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I 

POVZETEK 
 
 
Merjenje dolžine predstavlja enega izmed najbolj osnovnih merjenj na področju tehnike, 

tehnologije in fizike. V diplomski nalogi so natančno opisani postopki merjenja dolžine s 

pomočjo merilne letve oz celotnega merilnega sistema, ki ga predstavljata merilna letev in 

prikazovalnik položaja. Pregled merilnih naprav prikaže možne načine za merjenje dolžine z 

različnimi merilnimi instrumenti, ter področje njihove uporabe v vsakdanjem življenju, pouku 

Tehnike in Tehnologije, Fizikalnih eksperimentih, kot tudi na bolj specifičnih področjih 

merjenja. 

 

Diplomsko delo vsebuje opis celotnega postopka izdelave modela CNC pozicionirne naprave. 

Pozicionirna naprava v tem primeru služi kot vrtalnik lukenj v tiskano vezje ali pozicioniranje 

elementa na želeno mesto za nadaljevalno obdelavo. Prvi koraki pri načrtovanju in izdelavi 

pozicionirne naprave, so povezani z razumevanjem delovanja svetlobnih vrat in obdelavo 

signala, ki ga dobimo pri odčitavanju senzorjev. Postopek krmiljenja je izveden z 

mikrokrmilnikom eProDas-Rob1. 

 

 

KLJUČNE BESEDE:  

 

Merilni sistem, merilna letev, svetlobna vrata, obdelava signala, merjenje dolžine, CNC 

krmiljenje, mikrokrmilnik eProDas-Rob1, tehniško izobraževanje.



 

II 

MODELING POSITIONING DEVICE WITH 
OPTOELECTRONIC MEASURING SYSTEM 

 

ABSTRACT 
 

Measuring the length is one of the most basic measurements in engineering, technology 

and physics. In this thesis the detailed procedures for measuring the length are 

described, using optical linear scales or essentially the complete measuring system, 

consisting of the measuring scale and the digital readout. Overview of measuring 

systems shows possible ways to measure the length with the different measuring 

instruments and possibility to use them in everyday life, teaching Techniques and 

technology, doing physical experiments and using them on more specific areas of 

measurement. 

 

Thesis contains a description of the entire manufacturing process of CNC positioning 

device model. Positioning device in this case serves as a drill for the holes in the printed 

circuit board or positioning items in the desired location for continuing treatment. 

Designing and manufacturing positioning device is strongly connected to the photogates 

working principle and signal processing (obtained by reading sensors). Controlling is 

realized with a microcontroller eProDas-Rob1.                                . 

 

 

KEY WORDS: 
 
Measuring system, linear scale, digital readout, CNC machine, microcontroller 

eProDas-Rob1, microcontroller positioning, metalworking, practical work, technical 

education, technology education. 
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1 UVOD 

 

 

Izdelovanje novih izdelkov je nujna potreba današnjega časa. Novi izdelki zahtevajo 

standardne postopke izdelave, kot so idejna skica, načrtovanje, izdelava načrtov, 

dokumentacija, prototip, preizkušanje, popravljanje napak in šele nato serijska 

proizvodnja izdelkov. Trendi v razvoju in uporabi programov za načrtovanje izdelkov 

so v zadnjih letih zelo napredovali. Težnja na področju razvoja in izdelave novih 

izdelkov je skrajšati čas do serijske proizvodnje in seveda poceniti samo proizvodnjo. V 

ta namen je bil razvit sistem CAD-CAM [1]. 

 

CAD (computer aided design) je uporaba računalniške tehnologije za proces 

načrtovanja, oblikovanja in izdelave dokumentacije za izdelavo izdelka. CAD 

programska oprema, omogoča uporabniku racionalizacijo načrtovanja, izdelavo 

dokumentacije in skrajšanje drugih proizvodnih procesov. Velika prednost sistema 

CAD je vizualni 3D pogled na izdelek, ki ga želimo izdelati. Programska oprema ne 

ponuja zgolj načrtovanja podrobnejših 2D risb in 3D modelov, ampak se uporablja tudi 

v celotnem procesu od zasnove in razporeditve posameznih komponent, do vključno 

analize proizvodnih metod za izdelavo posameznih komponent ali celotnih izdelkov. S 

tem se izognemo pogostim težavam pri izdelavi izdelkov po klasičnem postopku. CAD 

je še posebno priročen zaradi dejstva, da omogoča hitre korekcije napak pri načrtovanju 

in nadaljevanje dela brez ponovnega risanja kompletne konstrukcije v primeru napake. 

Prav tako, je pri proizvodnji izdelkov pomembna racionalizacija porabljenega materiala. 

Zaradi možnosti izrisa izdelkov v 3D načinu, lahko močno racionaliziramo postavitev 

izdelkov v surovec (material iz katerega izdelujemo izdelke) in s tem prihranimo na 

surovini (posledično ceni izdelave). Zaradi vseh naštetih prednosti, se CAD programska 

oprema uporablja za oblikovanje in pripravo vseh orodij (izdelkov) in strojev, kot tudi 

več vrst gradbenih objektov [2].  

 

CAM (computer aided manufacturing) je izraz za računalniško podprto proizvodnjo in  

uporabo računalniške programske opreme za nadzor strojev v proizvodnji izdelkov. 

Nanaša se na uporabo računalnika za pomoč pri vseh dejavnostih v proizvodnem obratu, 
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vključno z načrtovanjem in upravljanjem strojev v kombinaciji s sistemom CAD. 

Glavni namen CAM-a je ustvariti hitrejši proizvodni proces in uporabiti pravo orodje za  

natančnejšo obdelavo materiala. To privede do zmanjševanja potrebnih surovin za 

izdelavo izdelkov (zmanjšanje odpadkov) in hkrati zmanjšuje porabo energije. Sistem 

CAM je bil prvotno mišljen za numerično krmiljenje (NC), kasneje pa je povezava s 

sistemom CAD omogočila računalniško numerično krmiljene (CNC) stroje in naprave. 

Kot pri drugih "računalniško podprtih" tehnologijah, CAM ne odpravlja potrebe po 

usposobljenih strokovnjakih, kot so proizvodni inženirji, CNC programerji ali strojniki. 

CAM mora samo dopolnjevati postopek izdelave izdelkov na način, da usposobljenim 

strokovnjakom omogoči izdelavo izdelkov z manj posameznimi stopnjami izdelave [3]. 

 

Avtomatizacije proizvodnih in drugi procesov si ni moč zamisliti brez merjenja. 

Merjenje ni namenjeno samemu sebi, ampak je neizogiben člen za razvoj znanosti in 

tehnike. Znanstvene teorije niso sprejemljive brez zadržka, dokler niso potrjene z 

meritvami [4]. Digitalno merjenje dolžine je pravzaprav transformacija fizikalne 

veličine v signale, ki nam omogočajo upravljanje strojev. V proizvodnji, to predstavlja 

razvoj in omogoča poenostavitev izdelovanja izdelkov (CAD/CAM), s tem pa hitrejšo 

in predvsem cenejšo proizvodnjo [5].  

 

Sistem CAD/CAM spoznajo skoraj vsi študentje višjih tehničnih in strokovnih šol. 

Uporabljajo ga pri načrtovanju in izdelavi izdelkov v okviru projektnih nalog in 

praktičnega dela [6]. Velik napredek pri uporabi sistema CAD/CAM je naredil razvoj 

tehnologije. Prvi sistemi CAD/CAM so bili zaradi cenovne nedostopnosti in 

kompleksne uporabe uporabljeni samo v večjih industrijskih obratih (prvi v Sloveniji 

Renault, Novo Mesto). Danes lahko sistem CAD/CAM apliciramo že skoraj v vsakem 

podjetju. Tipična uporaba je kombinacija sistema CAD/CAM s 3D tiskalnikom ali CNC 

rezkalnimi stroji in stružnicami [1].  

 

Na srednjih tehničnih šolah, učenci v okviru projektne naloge izdelajo izdelek po svoji 

želji. Najprej se seznanijo s sistemom CAD/CAM. Naslednja stopnja je uporablja 

sistema CAD/CAM v virtualnih učilnicah. Sledi pregled in izdelava dokumentacije, 

nato pa svoje znanje prenesejo tudi v izdelke iz različnih materialov. Učenci osnovnih 

šol v okviru učnega načrta za TiT spoznajo vsebine iz računalniškega krmiljenja, ki so 
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lahko že uvod v izbirni predmet Robotika v tehniki [7]. Tekom izdelave izdelkov iz 

umetnih mas se seznanijo z rezalnikom stiropora in načinom delovanja. Prvo srečanje z 

napravo ne kaže na povezavo s sistemom CAD/CAM. Ob predpostavki, da imamo 

možnost premikanja mizice rezalnika stiropora, lahko učencem predstavimo, kako bi 

rezalnik stiropora spremenili v sistem, ki bi ga vodili preko ukazov na računalniku 

(CAD/CAM).   

 

Namen diplome je, da v učencih spodbudimo zanimanje za tehniko, tehnologijo, 

elektroniko in robotiko. Celoten projekt pozicionirne naprave je narejen na način, da 

učencem vzbudi zainteresiranost za tehnično področje in obenem omogoči učitelju 

enostaven prikaz nekaterih poglavij (konstruiranje izdelkov, vrste vodil in pogonov, 

prenos gibanja, merjenje razdalje), ki so povezane z izdelavo modela pozicionirne 

naprave. Prav tako, se učencem predstavi pomembnost razvoja tehnologije, saj lahko 

učitelj prikaže prednosti in slabosti napredka tehnologije. Diplomsko delo, je zaradi 

težavnosti izdelave nekaterih elementov, v prvi vrsti namenjeno učiteljem. Služi lahko 

kot ideja za izdelavo zanimivih modelov in praktično izvedbo ur pri krožku robotike in 

pouku tehnike in tehnologije. V ospredju tega predmeta je konstruiranje modelov 

računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na značilnostih robotike. 

Predmet je naravnan interdisciplinarno [7].  

 

Problem današnjega poučevanja tehnike in tehnologije v šolah je predvsem v tem, da se 

vse dogaja predvsem na teoretični ravni. Učenci ogromno vedo, vendar golo znanje ne 

sme predstavljati začrtanega cilja učitelja tehnike. Razumevanje in izkustveno učenje je 

način, kako se moramo lotiti poučevanja. Praktična izdelava modelov in njihovo 

programiranje je glavni cilj, ki ga želimo doseči pri poučevanju učencev na področju 

tehnike in tehnologije. Navkljub temu, da je razvoj na tehničnem področju v svetu vsak 

dan večji, je nezainteresiranost mladine za tehnično področje tisto, kar predstavlja enega 

izmed večjih problemov današnjega časa. Le s pravim pristopom in praktično 

usposobljenostjo učitelja, bo zainteresiranost učencev za naravoslovna področja večja.  
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2 NAČRTOVANJE POZICIONIRNE NAPRAVE 

 

 

Ideja izdelave pozicionirne naprave izhaja iz sistema za vrtanje lukenj v tiskano vezje. 

Podoben sistem uporabljajo tudi tiskalniki za večje formate (ploterji), kjer X os 

predstavlja pozicija glave tiskalnika, pomik Y osi pa se vrši preko pomikanja papirja. 

Želimo izdelati napravo, s katero je možno pozicioniranje v dveh oseh, tretjo os 

predstavlja namizni vrtalni stroj. 

 

Pri izdelavi moramo najprej imeti idejo za izdelavo konstrukcije. Obenem moramo 

upoštevati tudi možne lege elementov, ki bodo vgrajeni v napravo (motor, merilna letev, 

senzorji, stikala, nosilci). Najpomembnejši del konstrukcije so vodila. Omogočajo 

pomik pozicionirne mizice. Mere vodil bistveno vplivajo na velikost konstrukcije 

(pozicionirne naprave). Prav tako, moramo pri konstruiranju poleg vodil vključiti tudi 

prostor za navojno vreteno in merilno letev. Vsi trije elementi (vodila, navojno vreteno 

in merilna letev) morajo biti postavljeni vzporedno, slika 2.1. 

 

Po konstruiranju sledi izbira pogona in montaža motorja na pravo mesto. Paziti 

moramo, da je mesto osi motorja vzporedno vodilom, ker je pogon izveden preko 

navojnega vretena. Obenem višina motorja ne sme presegati višine vodil, na katere je 

nameščena konstrukcija za premik v Y osi. 

 

Za krmiljenje uporabimo mikrokrmilnik eProDas-Rob1, ki bo nameščen v ločeni škatli 

iz pleksi stekla (akrilno steklo). Prav tako, je zaradi preglednosti in prikaza posameznih 

segmentov pozicionirne naprave, ločeno tudi vezje za obdelavo signala in napajanje 

senzorjev merilne letve. 

 

Želimo, da model pozicionirne naprave za povratno informacijo o trenutni legi 

uporablja optoelektrični merilni sistem. Za vzpostavitev merilnega sistema potrebujemo 

merilno letev in senzorje. Ti morajo biti nameščeni tako, da merilna letev poteka med 

oddajno in sprejemno točko posameznega senzorja. 
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Slika 2.1: Idejna skica pozicionirne naprave 
 

Končna stikala morajo biti nameščena na mestu, ki sovpada z začetno točko 

pozicionirne naprave v posamezni osi. Lokacija stikal ne sme omejevati dolžine 

predvidene za pomik, zato so stikala vgrajena v konstrukcijo, slika 2.1. 

 

Celoten sistem povežemo preko kablov, ki so ločeni za posamezno funkcijo. 

Uporabljeni so 9 žilni kabli in 9-pinski D-Sub konektorji. 
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3 MERILNI SISTEM 

 

 

Merilni sistem vključuje prikazovalnik položaja (eno, dvo ali tri osni), linearne merilne 

letve različnih tipov (glede na dimenzije, pritrditev in izhodne signale), ter rotacijske 

dajalnike (digitalni kotni odjemnik, enkoder). Uporabljajo se na strojih za kontrolo in 

strojih za obdelovanje kovin, lesa, plastike in drugih materialov. Uporabljajo se torej 

povsod, kjer je potrebno natančno meriti pomik obdelovanca, orodja ali merila. 

 

Stroji oziroma naprave opremljene z merilnim sistemom omogočajo visoko natančnost  

merjenja, manj izmeta materiala, krajši čas izdelave in večjo produktivnost. V praksi se 

izkaže, da je delo na stroju za obdelovanje materialov z merilnim sistemom za 20-30% 

hitrejše od dela brez merilnega sistema [8].  

 

Obstaja več različnih izvedb merilnih sistemov. V splošnem jih delimo glede na način 

gibanja merilnega stekla (linearni in rotacijski) in delovanje odjemnega mesta 

(magnetni in optoelektrični). Vsem merilnim sistemom je skupna blokovna shema 

delovanja, ki je prikazana v poglavju 3.2. 

 

Različne izvedbe merilnih sistemov zadoščajo pogojem v različnih delovnih okoljih. 

Optoelektrični in magnetni merilni sistemi ustrezajo potrebam v lesno in kovinsko 

obdelovalni industriji. Prednost optoelektričnih merilnih sistemov je velika ponovljivost 

meritev in minimalna občutljivost na temperaturne spremembe. Zaradi tega se večinoma 

uporabljajo v aplikaciji s kovinsko obdelovalnimi stroji [8]. 

 

Prednost magnetnega merilnega sistema pred optoelektričnim, je uporaba v nečistem 

okolju in neobčutljivost na tekočine. Zaradi tega se večinoma uporabljajo v lesni in 

kamnoseški industriji. Potrebno je omeniti, da magnetni merilni dajalniki s časom 

izgubljajo svojstvene magnetne lastnosti, medtem ko optoelektrični dajalniki zaradi 

izkoriščanja svetlobe kot sredstva za delovanje, s časom ne izgubljajo lastnosti [8]. 
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3.1 Vrste merilnih sistemov glede na gibanje  
 

Merilni sistemi se ločijo na dve vrsti glede na način gibanja merilnega stekla. Prva 

možnost je linearen merilni sistem. Tega sestavljata linearna merilna letev in kazalnik 

položaja. Merilna letev je postavljena v isto koordinatno os, kakor pomik, katerega 

želimo meriti. Pri tem sistemu ni pretvorbe smeri gibanja. Pomik čitalne glave, glede na 

merilno letev, predstavlja tudi dejanski pomik pozicionirne mizice. Kazalnik položaja 

služi v tem primeru samo kot prikaz merjene dolžine. 

 

Druga možnost merilnega sistema glede na način gibanja je rotacijski merilni sistem. Le 

ta je sestavljen iz rotacijskega dajalnika in kazalnika položaja. Rotacijski merilni sistem 

ima merilno steklo oblikovano v krogu, kar mu omogoča neskončno merjenje. Služi za 

natančno merjenje kota. Prav tako, ga lahko z nekaj dodelave, uporabimo tudi za 

merjenje linearnega pomika. Praktični primeri so prikazani v poglavju 3.1.2. Kazalnik 

položaja lahko v rotacijskem merilnem sistemu služi kot prikaz merjenega kota. Vendar 

lahko z vpisom množitvenih faktorjev v prikazovalnik, dobimo tudi prikaz za linearno 

merjenje dolžine.   

 

3.1.1 Linearni merilni sistem 

 

Linearni merilni sistem sestavljajo linearni merilni dajalnik (v nadaljevanju merilna 

letev) in kazalnik položaja, slika 3.1. Linearni merilni sistem se uporablja za natančno 

pozicioniranje elementov in obdelovanih orodij. Posamezna merilna letev služi za 

odčitavanje vrednosti v eni smeri (osi) pomika. Izvedba linearnega merilne letve je 

mogoča tako v optoelektrični, kot tudi v magnetni izvedbi.  

 

Linearni merilni sistem, ki je predstavljen v nadaljevanju, deluje po principu 

optoelektričnega otipavanja in je zelo občutljiv na umazanijo, udarce in zvijanja. Z njim 

moramo ravnati zelo previdno, da ne pride do trajnih poškodb steklenih elementov v 

ohišju merilne letve. 
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Slika 3.1: Triosni linearni merilni sistem 
 

Ohišje letve je v obeh izvedbah narejeno iz ALU profila. Profil zagotavlja trdnost in 

zaščito proti mehanskim poškodbam merilnega stekla oziroma magnetnega traku. Profil 

merilne letve je sestavljen samo iz dveh polovic, ki imata na vrhu prostor za gibanje 

odjemnega mesta (drsnika) po merilnem steklu. Zaščita pred zunanjimi nečistočami je 

izvedena s silikonskimi gumami, ki zapirajo prostor namenjen potovanju drsnika [9]. 

Sestavni deli merilne letve so prikazani na sliki 3.2.  

 

 
 

Slika 3.2: Linearni merilni dajalnik (merilna letev) ALU profil 
 

Celoten optoelektrični linearni merilni dajalnik predstavljata ALU profil z merilnim 

steklom, ter odjemno mesto (drsnik oziroma čitalna glava), prikazano na sliki 3.3. 

Drsnik vsebuje senzorje in vezje za obdelavo signalov v pravokotne TTL signale. Ob 

premiku se drsnik giblje po merilnem steklu z rastrom. Pri tem optični senzorji 

zaznavajo spremembe osvetljenosti zaradi potovanja rastra med virom svetlobe in 

ALU profil 

Merilno steklo 

Zaščitna guma Pričvrstilno mesto 
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odjemnim mestom (prozorni in neprozorni deli na merilnem steklu) [9]. Natančno 

delovanje optoelektričnega merilnega sistema je podrobneje razloženo v poglavju 3.2.  

 

 
 

Slika 3.3: Linearni merilni dajalnik (drsnik in merilna letev) 
 

Pri linearnem merilnem sistemu je zelo pomembna lokacija montaže merilne letve. 

Mesto montaže mora biti zaščiteno pred zunanjimi vplivi (možnost fizične poškodbe, v 

izogib ostružkom in hladilni tekočini, ki se uporablja pri kovinsko obdelovanih strojih 

(emulzija) [10].  

 

Merilna letev mora biti montirana vzporedno glede na premik posamezne osi. 

Zagotovljen mora biti tudi določen razmak (odvisno od tipa letve) med čitalno glavo in 

merilno letvijo. Tudi drsnik mora biti montiran tako, da je vzporeden merilni letvi 

(vzporedno glede na premik) [10]. Pravilna montaža in mere so prikazane na sliki 3.4. 

 

Kabel Uvodnica 
 Čitalna glava Digitalizacija 

signalov 

 Senzorska enota 

 Merilno steklo 
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Slika 3.4: Pravilna montaža (razmik 0,5 mm med čitalno glavo in merilno letvijo) 
 

Montaža se izvaja tako, da je drsnik montiran fiksno, merilna letev pa je montirana na 

gibajoči se del obdelovalnega stroja. S tem se izognemo možnim poškodbam kabla ob 

ponavljajočih se gibih. V kolikor taka montaža ni izvedljiva, moramo poskrbeti za 

pravilno vodenje kabla po obdelovanem stroju [10]. 

 

Vzdrževanje merilne letve je povezano samo z mazanjem drsnih površin zaporne gume. 

Le ta je odporna proti mineralnim oljem, bencinu, lugom, emulzijam in vodi. 

Priporočeno mazanje je na vsakih 40.000 gibov oziroma 800 delovnih ur. Za mazanje je 

potrebno uporabiti izključno silikonsko mast za silikonske gume, saj bi v nasprotnem 

primeru lahko prišlo do prevelikega trenja in posledično možnosti trganja gume [10].  

 

3.1.2 Rotacijski merilni sistem 

 

Prednost rotacijskega merilnega sistema je predvsem dejstvo, da ga lahko uporabimo 

kot neskončno merilo. V nadaljevanju je predstavljena optoelektrična varianta 

rotacijskega merilnega sistema.  

 

Glavna razlika med linearnim in rotacijskim merilnim sistemom je oblika merilnega 

stekla z rastrom. Sestavni deli so prikazani na sliki 3.5.  Pri rotacijskem dajalniku 
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moramo zagotoviti brezhibno vodenje osi v smeri rotacije. To dosežemo s krogličnimi 

ali valjčnimi ležaji. Vgrajena sklopka poskrbi, da se navor enakomerno porazdeli iz osi, 

ki je pričvrščena na zunanjo gred, na os, na katero je pričvrščeno merilno steklo z 

rastrom v notranjosti rotacijskega dajalnika [8, 12]. 

 

 
 

Slika 3.5: Rotacijski dajalnik in prikaz sestavnih delov [8] 
 

Princip delovanja optoelektričnega merilnega sistema je natančno opisan v poglavju 3.2.  

 

Rotacijski dajalnik lahko apliciramo na več možnih načinov. V nadaljevanju so na 

praktičnih primerih predstavljene nekatere možnosti uporabe rotacijskega dajalnika. 
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Primer 1: Merjenje linearnega pomika v kombinaciji z navojnim vretenom, slika 3.6. 

 

 
  

Slika 3.6: Rotacijski dajalnik v kombinaciji z navojnim vretenom [8] 

  

Za merjenje linearnega pomika moramo izbrati pravilen rotacijski dajalnik. Za izračun 

potrebnega števila črtic na rastrskem steklu (resolucija rastra), je potrebno nekaj 

osnovnega razumevanja. Za vsako črtico dobimo na izhodnih senzorjih 4 različna stanja 

– signale. V kolikor želimo ločljivost merjenja 0,001 mm, v kombinaciji z 10 mm 

navojnim vretenom, izračunamo potrebno število črtic na rastru dajalnika z enačbo 3.1 

[11]:  

l

d
N ⋅=

4

1
                                                   (3.1) 

 

Kjer je N število črtic na vrtljaj, d premik vretena in l želena ločljivost merjenja. 
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Razlaga: S pomočjo enačbe izračunamo podatek o potrebnem številu črtic na merilnem 

steklu (raster), da izvajamo meritev z ločljivostjo 0,001 mm. Ker za vsako črtico 

dobimo 4 signale na izhodu, to pomeni 10000 signalov na 360°. Zasuk za 360°, 

prestavlja 10 mm linearnega pomika.  S tem postopkom razdaljo 10 mm razdelimo na 

10000 signalov. Iz tega sledi, da je ločljivost merjenja 0,001 mm, kar je bil tudi 

zastavljen cilj.  

 

Primer 2: Merjenje kota v kombinaciji z zobniškim parom, slika 3.7. 

 

 
 

Slika 3.7: Rotacijski dajalnik v kombinaciji z zobniškim parom  
 

V kolikor nimamo možnosti za montažo rotacijskega dajalnika v os vrtenja, lahko kot 

merimo tudi preko rotacijskega dajalnika postavljenega izven osi vrtenja. Prenos 

rotacije se lahko prenaša preko zobniškega para, slika 3.7. Zelo pomembno je, da v 

primeru izvedbe z zobniškim parom, poznamo razmerje zobnikov, saj lahko samo s tem 

podatkom pridemo do pravilnega izračuna, enačba 3.2 [11].  

 

 

 

Rotacijski dajalnik 

Zobniški par 
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Enačba za izračun števila črtic na steklu (raster) na en krog je:   

 

Dl
N

⋅
⋅=
α

4

1
                                                                            (3.2) 

 

Kjer je N število črtic na vrtljaj, α maksimalen zasuk, l želena ločljivost merjenja in D 

zobniško razmerje. 

 

Razlaga: Zadamo si cilj o ločljivosti merjenja kota na 0,01°. Za izračun potrebnega 

števila črtic moramo imeti podatek o razmerju zobniškega para. Za lažji izračun 

vzemimo razmerje 10:1. V kolikor merimo kot skozi celoten krog, je vrednost 

maksimalnega zasuka 360°. V podanem primeru, bi za merjenje kota z ločljivostjo 

0,01°, ob zobniškem razmerju 10:1 in maksimalnem zasuku 360°, potrebovali rotacijski 

dajalnik z rastrom 900 črtic na vrtljaj.  

 

Primer 3: Merjenje linearnega pomika v kombinaciji s tornim kolesom, slika 3.8. 

 

 
 

Slika 3.8: Rotacijski dajalnik v kombinaciji tornim kolesom [8] 
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Pri temu načinu uporabe rotacijskega dajalnika, preračunavamo zasuk osi dajalnika v 

linearni pomik. Obenem se zasuk izvaja v pravokotni smeri glede na linearni pomik. 

Kot lahko razberemo iz slike, je največ odvisno od velikosti in materiala tornega kolesa.  

V kolikor torno kolo spodrsava, je objektivno merjenje onemogočeno. Zaradi tega 

razloga, se aplikacija s tornim kolesom ne uporablja prav pogosto. Nadomešča jo 

izvedba z zobato letvijo in zobnikom na osi rotacijskega dajalnika. Vendar je izvedba s 

tornim kolesom ponavadi najcenejša možna varianta [11]. 

 

Enačba za izračun velikosti (premera) tornega kolesa: 

 

NlR ⋅⋅=
π

4
                                                   (3.3) 

 

Kjer je R premer tornega kolesa, l želena ločljivost in N število črtic na vrtljaj. 

 

Razlaga: Za ločljivost merjenja dolžine si zadamo meritev na 0,01 mm. Predpostavimo, 

da izberemo rotacijski dajalnik z rastrom 4000 črtic na vrtljaj. Zanima nas velikost 

tornega kolesa, da bomo lahko merili linearni pomik z ločljivostjo 0,01 mm. V enačbo 

3.3 vstavimo podatke, ki so nam na voljo in izračunamo premer kolesa. V našem 

primeru, bi za merjenje dolžine z ločljivostjo 0,01 mm, potrebovali rotacijski dajalnik z 

rastrom 4000 črtic na vrtljaj in torno kolo s premerom 51 mm.   

 
3.2 Delovanje optoelektričnega merilnega sistema 
 

V poglavju je predstavljeno natančno delovanje optoelektričnega merilnega sistema. 

Optoelektrični merilni sistem sestavljata linearna optoelektrična merilni dajalnik (v 

nadaljevanju merilna letev) ali optoelektrični rotacijski dajalnik in prikazovalnik 

položaja. Merilna letev oziroma rotacijski dajalnik služita kot odjemno mesto za branje 

izhodnega signala. Nekatere izvedbe merilnih letev imajo že vgrajeno elektroniko za 

pretvarjanje sinusnega signala v pravokotni TTL signal. Pri drugih izvedbah, je 

pretvorba narejena z zunanjimi pretvorniki ali v samem prikazovalniku položaja. 

Omenjeni sistem se uporablja na strojih za kontrolo in strojih za obdelovanje kovin, 

lesa, plastike in drugih materialov.   
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3.2.1 Linearna merilna letev  

 
Optoelektrična merilna letev je sestavni del merilnega sistema za merjenje pomikov, 

oziroma določanje relativne lege dveh med seboj paralelno gibljivih delov. Merilna 

letev je preko kabla povezana z napravo za prikaz, registracijo ali krmiljenje 

(regulacijo) pomikov. Največkrat se uporablja kot element povratne zanke [9]. 

 

Merilne letve so optoelektrični inkrementni (relativni) dajalniki pomika. Sestavljeni so 

iz merilnega stekla, ki je vpeto v ohišje iz eloksiranega aluminija in čitalne glave 

(drsnika), ki vsebuje svetlobni vir, svetlobne senzorje, čitalno steklo, elektronika za 

digitalizacijo in interpolacijo, ter mehanske elemente, ki nosijo posamezne komponente. 

Načelna zgradba merilnih letev je prikazana na sliki 3.9, vendar se izvedbe glede na 

dolžino in potrebe tudi razlikujejo [9]. 

 

 
 

Slika 3.9: Prerez merilne letve [9] 

 

ohišje 

Merilno steklo 

Svetlobni 
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digitalizacijo in 
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Glede na vrsto svetlobnega vira (IR LED, žarnica) in svetlobnih senzorjev 

(fototranzistorji, fotodiode) obstajajo različne tehnične izvedbe, vendar je pri vseh 

osnovni princip delovanja enak. Senzorski del merilne letve je prikazan na sliki 3.10.  

 

 
 

Slika 3.10: Odjemni del merilne letve za merjenje pomika [6] 
 
Nosilec informacije je raster, ki je s tankoplastno tehnologijo nanešen na merilno steklo. 

Poleg osnovnega rastra so na merilno steklo nanešena še referenčna polja. Čitalno steklo 

vsebuje 2 polji z rastrom, ki sta med seboj zamaknjeni za ¼ periode rastra in polje za 

referenčni impulz [9]. 

 

Pri relativnem gibanju merilnega stekla paralelno ob čitalnem, se osvetljenost 

svetlobnih senzorjev ciklično spreminja. Spreminjanje je zaradi uklona svetlobe na 

rastru približno sinusno. Perioda signala, ki je zaznan na svetlobnih senzorjih, ustreza 

periodi rastra [9]. 

 

Svetlobni senzorji so vezani diferenčno, kar omogoča da: 

- odpravimo sode višje harmonske komponente, 

- podvojimo amplitudo osnovne harmonske komponente, 

Izvor svetlobe 

Referenčno 
polje 

Čitalno steklo 
z rastrom 

Svetlobni 
senzorji 

Merilno 
steklo z 
rastrom 
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- zmanjšujemo vpliv nečistoč (na merilnem in/ali čitalnem steklu) na enosmerne 

komponente izhodnih signalov. 

 

Pri prekritju referenčnih polj na čitalnem in merilnem steklu se na ustreznem 

svetlobnem senzorju zazna referenčni impulz Ri, katerega lega je točno določena glede 

na sinusna signala. Referentna točka zaradi svoje fiksne lege služi za umerjanje 

absolutne pozicije [9].   

 

 
 

Slika 3.11: Izhodni signali odjemnega dela ter digitalizirani signali brez interpolacije in 
interpolirani s faktorjem 5 [9] 

 

 

Izhodni signali odjemnega dela merilne letve so torej približno sinusni signali (Ia in Ib), 

ki so med seboj zamaknjeni za 90°, ter referenčni signal (Ri). Informacija o hitrosti 

pomika je vsebovana v frekvenci izhodnih sinusnih signalov, o smeri pomika pa v 

predznaku njihovega medsebojnega faznega zamika. Referenčni impulz nosi 

informacije o izhodiščni točki merilnega sistema [9].   
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Zaradi lažjega prenosa signalov in njihove nadaljne obdelave, sinusne signale 

digitaliziramo, slika 3.11. Pretvorbo sinusnih signalov v pravokotne je možno izvesti v 

samem merilnem dajalniku (čitalna glava) ali v zunanjih napravah. Za povečanje 

ločljivosti merilnega sistema izvedemo interpolacijo znotraj periode sinusnih signalov 

[9].       

 

V odvisnosti od faktorja interpolacije je znotraj ene periode vhodnih sinusnih signalov 5 

ali 10 period izhodnih pravokotnih signalov. Tako ena perioda izhodnih pravokotnih 

signalov ustreza 1/5 oz. 1/10 periode delitve rastra na merilnem steklu, kar je prikazano 

na sliki 3.11. 

 

Izhodne signale merilnih letev vodimo v numerične prikazovalnike (prikazovalnike 

položaja) ali NC/CNC naprave. Blokovna shema nadaljne obdelave je prikazana na sliki 

3.12.  

 

 
 

Slika 3.12: Potek obdelave signalov [9] 
 
 
3.2.2 Prikazovalnik položaja 

 

Eno, dvo ali tri-osni kazalniki položaja so del digitalnega merilnega sistema, ki ga 

običajno sestavljajo (poleg kazalnika položaja) še en, dva, trije ali štirje linearni ali 

rotacijski dajalniki. Sistem uporabljamo za merjenje dolžin in kotov pri pozicioniranju 

na različnih obdelovalnih strojih (stružnicah, rezkalno-vrtalnih stroji, erozijskih, 

brusilnih, lesno obdelovalnih), ter v merilni kontrolni tehniki. Mikroprocesorska 

zgradba in programska oprema, zagotavljajo visoko zanesljivost in enostavno 

prilagoditev naprave uporabniku. Prikazovalnike položaja vgrajujemo tako v nove, kot 

tudi v rabljene stroje [13].  
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V nadaljevanju je opisan triosni kazalnik pozicije PS300 izdelovalca Iskra Tela. 

  

Osnovni tehnični podatki kazalnika položaja PS 300 [13]. 

 

Napajanje: 

 

Omrežna napetost...............................220V ± 15% 

Frekvenca omrežne napetosti ............48Hz - 62Hz 

Poraba.................................................15W 

Varovalka............................................0,315A 

 

Vhodi/Izhodi: 

 

Prikaz....................................................... 3 vrstični, 8 segmentni, VFD display  

Vhodi za merilne dajalnike...................... simetrični 5V (A, B, RI) 

Sistemski parametri................................. vpis preko tipkovnice 

Usmerjenost osi....................................... + ali – 

Digitalni faktor množenja signalov........ 1, 2 ali 4 

Hitrost gibanja Vmax merilne glave ...... 145 m/min 

Tipke........................................................ mehanski kontakt s klecnim učinkom 

 

Mehanski podatki: 

 

Mere ....................................................... 320 mm x 241 mm x 90 mm 

Masa ....................................................... 2,47 kg 

Temperatura obratovanja ....................... 0 do 45 °C 

Dopustna relativna vlažnost.................... 20% do 70% 

 

Osnovne funkcije kazalnika: 

 

- prikaz absolutne in relativne pozicije 

- ničliranje vrednosti 

- umerjanje absolutne pozicije s pomočjo referenčnega signala merilnega dajalnika 
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- izbira kazanja mer v milimetrih ali inch-ih 

- vpis do 8 prednastavljenih delovnih točk 

- baterijska zaščita podatkov 

- serijski vmesnik RS 232 C (posebna izvedba) – prenos podatkov na računalnik 

 

Opis delovanja naprave 

 

Kazalnik položaja je samo del celotnega merilnega sistema, ki je v največji možni 

kombinaciji prikazan na sliki 3.13. Napravo lahko zaradi preglednosti opišemo kot 

sestav štirih funkcionalno različnih delov. Sestavljajo jo napajalni, števni, 

mikroračunalniški in posluževalni del [14].  

 

 
 

Slika 3.13: Blokovna shema – kazalnik položaja [14] 
 

Napajalno vezje služi za napajanje celotnega kazalnika položaja in vseh njegovih 

podsistemov. Vključuje tudi prenapetostno zaščito. V primeru okvare regulatorja 

napetosti, napetost ne sme zrasti nad 5,6 V, saj bi to povzročilo trajno okvaro vhodnih 

naprav (rotacijski in linearni dajalniki).  

 

Števno vezje je za vse tri osi enako. Sestavljeno je iz vhodnega sprejemnega vezja 

(reciever), vezja za določanje smeri in tvorjenje števnih impulzov (diskriminator), 

števca in vezja za obravnavo referenčnega impulza RI in signala za tipalo dotika (touch 
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senzor). Zaradi različnih izvedb merilnih dajalnikov, se funkcije števnega vezja (v 

kazalnikih položaja) razlikujejo med posameznimi proizvajalci. Nekatere izvedbe, 

imajo števno vezje že vgrajeno v sam dajalnik. Števno vezje deluje po logiki prikazani 

na sliki 3.14.  Števec C2 predstavlja prištevanje k trenutni vrednosti, medtem ko C1 

odštevanje [14]. 

 

 
 

Slika 3.14: Števna logika kazalnika položaja [14] 
 

Izvedba s tipalom dotika (touch senzor) se uporablja za natančno določanje pozicije ali 

dimenzij orodja ali obdelovanca. Vrednost pozicije v trenutku dotika tipala dotika je 

potrebno ohraniti, hkrati pa ne smemo izgubiti nadaljnih števnih impulzov zaradi 

pomika merilnega dajalnika po dotiku tipala. Princip ohranjanja pozicije je enak kot pri 

referenčnem impulzu [14]. 

 

Mikroprocesor je uporabljen za izvajanje časovno kritičnih operacij (direktno 

naslavljanje). Mikroprocesorski del je sestavljen iz dekoderja, EPROMa, RAMa in 

serijske komunikacije. 

 

Posluževalno vezje vsebuje vse elemente, ki služijo za komunikacijo z uporabnikom. 

Elementi posluževalnega mesta so prikaz VFD (vacum fluorid display), tipke in svetilne 

diode LED. Osveževanje prikazov, LED in branje tipk periodično izvaja program 

Multiplex [14].   
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4 IZDELAVA MODELA POZICIONIRNE NAPRAVE 
 

 

Izdelava modela pozicionirne naprave poteka v več korakih. Najprej si zamislimo 

osnovne funkcije, za katere želimo napravo izdelati. V našem primeru je to 

pozicioniranje elementa na določeno mesto z natančnostjo dveh milimetrov. Sledi 

risanje načrta in delavniške risbe (v prilogi). Pri izbiri primernih materialov moramo 

upoštevati finančne zmožnosti, kot tudi možnost obdelovanja le-teh. Če želimo doseči 

začetni pogoj natančnosti pozicioniranja, moramo tudi model narediti z določeno 

natančnostjo. Po izkušnjah, morajo biti deli izdelani z vsaj 4x večjo natančnostjo od 

želene končne natančnosti produkta. To je zaradi posledice »kopičenja« napak, ki se 

dogajajo tekom izdelave. Pridemo do rezultata, da moramo izdelati dele, ki ne bodo 

odstopali od želenih vrednosti za več kot 0,5 mm. Nato izberemo primerno orodje s 

katerim bomo izdelali posamezne dele. Pri izdelovanju bomo uporabili rezkalni stroj 

(Optimum BF20 L Vario), stružnico (Emco 5 Compact), ter ročno orodje. Rezkalni stroj 

je opremljen z digitalnim linearnim optoelektričnim merilnim sistemom, kar nam olajša 

izdelavo. Izbran material je aluminij, tako zaradi cenovne dostopnosti, kot tudi lažje 

obdelave. 

 
4.1 Ideja delovanja 
 
Zamislili smo si model pozicionirne naprave, ki deluje na principu paličnega tiskalnika 

t.i. »ploterja«. Ob vklopu se pozicionirna mizica pomakne na začetno vrednost, ki je 

določena preko končnih stikal. Nato uporabnik preko tipkovnice vpiše vrednost 

(pozicijo v dveh dimenzijah - X in Y os). Po vpisu vrednosti, se  pozicionirna mizica 

premakne na želeno mesto. Mikrokrmilnik dobi povratno informacijo o legi 

pozicionirne mizice izključno preko merilne letve. Pozicioniranje bi lahko izvedli tudi 

direktno preko koračnega motorja, vendar je namen naloge prikaz delovanja in 

pozicioniranja z uporabo merilnih letev, zato se te možnosti ne poslužujemo. Ko se ukaz 

izvrši, pozicionirna naprava čaka na ponovni vpis nove želene vrednosti in izvršitev 

novega pozicioniranja.  
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4.2 Izdelava konstrukcije 
 
Za izdelavo konstrukcije uporabimo aluminij. Osnovno plošča je izdelana iz surovca 

mer 226 mm x 126 mm x 2.5 mm. Aluminijasto ploščo vpnemo v primež rezkalnega 

stroja, kot je prikazano na sliki 4.1. Če želimo vrtati po koordinatah, ki jih imamo na 

delavniški risbi, moramo najprej dobiti izhodišče koordinatnega sistema razpetega na 

kos, ki ga obdelujemo. To storimo tako, da se pred začetkom pozicioniranja s svedrom 

dotaknemo roba po X osi, nato še roba po Y osi. Izmerimo premer svedra in izračunamo 

njegov polmer – premik zaradi polmera svedra. Da postavimo konico svedra v 

koordinatno izhodišče, moramo pozicionirati pozicionirno mizo na koordinato enako 

polmeru svedra.  

Primer: Imamo 10 mm sveder. Polmer svedra je torej 5 mm. S stranjo svedra se 

dotaknemo X roba obdelovanca, resetiramo prikazovalnik položaja in premaknemo 

sveder po X osi za 5 mm v »notranjost« obdelovanca. Ponovno resetiramo X os na 

prikazovalniku položaja. Postopek ponovimo na koordinati Y. V kolikor smo pravilno 

izpeljali začetno pozicioniranje, je po koncu postopka, konica svedra pozicionirana 

točno v kotu obdelovanca, koordinati na prikazovalniku položaja pa sta na vrednosti 0.   

 

 
 

Slika 4.1:  Vpetje in pozicioniranje obdelovanca v koordinatno izhodišče 
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Ko je obdelovanec vpet in pozicioniran v koordinatno izhodišče, je potrebno 

pozicionirati mizo na želene koordinate, kjer izvrtamo luknje. Koordinate preberemo iz 

delavniške risbe, ki je priložena (v prilogi). Trenutni koordinati konice vrtalnega svedra 

sta prikazani na prikazovalniku položaja, slika 4.2. 

 

 
 

Slika 4.2: Prikaz trenutnih koordinat X in Y na prikazovaniu položaja 
 

Postopek vrtanja lukenj je pri vrtanju lukenj na stranicah popolnoma enak. Sledi si v 

korakih vpetje obdelovanca, pozicioniranje obdelovanca v izhodišče in vrtanje lukenj na 

želenih koordinatah. Pri vrtanju lukenj, ki morajo biti zvrtane v določeno globino si 

pomagamo s prikazovalnikom globine vrtanja na rezkalnem stroju, slika 4.3.  

 

 
 

Slika 4.3:  Prikaz globine vrtanja v obdelovanec 
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Pozorni moramo biti, da luknje, ki jim bomo vrezali navoj ne vrtamo s prevelikim 

svedrom. Velja pravilo, če želimo vrezati npr. navoj M4, pomnožimo vrednost M4 z 0,8 

in dobimo premer svedra 3,2 mm, s katerim vrtamo v obdelovanec [15]. Z navojnim 

svedrom nato ročno vrežemo navoje v obdelovanec, slika 4.4.   

 

 
 

Slika 4.4: Orodje za vrezovanje navojev 
 

Naslednji korak pri sestavi konstrukcije je prilagoditev vodil. Pri modelu CNC 

pozicionirne naprave uporabimo uležajena vodila. Originalna vodila, slika 4.5, so 

predolga in imajo premalo hoda. Da odpravimo težavo moramo skrajšati aluminijasti 

del vodila na želeno dolžino. S tem pridobimo hod konstrukcije vodila. Skrajšanje 

naredimo z žago za železo, natančno obdelavo in površinski sijaj pa dosežemo z 

rezkanjem vrhnje aluminijaste plasti vodil. Konstruiranje (dolžino) smo prilagodili osi 

vodil, saj je le-ta narejena iz legiranega jekla in površinsko obdelana, kar omogoča 

natančno vodenje konstrukcije.  
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Slika 4.5: Kupljeno CNC uležajeno vodilo 
 

Zadnji korak pri izdelavi konstrukcije je vreteno, ki bo premikalo voziček po vodilih. Za 

izdelavo vretena uporabimo milimetrsko navojno palico. Palico skrajšamo na želeno 

dolžino, nato pa en konec postružimo, slika 4.6, tako da bomo lahko vreteno spojili z 

osjo koračnega motorčka.   

 

 
 

Slika 4.6: Struženje konca navojnega vretena – omogoča spojitev osi motorčka preko mehaste 
spojke 
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Kunstrukcija modela CNC pozicionirne naprave je z izdelavo vretena zaključena. Pri 

sestavi konstrukcije uporabimo vijake M4 z ugreznimi glavami. Za pričvrstitev glavne 

podlage in stranic uporabimo vijake M6 s 6-kotno odprtino (imbus), katerih glave 

služijo kot nogice pri postavitvi modela na podlago. Pričvrstitev motorčka je narejena z 

M3 imbus vijaki.  

 

Sledi sestava modela, slika 4.7. Spojitev vretena in osi motorčka naredimo z mehasto 

spojko. Spojka omogoča manjši pomik v smeri X in Y, medtem ko v rotaciji odstopanja 

ne omogoča. Prav tako je s spojko omogočeno spajanje različno velikih osi, saj si 

poljubno izberemo velikost luknje na eni in drugi strani spojke.      

 

 
 

Slika 4.7: Sestavljanje modela in spajanje motorčka in navojnega vretena 
 

Tako sestavljeno vodilo nam služi za premik pozicionirne mizice v eni osi. Če želimo 

premikati pozicionirno mizico v dveh oseh, moramo izdelati dve enaki vodili. Montaža 

drugega vodila se naredi pravokotno glede na prvo vodilo. S tem dobimo pomik v dveh  

(X in Y) oseh. Kot tretja os nam služi namizni vrtalni stroj z možnostjo pomika vrtalne 
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glave v Z osi. Celotna konstrukcija modela pozicionirne naprave je prikazana na sliki 

4.8.   

 

 
 

Slika 4.8: Celotna konstrukcija modela pozicionirne naprave 
 

 

4.3 Mikrokrmilnik eProDas-Rob1 
 

Za krmiljenje pozicionirne naprave je uporabljen mikrokrmilnik eProDas-Rob1, ki je bil 

razvit v projektu Comlab [16]. eProDas-Rob1 je večnamenski in cenovno ugoden 

vmesnik. Ponuja odprte možnosti za uporabo vhodnih in izhodnih naprav. Zaradi 

podpore več vrst programske opreme  je vsestransko uporaben. Uporabimo ga lahko 

tako za on-line krmiljenje, kot tudi za samostojno krmilno napravo. Odlikuje ga 8 

močnostnih izhodov,  kar nam omogoča direkten priklop manjših koračnih motorčkov, 

DC motorčkov, LED žarnic, ipd. Napajanje je izvedeno preko AC/DC adapterja. Če 

želimo popolnoma neodvisen sistem, lahko za napajanje uporabimo tudi 6 AA baterij. 
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Postopek za namestitev vmesnika in natančni tehnični podatki mikrokrmilnika so 

dostopni na spletni strani [17]. 

 

4.3.1 Programsko okolje BASCOM 

 
Programsko okolje z navodili za namestitev in uporabo lahko brezplačno naložimo s 

spletne strani [18]. Prav tako, je na spletni strani [19] moč dobiti že izdelan vodič za 

osnovne programske korake in natančnejše informacije o sami programski opremi in 

njeni namembnosti.  

 

Za izdelavo pozicionirne naprave v programskem okolju Bascom smo se odločili 

predvsem zaradi razloga, da je lahko sistem neodvisen. Okolje Visual basic je 

namenjeno t.i. on line programiranju in potrebuje stalno povezavo z računalnikom. Ker 

pozicionirne naprave vedno delujejo neodvisno od mehanskih sistemov, smo se tudi 

sami odločili za podoben tip izdelave. To nam omogoča, da lahko pozicionirno napravo 

uporabimo kjerkoli. Dovolj sta dve vtičnici za napajanje mikrokrmilniškega dela in 

naprave za obdelavo signalov.   

 

Programski jezik okolja Bacom je uporabniku prijazen. Uporabnik se hitro nauči 

osnovnih programskih ukazov. Zaradi tega, je programsko okolje Bascom primerno za 

uporabo pri pouku robotike in vseh domačih mikrokrmilniških projektih.   

 

4.4 Sestavni elementi in vezava elementov na mikrokrmilnik 
 

Glede na omejeno število vhodov in izhodov mikrokrmilnika, je potrebno prilagoditi 

ostale elemente. Za prikaz je uporabljen matrični LCD, velikosti 4x16, ki je vezan na 

port D. Za pomik sta uporabljena unipolarna koračna motorja, ki sta vezana na 

močnostne izhode, port C. Povratno informacijo o začetni lokaciji mikrokrmilniku 

posredujeta končni stikali vezani na port A. Prav tako na port A vežemo senzorje, ki 

služijo za zaznavanje črtic na merilni letvi. Zaradi pomanjkanja vhodov na 

mikrokrmilniku ePradas-Rob1, smo primorani izdelati uporovno tipkovnico, ki nam 

zasede samo en priključek na portu A. Vezava elementov na mikrokrmilnik eProDas-

Rob1 je prikazana na sliki 4.9. 
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Slika 4.9: Vezavna shema elementov 

 

 

4.5 Senzor in merilna letev  
 
Senzorji predstavljajo najosnovnejši in hkrati najpomembnejši del CNC modela 

pozicionirne naprave. Omogočajo povratno informacijo za krmiljenje pomika 

pozicionirne naprave. Različne izvedbe senzorjev omogočajo različne natančnosti, s tem 

pa tudi različne natančnosti merjenja dolžine. Pri projektu smo uporabili senzorje TSCT 

1103 [20], ki so cenovno najbolj dostopni in še vedno ustrezajo zadani natančnosti. 

Senzor je sestavljen iz IR oddajnika in fototranzistorja. Uporaba tega senzorja je sila 

preprosta, saj sta tako IR oddajnik in fototranzistor že vgrajena v ohišje. Tako imamo 

sprejemnik in oddajnik vseskozi na konstantni razdalji in vedno na istem mestu. To nam 

vsekakor olajša delo in onemogoči možne napake s postavitvijo senzorjev. 
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Princip delovanja senzorja TCST 1103 je enak principu svetlobnih vrat [21]. Oddajnik 

odda signal, ki ga sprejemnik zazna, v kolikor ni med njima postavljena ovira. Za 

merjenje dolžine potrebujemo še prozorno letev, na katero so v enakih razmakih 

nanešeni neprozorni sloji, slika 4.10. Prozorno letev izdelamo iz 1,5 mm debelega 

prozornega pleksi stekla. Raster natisnemo z laserskim tiskalnikom na prozorno 

samolepilno folijo, ki jo prilepimo na pleksi steklo. V našem primeru smo uporabili 1 

mm raster.  

 

 
 

Slika 4.10: Merilna letev narejena iz 1,5 mm debelega pleksi stekla z rastrom 1 mm 
 

Gostota nanosa neprozornih črtic na steklo (raster) in vrsta senzorja nam določata 

ločljivost merjenja dolžine. Gostejši kot je nanos črtic na steklo (več črtic na enoto 

dolžine), večja je kasneje ločljivost merjenja dolžine. Rastru moramo prilagoditi tudi 

senzorje. V primeru premajhne ločljivosti senzorja, nam svetlobna vrata ne bodo 

delovala. S preizkušanjem smo ugotovili, da senzor TCST 1103 brezhibno deluje z 1 

mm rastrom.  

 

Merjenje dolžine poteka po logiki štetja prozornih (ali neprozornih) mest na letvi. V 

kolikor je raster milimetrski, potem je od roba prvega neprozornega polja, do roba 

drugega neprozornega polja natanko 2 mm, kakor je prikazano na sliki 4.11.  
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Slika 4.11: Prikaz razdalj  na rastru 1 mm 
 

 Če želimo preko signalov dobiti tudi podatek v katero smer se giblje mizica, 

potrebujemo 2 senzorja, ki sta med seboj zamaknjena za ½ dolžine rastra oz za kot 90° 

med senzorjema. Smer gibanja lahko razberemo iz zamika med senzorjema, slika 4.12.  

 

 
 

Slika 4.12: Zamik med signalom A in B, ter vrednosti na izhodu Schmittovega sprožilnika 
 

V primeru gibanja v desno se najprej spremeni vrednost senzorja B, glede na prejšnjo 

vrednost senzorja B. Ta podatek uporabimo pri prikazovanju vrednosti položaja (premik 

desno pomeni prištevanje trenutnega premika k absolutni vrednosti položaja oz premik 

levo, pomeni odštevanje trenutnega premika k absolutnem položaju). Logično-

programska koda za določanje pomika v smeri levo in desno je razložena v poglavju 5.  

 
4.6 Obdelava signala 
 

Pri prehodu iz neprozornega v prozoren pas (in obratno) na merilni letvi je na izhodu 

fototranzistorja zaradi različne osvetlitve napetost 0 ali 5V (napetost s katero napajamo 

tranzistor). Le ta se ne spremeni v trenutku, temveč je možen večkratni prehod med 
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stanjema 0 in 5V. To nam oteži natančno in hitro štetje prehodov med stanji. V izogib 

možnim napakam, moramo signal spremeniti v kvadratni signal, ki ima ostre prehode 

med osvetljenimi in neosvetljenimi stanji senzorja, slika 4.13.  

 

 
 

Slika 4.13: Primerjava izhoda fototranzistorja in Schmittovega sprožilnika 
 

Prvi korak je nastavitev svetilnosti fotodiode. Zaporedno fotodiodi vežemo nastavljiv 

upor (trimmer) vrednosti 2k2 Ω. S poizkušanjem nastavimo svetilnost fotodiode tako, 

da neprozorna  mesta resnično prekinejo snop svetlobe. Preklopno mejo fototranzistorja 

nastavljamo z zaporedno vezanim nastavljivim uporom vrednosti 22k Ω. Pomembno je, 

da sta ob enakomernem premikanju senzorja po letvi signal A enako dolg signalu B. V 

kolikor ne poskrbimo za to, se v nadaljevanju soočimo z velikim problemom 

nastavljanja zamika med senzorjema.    

 

Naslednji korak je določitev meje med osvetljenim in zatemnjenim stanjem senzorja (v 

nadaljevanju stanje 1 in stanje 0). Za določitev natančne meje prehoda in rešitev težav z 

večkratnim prehodom med stanjema 0 in 1 uporabimo Schmittov sprožilnik [21]. V 

projektu je uporabljen invertiran (obrnjen) Schmittov sprožilnik IC74HC14. 

Neinvertiran signal dobimo tako, da peljemo signale iz prvega Schmittovega sprožilnika 

na vhod drugega Schmittovega sprožilnika, slika 4.14. Po dvakratnem invertirtiranju 

signala – dobimo na izhodu drugega Schmittovega sprožilnika neinvertiran kvadratni 

signal. Izhod drugega Schmittovega sprožilnika vežemo na digitalni vhod (port A4-A7) 

mikrokrmilnika eProDas-Rob1. V kolikor smo vse naredili pravilno, lahko delovanje 

preverimo s testnim programom eProDas-Test1. Ob prehodu zatemnjenih in osvetljenih 

mest se nam ob odčitavanju digitalnega vhoda menjavata vrednosti 0 in 1. Sedaj je 
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potrebna le še mehanska nastavitev senzorjev (zamik 90°) ter programska koda za štetje 

prehodov iz zatemnjenega v osvetljeno stanje (opis v poglavju 5).      

 

  
Slika 4.14: Shema senzorskega vezja 

 

 

4.7 Uporovna tipkovnica 
 
Izdelava uporovne tipkovnice je nujna zaradi pomanjkanja digitalnih vhodov na 

mikrokrmilniku eProDas-Rob1. Za priključitev klasične matrične tipkovnice 

potrebujemo 4 vhode in 4 izhode. Uporovna tipkovnica potrebuje za delovanje vsega en 

analogni vhod in napajanje.  

 

Za izdelavo uporovne tipkovnice potrebujemo navadno USB tipkovnico in upore 

vrednosti 15 kΩ, 1 kΩ, 3 kΩ, 680 Ω in 200 Ω, slika 4.15. Pri izbiri prave uporovne 

vrednosti si pomagamo s programom 1 wire keyboard [22].  

 

Priklop uporovne tipkovnice na mikrokrmilnik eProDas-Rob1 je narejen preko 

priključka za napajanje +5V, GND in analognim vhodom A2, slika 4.9.   
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Slika 4.15: Shema uporovne tipkovnice 
 

Primer delovanja: Tipkovnico napajamo na priključku +5V. Napetost odčitavamo na 

mestu PC. S pritiskom na tipko A, sklenemo električni krog preko upora z vrednostjo 

200 Ω, 680 Ω in 1 kΩ na odjemno mesto PC. Preostanek napetosti gre skozi tri upore 

vrednosti 1 kΩ  in na priključek GND. Kako je videti nadomestna vezava v primeru 

pritiska na tipko A je prikazano na sliki 4.16.   

 

 
 

Slika 4.16: Prikaz nadomestne uporovne vezave - uporovna tipkovnica 
 

Delovanje uporovne tipkovnice najbolje razložimo s primerjavo tipkovnice z delilnikom 

napetosti [21].   
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4.8 Koračni motor 
 
Pri izdelavi moramo upoštevati dejstvo, da se mora vreteno vrteti počasi in enakomerno. 

Zahtevam ustrezajo motorčki z reduktorjem in koračni motorčki. Zaradi cenovne 

dostopnosti in zanesljivosti, smo za pogon pozicionirne naprave izbrali unipolarnim 

koračni motor [12]. Uporabljeni koračni motor ima že narejeno prirobnico za montažo, 

kar nam olajša izdelavo. Krmiljenje koračnega motorja je izvedeno preko 

mikrokrmilnika eProDas-Rob1 s priklopom na močnostne izhode. Vrtenje gredi 

koračnega motorja dosežemo s ponavljanjem korakov prikazanih na sliki 4.17. Hitrost 

vrtenja gredi spreminjamo s časovnim intervalom med posameznim korakom. Smer 

vrtenja zamenjamo z zamenjavo vrstnega reda korakov.   

 

Korak C0 C1 C2 C3 Smer

1 0 0 0 1

2 1 0 0 0

3 0 0 1 0

4 0 1 0 0

Stanje Porta

 
 

Slika 4.17: Krmiljenje koračnega motorja 
 

Navor koračnega motorčka lahko povečamo s hkratnim prižigom dveh sosednih portov, 

slika 4.18.  

Korak C0 C1 C2 C3 Smer

1 0 0 0 1

2 1 0 0 1

3 1 0 0 0

4 1 0 1 0

5 0 0 1 0

6 0 1 1 0

7 0 1 0 0

8 0 1 0 1

Stanje Porta

 
 

Slika 4.18: Spreminjanje navora koračnega motorja 
 

Uporabljen koračni motor ima korak 2 stopinji. Pri milimetrskem vretenu predstavlja 

korak koračnega motorja premik mizice za 0,005 mm.  

Programska koda za krmiljenje koračnega motorja je opisana v poglavju  5. 



 

 38 

4.9 Končni stikali 
 
Začetek pozicioniranja lahko izvedemo na več načinov. Pri profesionalnih izvedenkah 

se začetni položaj določi preko referentne točke, ki je nanesena na raster merilne letve. 

Drugi osnovnejši način je preko končnih stikal. Pri našem modelu pozicionirne naprave 

je začetni položaj določen s pritiskom stikala. Takoj po vklopu naprave, se izvrši ukaz 

iskanja začetne točke. Pozicionirna miza se pomika proti izhodišču osi do pritiska 

končnega stikala. Števec razdalje se ob pritisku na stikalo postavi na vrednost 0. V tem 

trenutku je naprava pripravljena na pozicioniranje elementa. Celoten sistem 

pozicionirne naprave je prikazan na sliki 4.19.  

 

 
 

Slika 4.19: Celoten sistem pozicionirne naprave 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcija Napajanje 

Vezje za 
obdelavo 
signalov 

Mikrokrmilnik 
eProDas-Rob1 
in prikaz LCD 

Tipkovnica 
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5 PROGRAMSKA KODA 

 

 

Programska koda omogoča delovanje naprave, kot je opisano v poglavju 4.1. Opis 

programske kode je zaradi lažjega razumevanja razdeljen na posamezne sklope, ki 

sestavljajo celoto.   

 

Posamezni sklopi si sledijo v logičnem zaporedju. Osnovna ideja programa sledi 

zaporedju: postavitev v izhodišče, branje stanja na senzorjih, branje tipkovnice, 

primerjava vpisane vrednosti s trenutno pozicijo, premik na vpisano pozicijo, vrnitev na 

začetek cikla. Grafični potek programa je prikazan na sliki 5.1. 

 

 
Slika 5.1: Grafični prikaz poteka pozicionirnega programa 
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5.1 Definiranje portov in čipa 
 
Preden začnemo s programiranjem, moramo definirati kateri čip programiramo.  To 

storimo z ukazom $regfile = "ime čipa". Nato nastavimo še frekvenco z ukazom 

$crystal = vrednost.  Nadaljujemo z nastavitvijo funkcij posameznega porta. V našem 

primeru definiramo vse priključke porta A kot vhodne, porta C pa kot izhodne 

priključke, programska koda 5.1. Za tako razporeditev smo se odločili, ker ima port C 

možnost močnostnih izhodov, ki služijo za pogonski del naprave. Na port A vežemo vse 

senzorje in ostale vhodne naprave. Posamezen port definiramo z ukazom Config 

PORTX = Input/Output, kjer predstavlja X ime porta, ki ga želimo definirati. 

 

 
 

Programska koda 5.1: Definiranje čipa in posameznega porta 

 
 
5.2 Definiranje spremenljivk in nastavitev začetnih vrednosti 
 
Definiranje spremenljivk je zelo pomemben del programske kode. V njem definiramo 

posamezno spremenljivko oz določimo katere vrednosti lahko zavzema (maksimalna in 

minimalna vrednost, ter število decimalnih mest), programska koda 5.2. Ukaz za 

definiranje spremenljivke je Dim Spremenljivka As Byte/Single/Double/Integer. 

Razlaga vrednosti je najbolje opisana na spletni strani [23].  

 

 

 

Programska koda 5.2: Definiranje spremenljivk 
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Če želimo, da ima posamezna spremenljivka neko vrednost, ji lahko z ukazom 

Spremenljivka = želena vrednost to vrednost pripišemo. Vpis vrednosti spremenljivke 

lahko izvedemo takoj za definiranjem spremenljivk (vpis začetne vrednosti), 

programska koda 5.3, ali pa med samo programsko kodo, na delu kjer želimo definirati 

vrednost spremenljivke.  

 

  

 

Programska koda 5.3: Vpis vrednosti spremenljivk 
 

Ukaz je zelo uporaben, saj mikrokrmilnik programsko kodo bere po vrsti. Zaradi 

možnosti vpisa vrednosti spremenljivke, nam ni potrebno vedno znova vpisati želeno 

vrednost, ampak jo definiramo v začetku programske kode in se nato v programski kodi 

sklicujemo na njo.  

  

5.3 Branje digitalnega vhoda, obdelava signala in števna koda 
 
Začetek števne kode predstavlja definiranje priključkov na portu A. Branje stanja na  

posameznem digitalnem vhodu izvršimo z ukazom PINX.Y = spremenljivka, kjer je X 

oznaka porta, Y pa številka vhoda, programska koda 5.4. Spremenljivka lahko zasede 

vrednosti, za katere je definirana v poglavju 5.2.  

 

 
 

Programska koda 5.4: Branje vrednosti spremenljivke porta A na vhodih 4 in 5 
 

Sledi primerjava trenutne vrednosti na vhodu s prejšnjo vrednostjo istega vhoda. Le 

tako lahko namreč zaznamo spremembo stanja na vhodu, kar je bistveno za zaznavanje 

prehoda med črticami na merilni letvi (prozoren in neprozoren pas). Ker sta senzorja 
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med seboj zamaknjena za 90°, lahko iz tega razberemo tudi smer gibanja. Programska 

koda za določitev smeri in premika, programska koda 5.5, se najlažje razloži s pomočjo 

slike 5.2.   

 

 
 

Programska koda 5.5: Premik levo, desno in štetje po 0,5 mm korakih 
 

Najprej ugotovimo ali sistem miruje. To storimo s primerjavo trenutne vrednosti 

(Napetost1a), s prejšnjo vrednostjo (Napetost2a) na vhodu A. Postopek ponovimo na 

vhodu B. V kolikor se trenutna vrednost ne razlikuje od prejšnje lahko sklepamo, da 

sistem miruje. Del programske kode, ki primerja prejšnjo in trenutno vrednost na vhodu 

je v programski kodi 5.5, označen s črko A.  

 

Naslednji korak je določitev smeri gibanja in velikost premika. Tukaj izhajamo iz dveh 

ključnih pozicij. V prvem primeru (del programske kode B) izhajamo iz stanja, ko sta 

trenutni napetosti na vhodu A in B enaki (puščica B na sliki 5.2). V kolikor se vrednost 

na vhodu A spremeni pred vrednostjo na vhodu B, se sistem giblje v desno (prištevanje 

0,5 mm k trenutni poziciji) in velja obratno. 
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Slika 5.2: Štiri različna stanja na vhodu A in B 
 

V drugem primeru (puščica A na sliki 5.2) izhajamo iz stanja, kjer trenutna napetost A 

ni enaka trenutni napetosti B, del programske kode 5.5 je označen s črko C. V kolikor se 

vrednost na vhodu B spremeni pred vrednostjo na vhodu A, se sistem giblje v desno 

(prištevanje  0,5 mm k trenutni poziciji) in obratno.  

 

Iz slike 5.2 lahko vidimo, da imamo 4 različna stanja na vhodih A in B na vsaka 2 mm 

premika. Vsaka sprememba para stanj na senzorju A in B predstavlja premik za 0,5 mm. 

Iz tega sledi, da je ločljivost merjenja premika 0,5 mm.  

 

Ukaz, ki nam omogoča pomnenje prejšnje vrednosti je v programski kodi 5.5 označen s 

črko D. Brez pomnilniškega ukaza ne moremo izpeljati določitve smeri. 

 
 
5.4 Branje analognega vhoda 
 

Za branje analognega vhoda moramo na začetku programa vključiti števec, ki omogoča 

analogno branje vhoda, programska koda 5.6.   

 

 
 

Programska koda 5.6: Definiranje števca ADC in zagon branja analognega vhoda 
 

A           B     
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Sledi korak branja analogne vrednosti in pripis vrednosti spremenljivki. To storimo z 

ukazom Spremenljivka = Getadc(X), kjer je X številka analognega vhoda na portu A, 

ki mora biti definiran kot vhodni port, programska koda 5.7. 

 

 

 

Programska koda 5.7: Branje analogne vrednosti analognega vhoda številka 2 
 

5.4.1 Uporovna tipkovnica 

 

Za delovanje uporovne tipkovnice moramo najprej vključiti branje analognega vhoda, 

glej poglavje 5.4. S programsko kodo, nato pripišemo vsaki analogno izmerjeni 

napetosti določeno števko, katera predstavlja številko napisano na tipkovnici, 

programska koda 5.8. 

 

 
 

Programska koda 5.8: Pripis števke analogni vrednosti 
 

Števkam z vrednostmi 10, 11 in 12, v programski kodi pripišemo dodatne funkcije.  
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Ker vrednost pozicije vpisujemo v milimetrih, moramo programsko kodo prirediti za 

vpisovanje večmestnih številk, programsko koda 5.9. Programska koda sledi enostavni 

logiki vpisovanja večmestnih številk. Preverimo ali je pritisnjena tipka s števko 0 do 9. 

V kolikor ponovno pritisnemo katero izmed tipk 0 do 9, pomnožimo prvo pritisnjeno 

števko z 10 in prištejemo drugo pritisnjeno števko.  

 

  

 

Programska koda 5.9: Vpis večmestne številke, prištevanje 0,5 mm in reset 
 

Tipka, kateri je pripisana števka 10, služi za prištevanje vrednosti. Ob vsakem pritisku 

na tipko, prištejemo vpisani številki vrednost 0,5 mm.  

 

Enter (števka 11) je več funkcijska tipka. Ob vpisovanju želene vrednosti, nam ob 

prvem pritisku potrdi vpisano vrednost v koordinato X, v kolikor ta ni večja od 

dovoljene vrednosti – funkcija končnega stikala. Drugi pritisk, vpiše novo vpisano 

številko v koordinato Y in začne z izvrševanjem pozicioniranja.  Programska koda tipke 

Enter je zapisana v programski kodi 5.10. 
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Programska koda 5.10: Večfunkcijska tipka Enter 
 

Tipka reset (števka 12) resetira vrednost X in Y na vrednost 0. Ob napačnem vnosu 

vrednosti, tipka reset postavi vrednost številke na 0 in omogoči ponovni vpis v  

koordinato X.  

 

Sedaj smo  opisali samo programsko kodo za branje digitalnih vhodov, obdelavo 

signalov in štetje v X koordinatni osi. V našem primeru želimo, da imamo sistem 

koordiniran v dveh koordinatnih oseh, zato programsko kodo priredimo senzorjema v Y 

osi, spremenimo imena spremenljivk, vse ostalo ostane nespremenjeno.    

 

5.5 Digitalni izhod 
 

Izhod mikrokrmilnika služi za uporabo različnih motorčkov, svetlobnih teles (LED), 

ipd. V trenutku, ko je v programu na izhodu vrednost 1, dobimo na digitalnem izhodu 

mikrokrmilnika napetost +5V. Programska vrednost 0 ustreza napetosti 0 V na 

digitalnem izhodu mikrokrmilnika. Zaradi tega, je krmiljenje motorčkov (sprememba 

smeri vrtenja) in prižiganje LED diod z digitalnimi izhodi zelo poenostavljeno.   

 

Vendar ima digitalni izhod tudi pomanjkljivost. Z njim ne moremo linearno spreminjati 

izhodne napetosti, oziroma v našem primeru hitrost vrtenja motorčka. Tudi zaradi te 
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omejitve, ki bi nam lahko zelo otežila izdelavo modela, se odločimo za izdelavo modela 

s koračnimi motorčki. Le te krmilimo z digitalnimi izhodi, njihovo hitrost vrtenja pa 

spreminjamo s časovnimi koraki, ki jih lahko nastavljamo v programski kodi. Več 

splošnih informacij o koračnih motorčkih je napisano v poglavju 4.8. 

 

5.5.1 Krmiljenje koračnega motorja 

 

Koračni motor krmilimo preko digitalnih močnostnih izhodov. Najprej določimo stanja 

na izhodih v posameznem koraku. Nato moramo korake zapisati v pravilnem vrstnem 

redu, saj je smer vrtenja gredi koračnega motorja odvisna le od zaporedja korakov. Iz 

tega lahko sklepamo,  da obratni vrstni red korakov pomeni obratno smer vrtenja od 

prvotne. V programski kodi 5.11 so prikazani posamezni koraki krmiljenja koračnega 

motorja. V sub domeni Desnox lahko vidimo, da je zaporedje korakov ravno obratno 

kot v sub domeni Levox. Zaradi tega se koračni motorček v primeru sklicevanja na sub 

domeno Desnox vrti v desno, v primeru Levox pa v levo smer.  

 

 
 

Programska koda 5.11: Krmiljenje koračnega motorčka 
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Hitrost vrtenja koračnega motorčka spreminjamo s časovnim intervalom med 

posameznimi stanji na digitalnih izhodih. V naši programski kodi je v posameznem 

koraku določen enak časovni interval med vklopom in izklopom istega digitalnega 

izhoda. Zaradi tega, se motorček vrti celoten vrtljaj z enako hitrostjo.  

 

V kolikor bi želeli, da se motorček vrti (v desno) pol vrtljaja hitreje kot drugo polovico, 

bi spremenili časovni interval vklopa in izklopa posameznega digitalnega izhoda v 3. in 

4. koraku. Manjši časovni interval pomeni hitrejše vrtenje gredi koračnega motorčka , 

medtem ko večji časovni interval pomeni počasnejše vrtenje gredi koračnega motorčka. 

 

5.6 Prikaz vrednosti na ekranu 
 

Prikaz vrednosti je zelo pomemben del programske kode. Omogoča vpis želene 

vrednosti prek tipkovnice in prikaz trenutne lokacije pozicionirne mizice. Za prikaz je 

uporabljen štirivrstični LCD ekran. V prvi in tretji vrsti LCD ekrana je prikaz trenutne 

pozicije pozicionirne mizice za koordinati X in Y. V drugo (X os) in četrto vrstico (Y 

os) vpisujemo želeno vrednost, ki jo vnašamo preko uporovne tipkovnice. Izpis bi lahko 

bil izveden tudi na bolj običajni dvovrstični LCD z omejitvami v dolžini izpisa. 

 

Prvi del programske kode za prikaz vrednosti na ekranu je namenjen osveževanju 

ekrana, ko vpisujemo želeno vrednost in ob koncu vsakega pozicioniranja, programska 

koda 5.12. Za izpis se na podpoglavje Osveži ekran sklicujemo ob vsakem vpisu števke 

preko tipkovnice. Prav tako, je osveževanje ekrana pomembno ob vsaki doseženi 

poziciji pozicionirne mizice, ko se na ekran izpišeta doseženi poziciji v koordinatah X 

in Y, ki morata biti enaki vpisanim vrednostim preko tipkovnice. 

 

Osveževanje ekrana lahko nastavimo tudi med samim premikanjem pozicionirne 

mizice, vendar se je v praksi izkazalo, da je zaradi sprotnega izpisa trenutne pozicije na 

LCD ekran, onemogočeno gladko premikanje pozicionirne mizice. To je posledica 

programske kode in velikosti pomnilnika mikroprocesorja eProDas-Rob1. V primeru 

sprotnega osveževanja LCD ekrana, mora mikroprocesor slediti korakom: beri senzorje, 

primerjaj vrednosti, premik motorja in izpis trenutne pozicije na ekran. Osveževanje 

ekrana je dokaj počasna funkcija, zaradi tega pride v vsakem koraku pozicioniranja 
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koračnega motorčka do zamika, s tem pa je onemogočeno gladko premikanje 

pozicionirne mizice.    

 

 
 

Programska koda 5.12: Izpis na štirivrstični LCD ekran 
 

Rešitev vpisa prevelike vrednosti in posledično poškodbe modela je onemogočeno s 

programsko kodo 5.10. Le ta nam določa vpis maksimalne vrednosti in nadomešča 

funkcijo fizičnega končnega stikala. V primeru ko želi uporabnik vpisati večjo vrednost 

od programsko določene, se na zaslonu izpiše Error.  

 

Obe podpoglavji programske kode za izpis se izvršita le v primeru, ko ju prikličemo v 

glavnem programu.  
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6.7 Glavna programska koda 
 
Glavna programska koda poveže posamezne sklope programske kode v delujočo celoto. 

Začetek glavnega programa, postavi pozicionirno mizico ob vklopu pozicionirne 

naprave, na začetno pozicijo (proženje končnih stikal), programska koda 5.13. 

Naslednja naloga je branje tipkovnice, preko katere vpišemo želeno vrednost in začetek 

pozicioniranja ob potrditvi s tipko Enter. 

 

 

 

Programska koda 5.13: Glavna programska koda 
 

Glavna programska koda poveže posamezne sklope programske kode v delujočo celoto. 

Začetek glavnega programa, postavi pozicionirno mizico ob vklopu pozicionirne 

naprave, na začetno pozicijo (proženje končnih stikal), programska koda 5.13. 

Naslednja naloga je branje tipkovnice in izvrševanje podprogramov (sub rutin). 

 

Glavni podprogram, Premikx, je sestavljen iz primerjave vpisane vrednosti z dejansko 

pozicijo. Ob neenakosti le teh se izvrši branje senzorjev in pozicioniranje po enostavni 

logiki. Prikazano na sliki programska koda 5.14. 
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Programska koda 5.14: Primerjava vrednosti in pomik v X osi 
 

 

Zaradi pozicioniranja v dveh oseh, so glavni podprogram, Premiky, in subrutine 

programske kode podvojene. Ob pozicioniranju osi Y, se sklicujemo na subrutine, ki so 

napisane za to koordinatno os. Izvršuje se primerjava trenutne pozicije Y z vrednostjo 

vpisano v Y os, branje senzorjev in vrtenje koračnega motorčka za premik Y osi, 

programska koda 5.15.  

 

  

 

Programska koda 5.15: Primerjava vrednosti in pomik v Y osi 
 

 

Subrutine, ki jih ni potrebno podvajati so: branje tipkovnice, vpis vrednosti preko 

tipkovnice in izpis vrednosti na LCD ekran.  

 

 



 

 52 

6 TEST IN UPORABA POZICIONIRNE NAPRAVE 

 

 

V poglavju je opisano delovanje pozicionirne naprave. Predstavljen je eden izmed 

možnih načinov uporabe, ter rezultati praktičnega preizkušanja.    

 

6.1 Delovanje pozicionirne naprave 
 

Slika 6.1 prikazuje način delovanja celotnega sistema, ki sestavlja pozicionirno napravo.  

 

 

 

Slika 6.1: Grafični prikaz delovanja pozicionirne naprave. 

VKLOP POMIK OSI X IN Y 

KONČNO STIKALO 

IZHODIŠČE (0,0) 
PRIKAZ NA LCD 

VPIS ŽELENE 
VREDNOSTI 

BRANJE TIPKOVNICE 

POTRDITEV 
VREDNOSTI S 
TIPKO ENTER 

BRANJE TIPKOVNICE 

BRANJE SENZORJEV 

OBDELAVA SIGNALOV 

DOLOČITEV SMERI 
POMIKA 

PRIMERJAVA TRENUTNE 
IN VPISANE VREDNOST 

POMIK NA 
ŽELENO 

VREDNOST 
KRMILJENJE MOTORJA 

BRANJE IN PRIMERJAVA 
VREDNOSTI 

DOSEŽENA VREDNOST  

MOTOR STOP 

PRIKAZ 
DOSEŽENE 

VREDNOSTI 

IZPIS NA LCD 

ČAKAJ 
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6.2 Primer uporabe 
 
Želimo vrtati luknje v ogliščih pravokotnika velikega 40 mm x 50mm. Pozicionirno 

napravo postavimo na mizo namiznega vrtalnega stroja, slika 6.2. Pričvrstimo jo s 

kovinskimi sponami. Paziti moramo na vzporednost pozicionirne naprave z osjo X in Y 

namiznega vrtalnega stroja. Nato jo vklopimo in počakamo, da se naprava postavi v 

začetno vrednost (izhodišče – koordinati X=0, Y=0).  

 

 

 

Slika 6.2: Postavitev sistema na namizni vrtalni stroj. 
 

Pomembno je, da obdelovanec postavimo pravilno glede na sveder, ki je vpet v glavo 

vrtalnega stroja. Začetna koordinata obdelovanca mora sovpadati z začetnim položajem 

pozicionirne mizice, slika 6.3! Izvrtamo prvo luknjo s koordinatami (0,0). Za vrtanje 

luknje številka dve, moramo postaviti mizico v koordinati (40,0); tretja luknja ima 
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koordinati (40,50); četrta pa (0,50). V kolikor smo pravilno pozicionirali začetno lego, 

smo izvrtali luknje ravno v ogliščih pravokotnika.  

 

 

 

Slika 6.3: Izhodišče pozicionirne naprave sovpada s točko izhodišča na obdelovancu. 
 

 

6.1 Natančnost pozicioniranja 
 
Natančnost pozicioniranja obdelovalne mizice je odvisna kar od nekaj dejavnikov. 

Najbolj očiten dejavnik je resolucija rastra na merilni letvi in ločljivost senzorjev. Kot 

že omenjeno, je raster merilne letve 1 mm. Ločljivost senzorja TSCT1103 je po tehnični 

dokumentaciji 0,6 mm [20]. Z zamikom dveh senzorjev za 90º, dobimo ločljivost 

merjenja 0,5 mm, slika 6.4.  
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Slika 6.4: Ločljivost merjenja razdalje je 0,5 mm. 

 

Vendar na natančnost pozicioniranja vplivajo tudi dejavniki pogona in vodil. 

Nesmiselno je na stroj, ki ima napako pri krmiljenju 1 mm, montirati merilne letve s 

1/100 milimetra ločljivosti, saj je ponovljivost sistema v tem primeru, dosežena samo na 

1 mm natančno. Pri našem modelu, smo zaradi tega vzroka in cenovne dostopnosti, 

uporabili navadno navojno palico z milimetrskim navojem. Uporabljen koračni motor 

ima korak 2 stopinji. Pri milimetrskem navojnem vretenu, predstavlja korak koračnega 

motorja, premik mizice za 0,005 mm. Za vodila so uporabljena uležajena CNC vodila, 

ki imajo obdelavo osi izvedeno z natančnostjo H7 in zaradi tega ne predstavljajo vira 

napake. 

 

V praksi se je izkazalo, da je pogon pri modelu izveden zelo natančno in ne prispeva k 

napaki meritve.  

 

Problematičen je tudi sam začetek štetja posameznih črtic, ki je v našem primeru 

obremenjen z napako 0,5 mm. Ta napaka je posledica začetnega položaja (ko se nahaja 

senzor v območju med spremembo stanja na senzorjih A in B), v katerem se lahko 

pozicionirna mizica nahaja ob pritisku na stikalo za začetno lego. Omenjeno napako se 

pri profesionalnih merilnih sistemih rešuje z referentno točko, slika 6.5. 
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Slika 6.5: Začetna pozicija določena preko RI signala 
 
 
Ob prehodu RI točke iz vrednosti 1 v 0 in hkratnem odčitavanju senzorjev A in B, lahko 

točno postavimo začetno točko merjenja. Prehodi točke RI, so nanešeni tisočinko 

milimetra pred spremembo stanja na senzorjih A in B. Začetna točka merjenja, je v 

poziciji ob prehodu RI izhoda iz stanja 1, v stanje 0. V tistem trenutku se izvede branje 

senzorjev A in B, ki zaznajo prvi prehod na senzorjih A in B, kar je prikazano na sliki 

6.5. 

 

Pri našem modelu se zaradi pomanjkanja vhodov na mikrokrmilniku nismo odločili za 

odčitavanje RI točke. Zelo velik problem bi predstavljal tudi natančen nanos RI točke 

na merilno letev. Zaradi tega, je pozicioniranje v našem primeru obremenjeno še z 

napako ±0,5 mm. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov je teoretična natančnost 

pozicioniranja modela, izvedena na 1 mm natančno, slika 6.6. S tem dosežemo 

pričakovanja in zastavljene cilje o pozicioniranju sistema na ± 2mm. 

 

Izračunana natančnost pozicioniranja tudi v praksi ne odstopa od dejanske vrednosti 

pozicioniranja. Praktično testiranje pozicionirnega sistema opravimo s točkalom 

(vtiskovanjem točk v material) na določenih koordinatah.  
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Iz izmerjene razdalje (s kljunastim merilom) med posameznimi točkami na obdelovancu 

lahko razberemo, da praktična napaka pozicioniranja nikoli ne presega 1 mm. 

 

 
 

Slika 6.6: Natančnost pozicioniranja modela 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Celoten sistem pozicionirne naprave, se izkaže kot zelo dober pripomoček za prikaz 

principa delovanja optoelektričnih merilnih sistemov in način delovanja pozicionirnih 

naprav. Projekt je narejen na način, da ga lahko predstavimo tudi učencem v OŠ in SŠ. 

Učitelj lahko model vključi v razlago nekaterih poglavij (vrste vodil in pogonov, prenos 

gibanja, merjenje razdalje), ki so povezana z izdelavo in delovanjem modela 

pozicionirne naprave. S prikazom dejanskega delovanja naprave, lahko pri učencih 

vzpodbudimo zanimanje za iskanje konkretnih rešitev in reševanje konkretnih 

problemov pri načrtovanju in izdelavi izdelkov. Prav tako, lahko teoretično poučevanje, 

nadgradimo z izdelavo izdelka. 

 

Kljub relativni zapletenosti izdelave modela pozicionirne naprave, smo dosegli 

zastavljene cilje o natančnosti celotnega sistema. Izvedba projekta je v prvi vrsti 

namenjena učiteljem Tehnike in tehnologije, ter ljubiteljem elektronike in robotike. 

Programiranje, bi vsekakor lahko olajšali z  izbiro drugačnega postopka merjenja 

razdalje oz pozicioniranja (direktno preko krmiljenja koračnih motorjev ali  rotacijskega 

dajalnika na osi motorja). V kolikor bi želeli pozicionirno napravo uporabljati tudi v 

vsakdanji namen (ne samo kot model), bi morali pri konstruiranju uporabiti dvojna 

vodila, tako v X kakor tudi v Y osi. To pa je povezano z veliko večjimi stroški izdelave. 

 

Uporabo pozicionirne naprave, bi lahko razširili tudi na več področij (npr. likovni pouk 

– risanje). Za večnamensko uporabo bi potrebovali poboljšan program (lahko tudi on-

line izvedba) in možnost premikanja obeh osi hkrati. Kljub nekaterim konstrukcijskim 

pomanjkljivostim, se je sistem izkazal za zelo zanesljiv. Možnosti razvoja in uporabe  

pozicionirne naprave, pa so omejene samo z našo domišljijo.  
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9  PRILOGE 

Delavniške risbe in mere za izdelavo 

 

10.1 Podlaga pozicionirne naprave A 
 

 

 

 

10.2 Podlaga pozicionirne naprave B (vrhnja podlaga za Y os)  
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10.3 Navojni čolniček 
 

 

 
10.4 Stranica A (brez motorčka) 
 

 



 

 63 

 

 

10.5 Stranica B (z motorčkom) 
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10.6 Čolniček na vodilu 
 

 
 
 
 
 
 





 

 

 


