ogrodje naprave, proti koroziji 

zaščiteno s temeljno barvo. 

  

 

Slika 20: Ogrodje, premazano s sivo temeljno barvo 

 

Tako zaščiteno konstrukcijo smo naslednji dan pobarvali še z modro in rjavo 

barvo (Slika 21), da smo jo še dodatno zaščitili in seveda naredili tudi prijetno 

na pogled. 
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Slika 21: Ogrodje, dodatno zaščiteno z modro barvo 

 

Ko smo izdelali nosilno konstrukcijo naše naprave, sledi montaža 

elektromotorja, vretena, koračnega motorja, vodila za nastavitev odmika, plošče 

za pokrov ter električnih komponent in električne inštalacije. 

 

Za krivljenje železnih palic je potrebna ustrezna moč motorja, ki zagotavlja 

ustrezen navor. V ta namen smo se odločili, da ne bomo uporabili klasičnega 

enofaznega elektromotorja, ampak je zaradi spreminjanja smeri vrtenja vretena 

za krivljenje mnogo primernejši, z vidika električnega krmiljenja pa je lažje 

izvedljivo, če uporabimo trifazni elektromotor (Sliki 22 in 23).  

 

 

Slika 22: Trifazni elektromotor z reduktorjem 1 
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Slika 23: Trifazni elektromotor z reduktorjem 2 

 

Elektromotorju je potrebno zmanjšati število vrtljajev, zato mu dodamo še 

reduktor in število vrtljajev se zmanjša, na ta račun pa se poveča navor na 

izhodni gredi iz reduktorja. Elektromotor ima približno 1300 vrtljajev na minuto. 

Z reduktorjem se vrtljaji zmanjšajo, in sicer dobimo na gredi reduktorja 13 

vrtljajev na minuto. Ker vseeno želimo, da se naše vreteno, na katerega je 

privarjena os za krivljenje železa, ne vrti prehitro, smo z ustrezno izbiro 

zobnikov hitrost vrtenja vretena še zmanjšali (Slika 24). 
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Slika 24: Zmanjšanje števila vrtljajev iz reduktorja (desno) na vreteno (levo)  

 

i = z2/z1 

i = 100/28 

i = 3,57 

i – prestavno razmerje 

z1 – število zob gonilnega zobnika 

z2 – število zob gnanega zobnika 

 

Na os reduktorja smo namestili zobnik z 28 zobmi, zobnik vretena pa ima 100 

zob. Iz teh dveh podatkov smo po zgornji formuli izračunali prestavno razmerje, 

ki je približno 3,6. Iz tega sledi, da če vrtljaje zmanjšamo, potem je prestavno 

razmerje večje od 1. Vemo že, da je smer vrtenja zobnika vretena nasprotna 

smeri vrtenja zobnika reduktorja. 

 

Kot smo že omenili v prejšnjem odstavku, smo za pritrditev elektromotorja 

kovinsko konstrukcijo na mestu pritrditve elektromotorja dodatno učvrstili tako, 

da smo vertikalno na sredini konstrukcije namestili še dodatno kovinsko ploščo 
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debeline 4 mm. Plošča povezuje oba vertikalna in oba horizontalna nosilca 

(Slika 25). 

 

 

Slika 25: Nosilec trifaznega elektromotorja z reduktorjem 

 

Podobno kot za elektromotor smo tudi za vreteno naredili nosilec oz. posteljico. 

Tudi tukaj smo le-to dodatno učvrstili s kovinsko ploščo debeline 4 mm (Slika 

26).  

 

Slika 26: Posteljica za vreteno 
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Poleg tega smo diagonalno na posteljico privarili še dodatno pohištveno cev 

dimenzij 50 x 50 mm in tako še dodatno učvrstili nosilec vretena (Sliki 27 in 28). 

 

  

Slika 27: Diagonalni nosilec, pogled 1 

 

 

Slika 28: Diagonalni nosilec, pogled 2 

 

Nato smo na posteljico namestili ohišje s krogličnim ležajem z oznako UCF 206. 

Notranji premer luknje ležaja je 30 mm. Ohišje smo privili s štirimi vijaki M12 in 

štirimi maticami M12 s plastičnim varovalom. Nanj smo namestili os vretena, ki 

ima premer 30 mm, nanjo pa še zobnik vretena, ki ima ravno tako notranji 

premer luknje 30 mm. V naslednjem koraku smo namestili še eno ohišje s 

krogličnim ležajem z oznako UCF 206, vendar smo tokrat ohišje obrnili 

(Slika 29). 
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Slika 29: Sestavljeno vreteno (dve ohišji z ležajem, os in zobnik)  

 

Vijaki za zgornje ohišje ležaja so odrezani in na eni strani privarjeni na ploščo, 

da nas glave vijakov ne motijo na delovni površini. 

 

Za nastavitev odmika smo poleg koračnega motorja uporabili še navojno palico 

M8 (Slika 30), ki ima korak pomika 1,25 mm, kar smo morali upoštevati tudi pri 

pisanju programa oziroma pri izračunu za pomik vodila, s katerim nastavljamo 

velikost okna stremena. Navojno palico in os koračnega motorja pa smo spojili s 

togo gredno vezjo. 

 

 

Slika 30: Navojna palica M8, uporabljena kot vodilo za nastavitev odmika 

 

Na navojno palico smo namestili matico M8, na katero smo predhodno privarili 

kovinsko ploščico. Na kovinsko ploščico smo privili aluminijasto vodilo za 

nastavitev odmika (Sliki 31 in 32). 
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Slika 31: Aluminijasto vodilo za nastavitev odmika, pogled 1 

 

 

Slika 32: Aluminijasto vodilo za nastavitev odmika, pogled 2 

 

Ko smo namestili glavne sestavne dele naprave, smo dodali še elektromehanske 

in elektronske komponente. Na konstrukciji naše naprave smo predvideli 

posebno mesto za namestitev nadometne električne razdelilne omarice. 
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V plastično omarico (Slika 33) smo vgradili sledeče elektrotehniške 

komponente: 

 dvojni trifazni kontaktor z mehansko blokado, 

 dva releja, s katerima bomo vklapljali in izklapljali kontaktorja, 

 krmilnik eProDas-Rob1, 

 USB priključek za povezavo krmilnika eProDas-Rob1 z računalnikom. 

 

 

Slika 33: Notranjost elektro omarice 

 

Za krmilnik eProDas-Rob1 smo naredili še nosilec, da ga lahko pritrdimo v 

elektro omarico (Slika 34). 
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Slika 34: Nosilec za eProDas-Rob1 

 

Pod elektro omarico smo namestili še (Slika 35): 

 enofazno vtičnico, ki nam služi za priklop adapterja za napajanje 

krmilnika eProDas-Rob1, 

 trifazno grebenasto stikalo, s katerim lahko menjamo smer vrtenja 

elektromotorja, 

 nosilec za električni vodnik, 

 električni vodnik 5x2,5 mm2, 

 trifazni ploščati vtikač. 
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Slika 35: Grebenasto stikalo, enofazna nadometna vtičnica in priključni vodnik 

 

Ob predvidenem delovnem mestu ob stroju smo namestili tudi trifazno tipko za 

hitri izklop v primeru nesreče ali sistemske napake, da ne poškodujemo naprave 

(Slika 36). 

 

Slika 36: Levo zgoraj – varnostna tipka za hitri izklop naprave 
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Vse vodnike smo dodatno zaščitili tako, da smo jih vpeljali v plastično, t. i. 

»flex« cev (Slika 37). 

  

 

Slika 37: Električni vodniki, zaščiteni s »flex« cevjo 

 

Za začetne in končne pozicije smo namestili stikala (Slika 38), da preprečimo 

morebitno sistemsko napako, služijo pa tudi za orientacijo pri resetiranju 

programa naprave. 

 

 

Slika 38: Uporabljeno stikalo za določanje končne pozicije 
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Na koncu smo našo napravo še varnostno zaščitili pred nepooblaščenim 

posegom v napravo med delovanjem le-te. V ta namen smo na vse štiri strani 

ustrezno namestili tanko rjavo pločevino (Slika 39). 

 

 

Slika 39: Rjava pločevina za varnostno zaščito naprave 
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5 ZAKLJUČEK 

Naloga je zastavljena po težavnostnih stopnjah. Za osnovno šolo je v smislu 

izdelave mogoče še nekoliko prezahtevna, medtem ko v srednji šoli ne bi smelo 

biti večjih težav, sploh za poklic mehatronika. 

 

Ugotovili smo, da izdelava in vmesne izboljšave naprave vzamejo bistveno več 

časa, kot smo ga na začetku pri snovanju ideje predvideli. Ob izdelavi naprave 

za krivljenje železne armature smo se tudi veliko novega naučili in pridobili 

nekaj novih izkušenj, ki nam bodo lahko v pomoč pri snovanju novih naprav. 

Ugotovili smo, da je potrebno vsak sklop posebej tudi testirati, saj le tako 

ugotovimo morebitne napake in jih lahko delno ali v celoti tudi odpravimo.  

 

Naprava za krivljenje železne armature se je v testnem obdobju izkazala za 

učinkovito in zanesljivo. Za nekoliko manjšo natančnost je zagotovo v prvi vrsti 

kriva izdelava, saj nismo imeli na voljo vseh profesionalnih orodij. Na 

natančnost zagotovo vpliva tudi izbira senzorjev, v našem primeru mehanska 

stikala, ki smo jih uporabili pri izdelavi. 



Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

43 

6 LITERATURA IN VIRI 

[1] http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (obiskano 10. 4. 2012) 

[2] Slovar novejšega besedja slovenskega jezika / uredila Aleksandra Bizjak Končar in 

sodelavci. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. 

[3] http://sl.wikipedia.org/wiki/Mehatronika (obiskano 8. 4. 2012) 

[4] http://www.s-sess.kr.edus.si/vss/mehatronika1.htm (obiskano 8. 4. 2012) 

[5] http://gauss.fe.uni-lj.si/ (obiskano 8. 4. 2012, slika mehatronika_L_8_4_2012) 

[6] Mehatronika. 2. izd. Ljubljana: Pasadena, 2009. Naslov izvirnika: Fachkunde 

Mechatronik, 2nd edition 

[7] http://www.cpi.si/mehatronika/izobrazevalni-programi.aspx (obiskano 26. 2. 2013) 

[8]  http://www.fe.uni-

lj.si/studij_na_fakulteti/visokosolski_studij/predmeti/2008082615030170/ 

(obiskano 26. 2. 2013) 

[9] http://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost2/prva_stopnja_pap/ (obiskano 26. 2. 2013) 

[10] http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2012100509293097 (obiskano 26. 2. 2013) 

[11] http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2012111411193056 (obiskano 26. 2. 2013) 

[12] http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2011053007465731 (obiskano 26. 2. 2013) 

[13] http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2011070609364596 (obiskano 26. 2. 2013) 

[14] http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=532 (obiskano 26. 2. 2013) 

[15] http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=269 (obiskano 26. 2. 2013) 

[16] http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=470 (obiskano 26. 2. 2013) 

[17]  http://www.fs.um.si/podrocje.aspx?id=745 (obiskano 26. 2. 2013) 

[18] http://www.izraz.si/vss/mehatronika/index.htm (obiskano 26. 2. 2013) 

[19] B. VALENTAN in drugi, Univerzitetni interdisciplinarni študij MEHATRONIKA na Univerzi 

v Mariboru – študij za prihodnost. Ventil, 13 / 2007 / 2. 

[20] http://www.cicicad.si/ (obiskano 27. 2. 2013) 

[21] http://www.sketchup.com/intl/nl/product/gsu.html (obiskano 27. 2. 2013) 

[22] DRTI, Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave. 

Ljubljana, 2011. (dostopno http://www.drti.si/pobude.html) 

[23] Posvet o poučevanju tehnike. SAZU, Ljubljana, 2012. (dostopno 

http://vpo.sazu.vpo.si/simages/447-34-3.pdf) 

[24] Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih / urednika Darko 

Beg, Andrej Pogačnik. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2009. 

 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mehatronika
http://www.s-sess.kr.edus.si/vss/mehatronika1.htm
http://gauss.fe.uni-lj.si/
http://www.cpi.si/mehatronika/izobrazevalni-programi.aspx
http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/visokosolski_studij/predmeti/2008082615030170/
http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/visokosolski_studij/predmeti/2008082615030170/
http://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost2/prva_stopnja_pap/
http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2012100509293097
http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2012111411193056
http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2011053007465731
http://www.fs.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2011070609364596
http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=532
http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=269
http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=470
http://www.fs.um.si/podrocje.aspx?id=745
http://www.izraz.si/vss/mehatronika/index.htm
http://www.cicicad.si/
http://www.sketchup.com/intl/nl/product/gsu.html
http://www.drti.si/pobude.html
http://vpo.sazu.vpo.si/simages/447-34-3.pdf


Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

44 

7 PRILOGE 

Programska koda, napisana za idejno zasnovo za dva koračna motorja, in 

programska koda, napisana za napravo za krivljenje železa (trifazni motor in en 

koračni motor se nahaja v elektronski obliki tudi na CD mediju). 

 

Public Class Form1 

 

 Dim rot As Boolean 

 Dim m1(0 To 3) As Byte 

 Dim m2(0 To 3) As Byte 

 Dim m3(0 To 3) As Byte 

 Dim m4(0 To 3) As Byte 

 Dim a, b, n As Integer 

 Dim stevec As Byte 

 Dim stevecokna As Byte 

 Dim stevecodmika, odmik, sumaodmik As Single 

 

 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

 

 

 eProDasInit() 

 stevec = 0 

 stevecodmika = 0 

 

 m1(0) = 5 

 m1(1) = 9 

 m1(2) = 10 

 m1(3) = 6 

 

 m2(0) = 6 

 m2(1) = 10 

 m2(2) = 9 

 m2(3) = 5 

 

 m3(0) = 160 

 m3(1) = 96 

 m3(2) = 80 

 m3(3) = 144 

 

 m4(3) = 160 

 m4(2) = 96 

 m4(1) = 80 

 m4(0) = 144 

 

 End Sub 

 

Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

 

 Label7.Text = "ROČNA NASTAVITEV ZAČETNEGA POLOŽAJA ODMIKA" 

 Wait(2) 

 

 If DInBit(Port.B, 0) = 0 Then 

 

 Do 
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 DOutBit(Port.C, 0, 0) '6 levo nastavitev izhodišča odmika 

 DOutBit(Port.C, 1, 1) 

 DOutBit(Port.C, 2, 1) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) '10 

 DOutBit(Port.C, 1, 1) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 1) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 1) '9 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 1) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 1) '5  

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 1) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 Wait(0.001) 

 

 Loop Until DInBit(Port.B, 0) = 1 

 

 Else 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 End If 

 If DInBit(Port.B, 0) = 1 Then 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 End If 

 

 Label7.Text = "ODMIK NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

 

Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

 

 Label7.Text = "ROČNA NASTAVITEV ZAČETNEGA POLOŽAJA ROTACIJE" 

 Wait(2) 

 

 If DInBit(Port.B, 3) = 0 Then 

 

 Do 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 1) '5 levo nastavitev izhodišča vretena 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 1) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Wait(0.025) 
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 DOutBit(Port.C, 4, 1) '9 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 1) 

 Wait(0.025) 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) '10 

 DOutBit(Port.C, 5, 1) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 1) 

 Wait(0.025) 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) '6  

 DOutBit(Port.C, 5, 1) 

 DOutBit(Port.C, 6, 1) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Wait(0.025) 

 

 Loop Until DInBit(Port.B, 3) = 1 

 Else 

 DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 

 If DInBit(Port.B, 3) = 1 Then 

 DOutNum(Port.C, 0) 

 End If 

 

 Label7.Text = "ZAČETNI POLOŽAJ ROTACIJE NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

 

 Private Sub OdmikPO() 'levo nastavitev izhodišča odmika 

 

 Label7.Text = "NASTAVITEV ZAČETNEGA POLOŽAJA ODMIKA" 

 

 If DInBit(Port.B, 0) = 0 Then 

 

 Do 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) '6  

 DOutBit(Port.C, 1, 1) 

 DOutBit(Port.C, 2, 1) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) '10 

 DOutBit(Port.C, 1, 1) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 1) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 1) '9 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 1) 

 Wait(0.001) 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 1) '5  

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 
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 DOutBit(Port.C, 2, 1) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 Wait(0.001) 

 

 Loop Until DInBit(Port.B, 0) = 1 

 

 Else 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 End If 

 If DInBit(Port.B, 0) = 1 Then 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 End If 

 

 Label7.Text = "ODMIK NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 

 

 End Sub 

 

 

Private Sub VretenoPO() 'levo nastavitev izhodišča vretena 

 

 

 Label7.Text = "NASTAVITEV ZAČETNEGA POLOŽAJA ROTACIJE" 

 

 If DInBit(Port.B, 3) = 0 Then 

 

 Do 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 1) '5  

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 1) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Wait(0.025) 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 1) '9 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 1) 

 Wait(0.025) 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) '10 

 DOutBit(Port.C, 5, 1) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 1) 

 Wait(0.025) 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) '6  

 DOutBit(Port.C, 5, 1) 

 DOutBit(Port.C, 6, 1) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Wait(0.025) 
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 Loop Until DInBit(Port.B, 3) = 1 

 Else 

 DOutNum(Port.C, 0) 

 End If 

 

 If DInBit(Port.B, 3) = 1 Then 

 DOutNum(Port.C, 0) 

 End If 

 

 Label7.Text = "ZAČETNI POLOŽAJ ROTACIJE NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

 

 

Private Sub PremikPA(ByVal mm As Double) 'ODMIK - nastavljamo a oz. 

delni odmik 

 

 Console.WriteLine(mm.ToString()) 

 a = Math.Abs(Math.Round(((mm - 5) * 50) / 1.5)) 

 

 Label7.Text = "NASTAVITEV DELNEGA POLOŽAJA ODMIKA" 

 

 For J = 1 To a ' nastavljamo a oz. delni odmik 

 If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 Return 

 

 End If 

 

 For I = 0 To 3 

 

 If mm > 0 Then 

 DOutNum(Port.C, m1(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 

 

 Next J 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 Label7.Text = "DELNI POLOŽAJ ODMIKA NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 End Sub 

 

Private Sub RotacijaF1(ByVal st As Double) 'ROTACIJA prva kriva za 

odmik a 

 

 Console.WriteLine(st.ToString()) 
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 n = Math.Abs(Math.Round(st / 6)) 

 

 Label7.Text = "KRIVLJENJE PRVEGA LOKA " 

 

 Do 

 

 For J = 1 To n 'krivina v desno 

 

 If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Return 

 

 End If 

 For I = 0 To 3 

 

 If st > 0 Then 

 

 DOutNum(Port.C, m4(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 

 

 Next J 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 

 Wait(0.5) 'počaka pol sekunde in se vrne v izhodiščni položaj 

 

 For J = 1 To n 'krivina domov glede na prvo krivino  

  

If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Return 

 

 End If 

 

 For I = 0 To 3 

 

 If st > 0 Then 

 

 DOutNum(Port.C, m3(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 



Projekti iz mehatronike pri poučevanju tehnike        Matjaž Urbanč 

50 

 

 Next J 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0)'izklop motorja, ker je krivljenje končano 

 Wait(1) 'počaka štiri sekunde, da opravimo premik železa naprej 

 

 stevec = stevec + 1 

 Loop Until stevec > 0 'ponavljamo operacijo 1 krat, da dobimo prvo 

krivino z delnim odmikom 

 stevec = 0 

 Label7.Text = "KONEC KRIVLJENJA PRVEGA LOKA " 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

Private Sub PremikPB(ByVal mm As Double) 'ODMIK - nastavljamo b oz. 

delni odmik 

 Console.WriteLine(mm.ToString()) 

 b = Math.Abs(Math.Round((5 * 50) / 1.5)) 

 

 Label7.Text = "NASTAVITEV KONČNEGA POLOŽAJA ODMIKA" 

 

 For J = 1 To b 'nastavljamo b oz. polni odmik 

 If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 Return 

 

 End If 

 

 For I = 0 To 3 

 

 If mm > 0 Then 

 DOutNum(Port.C, m1(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 

 

 Next J 

 

 DOutBit(Port.C, 0, 0) 

 DOutBit(Port.C, 1, 0) 

 DOutBit(Port.C, 2, 0) 

 DOutBit(Port.C, 3, 0) 

 

 Label7.Text = "KONČNI POLOŽAJ ODMIKA NASTAVLJEN" 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

 

Private Sub RotacijaF2(ByVal st As Double) ROTACIJA za odmik b - 

dokončno krivljeje 
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 Console.WriteLine(st.ToString()) 

 n = Math.Abs(Math.Round(st / 6)) 

 

 Label7.Text = "KRIVLJENJE LOKOV" 

 

 Do 

 For J = 1 To n 'krivina v desno  

 

 If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Return 

 

 End If 

 For I = 0 To 3 

 

 If st > 0 Then 

 

 DOutNum(Port.C, m4(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 

 

 Next J 

 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 

 Wait(0.5) 'počaka pol sekunde in se vrne v izhodiščni položaj 

 

 For J = 1 To n 'krivina domov glede na prvo krivino  

 If rot Then 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0) 

 Return 

 

 End If 

 

 For I = 0 To 3 

 

 If st > 0 Then 

 

 DOutNum(Port.C, m3(I)) 

 

 Else : DOutNum(Port.C, 0) 

 

 End If 

 Wait(0.03) 

 

 Next I 
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 Next J 

 DOutBit(Port.C, 4, 0) 

 DOutBit(Port.C, 5, 0) 

 DOutBit(Port.C, 6, 0) 

 DOutBit(Port.C, 7, 0)'izklop motorja, ker je krivljenje končano 

 Wait(4)'počakamo štiri sekunde, da opravimo pomik železa naprej 

 

 stevec = stevec + 1 

 Loop Until stevec > 3 'ponavljamo operacijo 3 krat, da dobimo kvadrat 

 stevec = 0 

 

 Label7.Text = "KONEC KRIVLJENJA " 

 Wait(2) 

 End Sub 

 

Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button6.Click 

 

 rot = False 

 

 Label7.Text = "ZAČETEK POSTOPKA " 

 Wait(2) 

 

 OdmikPO() 'nastavitev odmika na začetek 

 Wait(2) 

 

 

 VretenoPO() 'nastavitev krivljenja na začetek 

 Wait(2) 

 

 

 PremikPA(NumericUpDown1.Value) 'ODMIK – nastavljamo a delni odmik 

 Wait(2) 

 

 RotacijaF1(NumericUpDown2.Value) 'ROTACIJA prva krivina za odmik a 

 Wait(2) 

 

 PremikPB(NumericUpDown1.Value)  'ODMIK - nastavljamo b delni odmik 

 Wait(2) 

 

 RotacijaF2(NumericUpDown2.Value)  'ROTACIJA za b - končno krivljeje 

 Wait(2) 

 

 Label7.Text = "KONEC POSTOPKA " 

 Wait(2) 

 

 End Sub 

 

 Private Sub Button8_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button8.Click 

 

 rot = True 

 Label7.Text = "STOP - ROČNA PREKINITEV POSTOPKA " 

 Wait(5) 

 

 End Sub 

 

End Class 

 

 


