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ABSTRAKT
Ky punim ka për qellim që të demonstrojë mundësitë e kontrollimit të makinerive dhe proceseve
përmes rrjetit duke komunikuar në të njëjtën mënyrë siç komunikojnë kompjuterët PC të lidhura
në rrjetë. Punimi demonstron kontrollimin e tre motorëve me hap (step Motor) që mund të lëvizin
një makinë me tre akse. Është përdorur një mënyre mjaft origjinale e kalkulimit të kohës se kaluar
dT duke përdorur numërimin e cikleve të procesorit në mënyrë asinkrone dhe integrimin e
intervaleve të kaluara për ta njësuar shpejtësinë përmes akselerimit konstant. Kështu janë eliminuar
problemet që ka sistemi operativ MS Windows kur ka nevojë që të punojë në kohë reale si dhe
mungesa e tajmerit të rezolucionit të lartë në Visual Basic.
Lëvizja simultane në tre akse është kalkuluar si segment S = SQRT( Sx^2 + Sy^2 +Sz^2) dhe
pastaj njësuar në çdo aks veç e veç. Mundësitë të demonstruara në këtë punim të kontrollimit
përmes rrjetit të proceseve mjaft të shpejta si ato të lëvizjes simultane të tre motorëve me hap
vërtetohen edhe përmes punimit praktik të një skemës funksionale elektronike. Softueri i përdorur
është i thjeshtë dhe i qartë dhe përveç kalkulimeve të lëvizjeve mundëson leximin e instruksioneve
të thjeshta të shkruara në një file teksti me komanda të thjeshta të lëvizjes absolute ose relative të
akseve me shpejtësi që mund të ndryshohet po ashtu me një komandë të thjeshtë. Programi i
realizuar ka një interfejs grafik të thjeshtë dhe intuitave që lehtëson përdorimin e tij nga personeli
punues. Ai punon në mënyrë automatike dhe manuale sipas nevojës. Parasheh mundësinë e
ndryshimit të shpejtësisë gjatë punës duke e ngritur ose ulur sipas dëshirës. Komunikimi me
kontrolluesin të rrjetit bëhet sipas protokollit UDP me dërgimin e paketave ASCII që bartin të
dhënat për lëvizjen e motorëve me hap. Këta motorë mund te lëvizin akset e makinave përpunuese
ose të jenë pjesë të makinave ose proceseve me komplekse. Edhe pse në këtë punim nuk trajtohen
ka mundësi që të zgjerohet me hyrje që lexojnë ndërprerësit fundor ose matjet e ndryshme përmes
hyrjeve TTL ose analoge përmes A/D konvertorëve. Sot kur rrjeti internet lidhe pikat me të largëta
të planetit tonë me dhënie të një IP reale mund të bëhet kontrolli i pajisjeve, makinerive dhe
proceseve përmes internetit ose rrjetit pa tela. Mundësitë kufizohen vetëm me fantazinë tonë.
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1. Hyrje
Teknologjia në ditët e sotme ka arritur një zhvillim shumë të madh, dhe pothuajse të
paparashikueshëm
Mundësia e kontrollit të pajisjeve të ndryshme apo proceseve nga distanca gjithmonë ka qenë një
sfide dhe një qëllim për shume kompani të ndryshme botërore.
Në ket projekt ne kemi shpjeguar se si mund te kontrollohen makina, pajisje apo procese te
ndryshme nga distanca ne kohë reale. Gjithashtu kemi demonstruar praktikisht kontrollin e tre
motorëve qe mund te jenë pjese e një makine, apo ndonje procesi tjeter.
1.1. Evoluimi i makinave CnC
Makinat CNC (Computer Numerical Control) e kanë një histori që nga vitet 1940 – 1950 ku fillet
e këtyre makinave u krijuan dhe ato makina quheshin NC (Numerical Control). Makina e parë
NC u krijua pas luftës së dytë botërore nga John Parsons në bashkëpunim me MIT.
Makinat NC ishin të vështira për punë sepse parametrat e tyre nuk mund të ndryshoheshin, kishin
shumë lidhje të kabllove dhe nuk kishte ndonjë standard për këto makina.
Një sistem i kompletuar CNC përfshinë kompjuterin i cili ka një softuer që i jep komanda
elektronikës, pastaj elektronika që i pranon sinjalet apo komandat se sa rrymë duhet ti lëshoj
motorëve dhe të kontrollojë se a kanë ecur motorët aq sa duhet, dhe mekanika ku janë të lidhur
motorët që kur motori rrotullohet të vej në lëvizje një aks.
Në kompjuter duhet të jetë një softuer që e lexon G-Kodin dhe në bazë të atij kodi ti jep sinjale
mikrokontrollerit nëpërmes një porti të kompjuterit (USB, LAN, Paralel, Serial,etj). Në këtë
projekt në kemi zgjedhur që makinën tonë ta dirigjojmë nëpërmjet portit të rrjetit, njëkohësisht
mikrokontrolleri duhet të ketë këtë mundësi për tu lidhur në LAN për ti pranuar komandat nga
softueri ynë.
Çdo lloj pajisje është sado pak e rrezikshme. Pajisjet e kontrolluara me kompjuter janë paksa më
të rrezikshme se ato manuale sepse, p.sh. një kompjuter është në gjendje të rrotullojë një cope
çeliku me 3000 rrotullime ne minute, apo edhe më tepër.
Çdo makine CNC duhet të ketë një nivel të sigurisë. Së paku duhet të ketë një tast për ndalje
emergjente, që në çfarëdo rasti punëtori të ketë mundësi ta shtypë atë dhe të ndalet puna e makinës.
Të ketë ndërprerësit fundorë në çdo aks nga dy ndërpresë fundorë që të mund të ndalet makina
para se ta godet fundin.
Rendësi tjetër të madhe ka edhe preciziteti i makinës, dhe kjo kërkon që makina të ketë pikën
fillestare apo piken 0 të makinës. Gjithashtu për precizitet sa më të lartë gjatë lëvizjes duhet të
përdorim lexuesit e pozitës (Encoders).
Secili aks duhet të ketë një mënyrë që të dijme se sa kemi lëvizur dhe të bëjmë krahasime se a
kemi lëvizur aq sa e kemi dhënë komandën. Për këtë qellim ekzistojnë pajisje special që bëjnë këtë
punë, pra matjen e lëvizjes dhe quhen “lexues të pozitës apo llogaritës të lëvizjes (ang. Encoder).
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1.2. Centrimi i pjesëve ne makina
Ne makina zakonisht pasi ta shtrëngojm pjese ne kok te makinës duhet shikuar se a eshë e centruar
pjesa mirë për arseje se mos te na devijo pjesa gjatë punimit. Për centrim përdoret aparati i
posatshem i cili quhet Koporater. Varet se ne far makine e bën centrimin nëse e bën ne makinë
Torno(Turning) centrimi behet vetëm i detalit ne fi edhe paralel, ndërsa nëse bej centrimin ne Frez
(Milling) aty mund te centrojmë një vrimë e cila ësht e shpuar ne një pllakë ose pjesë tjera te asaj
pllake ,ja ni foto se si duket .

Fig. 1.1. Centrimi i detalit

1.3. Disa lloj te makinave CnC
Kemi shumë lloj te makinave CnC, ne fakt kur kemi thën me par makinë CnC kemi menduar qe
vetëm Frezi edhe Torrno tjera se kem dit qe egzistojn, mirëpo çdo makinë qe e ka kontrollin
numerik quhet makinë CnC. Dmth çdo makinë qe është me program kompjuterit te cilës i futet
program pa marr parasysh a i shkruajm nga një rresht nga një ose ja fusim programin perms usb,
8

disketave apo përms rrjetit ajo makinë quhet cnc. Ne do t’i paraqesim disa foto te këtyre makinave
më poshtë.

Fig. 1.2. Torno CnC

Fig. 1.3. Frezi CnC
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1.4. Veglat matëse
Egzistojn shumë lloj te veglave matëse. Por me se shumti qe përdoren janë matësit sqepor matësit
e thellësive, mikrometrat te ndryshëm. Ne foto i kemi paraqitur nga një për secilin.

Fig. 1.4. Matesi i thellsive

Fig. 1.5. Matësi sqepor

Fig. 1.6. Mikrometri
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2. MOTORËT

Te cilët dirigjohen nga kompjuteri i makinës. Motorët janë te tipit DC Servo Motor dhe kane
kontrollues pozite apo encoder me 275 ndarje.
2.1. Motorët AC
Janë motorë elektrik të dizajnuar të punojnë më rrymë alternative. Përbehet nga dy pjesë kryesore:
statori, pjesa e cila nuk lëviz, apo mbështjellësi dhe rotori pjesa që rrotullohet.
Ekzistojnë dy lloje të motorëve të rrymës alternative të cilët dallojnë së çfarë rotori është përdorur.
I pari është motori asinkron, i cili rrotullohet saktësisht sa është frekuenca. I dyti është motori
induktiv, i cili rrotullohet pak më ngadalë se sa është frekuenca.

Fig. 2.1. Motori AC
2.2. Motorët DC
Janë motorë elektrik që janë të dizajnuar të punojnë me rrymë njëkahore. Gjithashtu përbëhen nga
statori që është pjesa statike, dhe rotori që është pjesa që rrotullohet.
Në makinën tonë kemi përdorur motorët më hap (Step Motor). Këta motorë janë motorë elektrik,
pa brusha, të cilët mund të ndajnë rrotullimin e plotë në një numër të madh të hapave. Pozita e
këtyre motorëve mund të kontrollohet në mënyrë precize, por pa ndonjë informatë kthyese
(feedback). Këta motorë punojnë më rrymë njëkahore.
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Fig .2.2. Motorët me hap
2.3. Motorët unipolar
Motorët step unipolar kanë logjikisht dy bobina për një fazë, nga një për secilin drejtim. Në ketë
mënyrë të renditjeve polet magnetike mund të ndryshojnë pa e ndryshuar kahen e rrymës.
Shembull: Komandimi i pozitës me hap të plotë.

Fig. 2.3. Komandimi i pozitës me hap te plote
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2.4. Motorët bipolar
Motorët step bipolar kanë logjikisht një bobine për një fazë. Në ketë rast duhet ta ndryshojmë
kahen e rrymës për të arritur polaritetin e kundërt, kështu që qarku komplikohet, zakonisht përdorët
ura H (H-bridge). Këtu po japim skemën e urës H (H-bridge).

Fig. 2.4. H-Bridge
2.5. Servo motorët
Janë pajisje elektromekanike në të cilat sinjalet hyrëse përcaktojnë pozitën e motorit. Këta lloje të
motorëve përdoren në makinat CNC, robotike, në pajisje që dirigjohen nga largësia, në aeroplanë
etj.
Këta motorë punojnë në një sistem të mbyllur përsëritës (closed loop system), në të cilin puna
është ndryshore e kontrollueshme.

Fig. 2.5. Sistemi mbyllës përsëritës
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3. Mikrokontrolleri
Mikrokontrolleri (MCU) është një sistem kompjuterik i vendosur në një chip. Përmban procesorin,
memorien dhe njësit hyrëse/dalëse që programohen. Mikrokontrolleri është pajisje e vogël dhe
mund të përdoret për kontroll të objekteve, proceseve apo makinave. Sot ekzistojnë një numër
shumë i madh i mikrokontrollereve të ndryshëm. Për projektin tonë në kemi zgjedhur një
mikrokontroller nga kompania Elexol, që quhet Ether I/O 24. Ky mikrokontroller që kemi zgjedhur
kontrollohet nga rrjeti (LAN) nëpërmes një IP adrese dhe protokollit UDP. Ka 24 hyrje/dalje
varësisht se si i programojmë secilën. Këto 24 hyrje/dalje janë të ndara në 3 porte nga 8 bit. Secila
nga pinet operon deri në 5V maksimum. IP adresa mund ti caktohet fikse, ose mund te jete
dinamike që të caktohet nga DHCP. Kur komunikojmë nga kompjuteri duhet të kemi qasje në
soketin UDP/IP. Kontrolla Winsock në sistemet operative Windows paraqet një mundësi të
thjeshtë të komunikimit në mënyrë efektive. Për të komunikuar nga ndonjë gjuhë programuese
duhet të dimë dy gjera, IP adresën dhe portin e mikrokontrollerit. Porti që do të përdorët për
komunikim dhe programin të mikrokontrollerit është 2424.
Specifikacioni i mikrokontrollerit:
Konsumi i fuqisë: ~1.1W
Maksimum komanda për paket: Shkuarja në port: 250; lexim nga porti: 32
Furnizimi me tension: 8-32V DC
Ngarkesa maksimale e rrymës në një pin: 35mA
Ngarkesa maksimale totale ne te gjithë pinat: 210mA
Leximi maksimal: ~160000 lexime te portit ne sekondë S
hkrimi maksimal: ~500000 shkrime ne port për sekondë
Memoria EEPROM: 1 Kilobit ose 1024 bit
Disa nga karakteristikat e këtij mikrokontrolleri janë:
Koha e përgjigjes kur dërgon vetëm një komandë për lexim në paketë është zakonisht 100 mili
sekonda, kurse minimumi është 80 mili sekonda dhe maksimumi është 200 mili sekonda.
Koha për të shkruar në port brenda një pakete është 1.5 mili sekënd.
Shpejtësia kur shkruan 250 shkrime për paketë është 500000 shkrime për sekënd
Koha kur shkruajmë 1 shkrim në një paketë është 100 mili sekonda
Shpejtësia kur lexojmë një hyrje në një paketë është 16500 lexime ne sekënd
14

Memoria e këtij mikrokontrolleri është 1024 bit, është e ndarë ne 64 fjalë nga 16 bit. 5 fjalët e para
si adresa 0 deri 4 janë pjesë të pandryshueshme për programuesin. Fjalët 5 deri 24 përdoren për të
rregulluar konfigurimin e IP, portin, etj. Fjalët 25 deri 47 janë të rezervuara për përdorim në të
ardhmen dhe fjalët 48 deri 63 janë të lira për çfarëdo përdorimi.
3.1. Programi i mikrokontrollerit
Të gjithë programimin e kemi bazuar në gjuhen programuese Visual Basic 6 duke përdorur
Winsock kontrollin
Leximi i të dhënave nga mikrokontroller
Ekzistojnë dy mënyra se si mund të lexojmë të dhënat nga socket, ato janë: polling dhe interrupt.
Polling është më e mirë për programe të thjeshta. Punon në parimin që secila pjesë e programit
duhet të mbarojë për të filluar pjesa tjetër.
Për të lexuar vlerat nga mikrokontrolleri duhet që të lidhemi në portin e caktuar (2424) dhe të
lexojmë vlerat nga Winsock1 Bytes Received. Mënyra më e thjeshtë është të përdorim Timerët.
Mënyra e dytë, interrupt, rekomandohet për programim të avancuar sepse lejon funksionin të
mbarojë dhe programi të kalojë në pritje deri sa të arrin ndonjë shënim, kështu që kursejmë
shpenzimet e procesorit, sepse programi nuk kontrollon vazhdimisht në socket se a ka arritur
ndonjë shënim. Kjo metodë përdoret nëpërmjet Winsock1_Data Arrival.
3.2 .Leximi i te dhënave nga mikrokontrolleri
Në vazhdim po japim një shembull tjetër se si mund të lexojmë një port të mikrokontrollerit.
Winsock1.SendData "a"‘
Dërgojmë komandën për lexim të portit A
While Winsock1.BytesReceived = 0‘
Wend'
N = Winsock1.BytesReceived‘
Winsock1.GetData a$, vbString, N‘
IfN=2AndLeft$(A$,1)="A"Then‘

Presim që të arrijnë të dhënat
Bëjmë ciklin dhe presim
Sa bajt kanë arritur
I lexojmë dhe i vendosim në buffer
Konfirmojmë që shënimet janë valide

PortA = Asc(Right$(A$, 1))‘

I ruajmë të dhënat e arritura

Debug.Print Str$(PortA)‘

Shtypim të dhënat

End If
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3.3. Dërgimi i komandave
Se pari po paraqesim konfigurimin e Wincosk ne Visual Basic 6.
Këtu caktojmë protokollin UDP
CNCForm.Winsock1.Protocol = sckUDPProtocol
Këtu caktojmë IP adresën e mikrokontrollerit
CNCForm.Winsock1.RemoteHost = "10.0.0.8“
Këtu caktojmë portin
CNCForm.Winsock1.RemotePort = "2424“
Pasi ti kemi caktuar të gjitha më sipër mund të fillojmë të dërgojmë komandat CNCForm.
Winsock1.SendData "A" + Chr(0) + "B" + Chr(0) + "C" + Chr(0).
Më poshtë do japim një shembull duke përshkruar se si mund ta gjejmë IP adresën e
mikrokontrollerit kur përdor IP dinamike që një DHCP server ja ka dhënë mikrokontrollerit.
Private Sub Form_Load()
Winsock1.Protocol = sckUDPProtocol

E caktojmë UDP protokollin

Winsock1.RemoteHost = "255.255.255.255“

Bëjmë broadcast në rrjetë

Winsock1.RemotePort = 2424'
Winsock1.Bind'
Winsock1.SendData "IO24"‘
While Winsock1.BytesReceived = 0'
Wend'

E caktojmë portin e mikrokontrollerit
E lidh portin lokal te pranoj të dhëna
Dërgojmë komandën për identifikim
Presim tëarrijnë të dhënat
Bëjmë ciklin dhe presim

N = Winsock1.BytesReceived'

Sa bajt kanëarritur

Winsock1.GetData a$, vbString, N'

I lexojmë dhe i vendosim në bufer

Debug.Print Winsock1.RemoteHostIP'

Na tregon IP adresën

End Sub
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4. Sistemi koordinativ i CnC makinave ( Kartezian)
Sistemi kartezian, apo katërkëndësh, është shpikur nga matematicienti francez Rene’Descartes.
Me ketë sistem secila pikë specifike mund të përshkruhet në mënyrë matematikore përgjatë tre
akseve.
Ky sistem i përshtatet në mënyrë për fekte makinave CNC pasi që konstruksioni i tyre është i
bazuar në tre akse dhe/ose aksin rrotullues.

Fig. 4.1. Sistemi koordinativ me dy akse

Në ketë figure është paraqitur sistemi kordinativ me dy akse, ku në mes është pika 0,vija
horizontale paraqet aksin X dhe vija vertikale aksin Y. Duke filluar nga pika 0djathtas është
X+ dhe majtas X-, gjithashtu nga pika 0 kur vazhdojmë para është Y+,ndërsa mbrapa Y.
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Fig. 4.2. Lëvizja e Makinave CNC

Këtu po paraqesim me konkretisht se si funksionon lëvizja e makinave CNC
Për të shpjeguar me mire do e ndajmë sistemin kordinativ në 4 pjesë të shënuara me numra 1 deri
ne 4. Kur fillojmë nga pika 0 çdo lëvizje që e bëjmë në fushën 1 është në X+ dhe Y+. Marrim
shembull piken A: pika A gjendet 2 njësi ne X+ dhe 2 njësi ne Y+.
Gjithashtu kur nga pika 0 lëvizim në fushën 4 gjithmonë kemi të bëjmë me X+ dhe Y-. Marrim
një shembull: pika B gjendet 1 njësi ne X+ dhe 2 njësi ne Y-.

Shënim:
Kur përmendim fjalën “njësi” kuptojmë se ndarjet duhet të kenë vlera te caktuara numerike, që
zakonisht në makinat CNC përdoret milimetri, por mund të jetë edhe ndryshe.
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Shembulli në vazhdim paraqet një vizatim konkret.

Fig. 4.3. Shembull i orientimit ne sistemin koordinativ
Të marrim shembull se njësia e përdorur në këtë vizatim është në milimetra dhe do përdorim
mënyrën relative të lëvizjes.
Si gjithmonë fillojmë nga pika 0. Për të lëvizur tek pika 1 duhet që motori i aksit X të lëvize 4 mm
dhe motori i aksit Y të lëvize 4mm. Pastaj nga pika 1 për të lëvizur në pikën 2 duhet që motori i
aksit X të lëvizë -7 mm dhe motori i aksit Y të lëvizë -2mm. Tani gjendemi ne piken 2. Për të
vazhduar lëvizjen në piken 3 duhet motori i aksit X të lëvizë 2mm dhe motori i aksit Y te lëvizë 6mm. Tani gjendemi ne piken 3, për te vazhduar ne piken 4 motori i aksit X lëviz 3mm dhe motori
i aksit Y 2mm. Dhe në fund për tu kthyer në piken 0 motori i aksit X duhet të lëvizë -2mm dhe
motori i aksit Y të lëvizë 2mm.
Këtu po japim G-Kodin e këtij shembulli me lëvizje relative:
N10 G01
N20 G91 F500
N30 X4 Y4
N40 X-7 Y-2
N50 X2 Y-6
N60 X3 Y2
N70 X-2 Y2
N80 M30
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Të njëjtin shembull do ta japim me lëvizje absolute.
Fillojmë nga pika 0. Për të lëvizur tek pika 1 duhet që motori i aksit X të lëvizë 4mm dhe motori i
aksit Y të lëvizë 4mm. Pastaj nga pika 1 për të lëvizur në piken 2 duhet që motori i aksit X të lëvizë
-3mm dhe motori i aksit Y të lëvizë 2mm. Tani gjendemi ne piken 2. Për të vazhduar lëvizjen në
piken 3 duhet motori i aksit X të lëvizë -1mm dhe motori i aksit Y të lëvizë -4mm. Tani gjendemi
në piken 3, për të vazhduar në piken 4motori i aksit X lëviz 2mm dhe motori i aksit Y -2mm. Dhe
në fund për tu kthyer në piken 0 motori i aksit X duhet të lëvizë 0mm dhe motori i aksit Y të lëvizë
0mm. Këtu po japim G-Kodin e këtij shembulli me lëvizje absolute:
N10 G01
N20 G90 F500
N30 X4 Y4
N40 X-3 Y2
N50 X-1 Y-4
N60 X2 Y-2
N70 X0 Y0
N80 M30
Kur kemi të bëjmë me lëvizje relative gjithmonë nisemi nga pika ku gjendemi.
Ndërsa kur kemi të bëjmë me lëvizje absolute gjithmonë marrim për baze piken 0.
Por si të arrijmë deri te G-Kodi ?
Për ta pasur sa më të lehtë një përdorues për të arritur deri te G-Kodi ne kemi përdorur softwerin
SoftONE i cili ben konvertimin e vijave ne G-Code qe e mundësojnë lëvizjen e makinës
Si behet konvertimi i vijave në G-Kod?
Për të zgjidhur këtë problem e kemi përdorur një metodë mjaft primitive. Ne e shfrytëzojmë HPGL
fajllin e plotorit, dhe e hapim atë fajll i heqim komandat që janë për plotter, i marrim koordinatat
që duhet të lëviz dhe komandat që janë për manipulim me lapsa.
Pasi të arrijmë te G-Kodi
Kodin e gjeneruar nga softueri hynë në corel e marrim dhe e hapim në softuerin tonë që dirigjon
makinën. Ai e lexon rresht për rresht dhe ja dërgon komandat mikrokontrollerit.
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5. Realizimi praktik
5.1. Motorët
Jane te tipit DC ServoMotor dhe janë te dizajnuar për pune me tension deri 24 Volt dhe rryme 25
Amper.
Këta motor përbehen nga 4 pjese:
1.
2.
3.
4.

Rotori qe vëhet ne rrotullim me ndihmën e brushezave te grafitit.
Statori qe është me mbështjella.
Enkoderit qe ëshë i tipit absolut
Reduktori

Fig. 5.1. DC servo motor

5.2. Kontrolleri
Kompjuteri komandues ka këto përformanca:
MotherBoard: NEC 2000
CPU:233MHz
RAM: 512 MB DDR
HDD:10GB
Kartela për komunikim me amplifikatorin e motorëve.
Sistemi i komunikimit:
Amplifikatori gjeneron tension mes 24-48 Volt.
Çdo motor është i paisur me kontrolluesin përkatës ku nga kompjuteri kemi qasje direket.
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Kontrolluesit gjenerojnë impulse me shpejtësi 256 µS.
Motorët kane një fuqi prej 275Watt, tension 24 – 48 Volt dhe rryme 25A.
Te gjitha lëvizjet e makinës gjate punës janë 2D (dy dimensionale).
5.3. Realizimi
Këtu do të përshkruajmë realizimin praktik hap pas hapi të punimit.
Se pari pasi kemi vendosur cfar janë nevoja e klientit (fabrikës)
Duke u bazuar ne kërkesat dhe nevojat kemi vendosur te përdoren pajisje te gatshme duke filluar
nga kompjuteri industrial e deri te kontrolleret lehtë apo te gatshëm sa i përket programimit.

Fig. 5.2. Kontrolleri
Ky kontrolleri i lëvizjeve te motorit është 8 bitësh dhe vepron me kontrolle absolute te motorit. Ne
makine kemi te instaluar 3 te tille ne mënyrë qe te tre kontrollerët te jene te njëjte po ashtu dhe ne
parametra teknik.
Lëvizja behet me ndihmese dhëmbëzoreve te cilët janë te vendosur ne kokat e motorëve ndërsa ne
trupin e makinës janë te vendosur dërrasat e dhëmbëzuara.
Parametrat lëvizës për çdo kontroller janë te caktuar nga prodhuesi por për çdo rast mund te
modifikohen sipas nevojës nga kompjuteri qendror dhe ne mënyrë shume te thjesht mund te
lexohet çdo parametër teknik.
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Pas montimit te tersishem bëhen matjet krahasuese mes matjeve qe ben makina dhe atyre reale
me ndihmën e pajisjeve matëse si metrit apo noniusit.
Po ashtu si furnizues te fuqisë për këta kontrollere kemi vendosur ketë amplifikator i cili furnizon
me rryme nga 24 deri 48 Volt.

Fig .5.3. Power Supply
Skema elektrike e tij është e dokumentuar ne mënyrë qe te lehtësohet puna e montimit:
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Fig .5.4. Skema elektrike
Makinës i është kyçur dhe gjeneratori i plazmës i cili është lidhur me aksin e kokës se makinës.

Fig. 5.5. Gjeneratori i plazmës
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Ndërsa makine duket kështu

Fig .5.6. Makina plazma
Mirëpo kjo makine ka kapacitet me te gjere dhe mund te përdoret dhe për gravirim apo frezim ne
lëmin e përpunimit te drurit: Monitorimi i mekanizmit rrotullues behet ne këtë forme:

25

Fig .5.7. Mekanizmi rrotullues
Gdhendja apo gravirimi nuk mund te behet ne sipërfaqe te pjerrëta apo forme kurbe por vetëm ne
rrafshe me nivele te ndryshme pasi qe motori i ule/ngritje ne koke është manual dhe si i tillë është
vendosur vetëm për arsye për te zvogëluar koston e makinës dhe nevojat e klientëve nuk ishin aq
te mëdha për pune 3Dimensionale.
5.4. Software nëdimës (soft one)
Softweri SoftONE është softuer i përgatitur nga kompania rumune ONESoft e cila vizatimet nga
AutoCAD apo ndonjë program tjetër por te ruajtura ne DXF format i gjeneron ne G-Code te cilat
janë te pranueshme nga nga makina.
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Fig. 5.8. Softone CnC aplication
5.5. Software për dirigjim
Softweri për dirigjim (Eckert ne_305 (Promat GMBH)) është punuar nga një kompani gjermane
dhe mundëson qe ne mënyrë perfektë te kontrollojmë 3 motorët e makinës bazuar ne programin te
cilin e kemi gjeneruar ne G-Code
5.6. Software
Softweri për dirigjimin për komunikim mes programit dhe makinës është i bazuar ne sistem
operativ DOS 6.0
Ndërsa softueri postprocesori i cili përgatit vizatimet nga autocad për makine është nga kompanie
ONESoft dhe njihet me te njëjtin emër dhe tani ka versionin 4.2.2.
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Fig. 5.9. Software
Ky softuer pranon vetëm fajlle me prapashtese DXF dhe ka disa specifika paraprake ku kerohet
përcaktimi i layerit te vijave te cilat bazuar ne ngjyrosje bëjnë qe makine te njoh se cilat kontura
janë te brendshme e cilat janë te jashtme e po ashtu dhe kontura e hapura apo te mbyllura.
Këtu me poshtë po paraqesim programin e një detali ne G-Code te njohura dhe nga makina:
(KONTURA) - KY ESHTE PROGRAM I CILI MBETET BRENDA PROGRAMIT
G71
G91
30
7
G01 X89.0 Y89.0
G01 X0.0 Y83.3
G01 X-22.0 Y10.3
G01 X0.0 Y49.4
G01 X-67.0 Y67.0
G01 X0.0 Y-299.0
8
28

38
0
5.7. Si funksionon lexuesi i pozitës
Ekzistojnë 2 lloje kryesore të lexuesve të pozitës ose enkodereve që përdorën me shumë.
Rrotullues, që zakonisht gjinden të montuar në motorë, dhe linear që gjinden të montuar në
tavolinën që lëviz aksi.
Zakonisht nëse kemi makine me 3 akse, përdorim 3 lexues të pozitës, për të ditur pozitën e secilit
motor.
Më poshtë po paraqesim fotografitë e dy llojeve të lexuesve

Fig. 5.10. Lexuesi i pozitës
Si funksionon lexuesi i pozitës ?
Ekzistojnë dy lloje të lexuesve në bazë të funksionimit të tyre: absolute dhe incremental (relativ).
Lexuesit absolute kanë vlerë unike për secilën pozitë mekanike. Kur lëshohet lexuesi në punë,
menjëherë dihet pozita e saktë se ku gjendet.Lexuesit incremental kanë sinjale në dalje që
përsëriten gjatë rrotullimit (lëvizjes). Kur lëshohet në punë, nuk dihet pozita se ku gjendet, për
shkak se leximi fillon nga moment i lëshimit në punë, dhe nuk ka vlerë unike për secilën pozitë.
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Lexuesit punojnë me kanale, secili lexues ka së paku 2 kanale, A dhe B. Zakonisht secili kanal e
ka edhe negacionin e vet (A dhe JO A). Kjo logjike përdoret për të krahasuar. Nëse A është 1,
atëherë JO A duhet të jetë 0.
Zakonisht lexuesit e kane edhe një kanal tjetër që quhet I, i cili e identifikon një rrotullim.D.m.th
gjatë një rrotullimi vetëm një herë kanali I mund të ketë vlerën 1..
Për të arritur precizitet sa më të lartë duhet të kemi lexues me sa më shumë ndarje për një rrotullim.
5.8. Ndërprerit
Ndërprerësit zakonisht lidhen në fund të akseve për të parandaluar dëmtimet eventualetë strukturës
së makinës. Zakonisht lidhja e këtyre ndërprerësve bëhet në ndonjë qark elektronik që kur ndonjëri
nga ndërprerit të kyçet qarku ta ndale furnizimin e motorëve, mënyra tjetër është që softueri ti
kontrollojë ndërprerësit dhe në rast se ndonjëri kyçet softueri duhet ta ndalë komandimin e
motorëve.
Çka duhet të bëjmë nëse nuk na mjaftojnë hyrjet për ti lexuar secilin ndërprerës ?
Në këtë rast mund të lidhim të gjithë ndërprerësit në seri dhe të përdorim një hyrje të vetme për
lexim, që në rast se ndonjëri nga ndërprerësit të kyçet ne mund ta lexojmë atë.

Fig. 5.11. Ndërprerësit
Vendosja e ndërprerave fundor. Për të kompletuar sa me shume termin makinë me kontroll
kompjuterike, përveç motorëve, elektronikës dhe softuerit, duhet ti kushtojmë kujdes edhe
precizitetit duke zgjedhur lexues të duhur, dhe sigurisë duke vendosur ndërprerës fundor dhe tast
emergjent.

30

6. Përfundimi
Realizimi praktik për ne ishte një eksperience e veçante, njëkohësisht dhe sfidë e madhe sepse
kishim për qellim t’iu shmangemi rutinave të dirigjimit të makinave në mënyrat standarde përmes
porteve paralele dhe serike. Ne vendosem të bëjmë një dirigjim duke përdorur rrjetin kompjuterik
për të komanduar mikrokontrollerin.
Kur përmendim termin rrjet kompjuterik mendojmë që kjo mënyrë e komunikimi te
mikrokontroller – kompjuter nuk limitohet në distanca të shkurtra, kur e dijmë se përmes IP
adresave publike mund të kemi qasje nga lokacion, shtet apo kontinent tjetër
Për funksionimin e këtij projekti ne zhvilluam një softuer që komandon mikrokontrollerin, me
mundësi të përdorimit manual dhe automatik. Manual duke i dhënë vlera për lëvizjen cilindo aks
dhe automatik për lexim të vlerave nga dokumente të jashtëm të bazuarën G-Kod
Shkrimi i një programi në gjuhën G-Kod është një punë e lodhshme, përveç që duhet të dihen
sintaksa e kësaj gjuhe, po ashtu duhet të njihet mirë edhe matematika. Duke u nisur nga ky problem
ne zhvilluam edhe një softuer i cili është pjesë e programit për dizajn vektorial CorelDRAW, në
të cilin thjeshtë mund të vizatohet një figure gjeometrike, si p.sh. rrethi, katërkëndëshi, etj. Përmes
këtij softueri ne e bëmë po aq të lehtë edhe gjenerimin e G-Kodit.
Duke u nisur nga fakti se ekzistojnë versione të ndryshme të gjuhës G-Kod, edhe ne e krijuam një
version të cilin e përkrahë softueri jonë që e komandon mikrokontrollerin.
Si përfundim ndërlidhja e programimit me pjesë të ndryshme elektronike mund të arrijë deri te
krijimi i një aplikacioni atraktiv në lëmine industriale.
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