University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Spring 4-2014

DIZAJNIMI DHE REALIZIMI I SISTEMIT DY DIMENSIONAL PËR
PRERJE ME LASER
Naser Idrizi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd

Recommended Citation
Idrizi, Naser, "DIZAJNIMI DHE REALIZIMI I SISTEMIT DY DIMENSIONAL PËR PRERJE ME LASER" (2014).
Theses and Dissertations. 254.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/254

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Fakulteti për Menaxhimin e Mekatronikës

DIZAJNIMI DHE REALIZIMI I SISTEMIT DY DIMENSIONAL
PËR PRERJE ME LASER
Niveli Bachelor

Naser IDRIZI

Prill/2014
Prishtinë

Fakulteti për Menaxhimin e Mekatronikës

Niveli Bachelor
Viti Akademik 2010/ 2011

Studenti: Naser IDRIZI
DIZAJNIMI DHE REALIZIMI I SISTEMIT DY DIMENSIONAL
PËR PRERJE ME LASER

Mentor: Dr.Sc. Bertan KARAHODA

Prill/2014

Kjo tezë është dorëzuar në përmbushje të kërkesës për
Titullin Bachelor

FALËNDERIM
Fillimisht falënderoj All-llahun, Zotin e Botëve, Krijuesin e gjithsis, e falënderoj
për të gjitha dhuntitë që na i dhuroi dhe për të arriturat që kam bër deri më tani,
gjithashtu edhe për përfundimin e studimeve. Pastaj falënderoj familjen për mbështetjen
morale dhe materiale.
Falënderoj stafin akademik te UBT-së mësimdhënësit dhe profesorët të cilët në mënyra
të ndryshme ishin shkaktar të formimit tim në aspektin akademik.
Një falënderim i veçantë i takon mentorit tim, profesorit Dr.Sc.Bertan Karahoda,
për punën e palodhshme dhe mbështetjen e çmuar që na ofroi përgjatë studimeve, dhe
në veçanti për kontributin e tij, në përfundimin e punimit tim të diplomës.

PËRMBLEDHJE
Ky punim diplome ka për qellim projektimin dhe realizimin e pjesëve mekanike,
elektronike si dhe në tërsi makinën CNC.
Synimi ynë ka qenë që përmes pllakës programuese Arduino të realizohet kontolla e
CNC-së, ku përmes këtij projekti ne i zgjerojmë njohuritë më shumë rreth CNC-ve,
ndërtimin, parimin e punës së tyre etj.
Duke e ditur që kostoja e pajisjeve mekatronike për të realizuar një projekt të
tillë është e lartë, atëherë ideja jonë ka qenë që, duke shfrytëzuar pajisje të vjetra
elektronike, si printera, skanera dhe fotokopje, të realizojmë një sistem dy dimensional
të kompletuar efikas dhe funksional. Në këtë projekt kemi bërë dizajnimin dhe
realizimin praktik të një sistemi dy dimensional fillimisht për prerje me laser, mirëpo i
njejti mund të përdoret edhe për kryerjen e funksioneve tjera .
Ky sistem mundëson prerjen e materialit në forma të ndryshme sipas programit të
përcaktuar.
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1. HYRJE
1.1 Mekatronika
Mekatronika është studim i sistemeve mekanike dhe shpesh i sistemeve mekanike
precize, dhe sistemeve elektronike të ndërlidhura në një mënyrë që monitorohen duke
përdorur komponente elektronike dhe elektro-mekanike adekuate që monitorohen dhe
kontrollohen përmes përdorimit të sistemeve kompjuterike.
Sistemet e mekatronikës gjinden çdo kund rreth nesh me aplikime të gjëra në çdo sektor
të shoqërisë duke filluar prej fabrikave, makinave CNC, automobilave, aeroplanëve,
pajisjet e mjekësisë, etj. [1]
Mekatronika mbulon shumë fusha të inxhinieris të cilat ndërlidhen mes veti, në do ti
përmendim disa prej tyre si:


Inxhinieria Mekanike



Inxhinieria Elektronike



Inxhinieria e Kontrollit dhe



Inxhinieria Kompjutrike

[2]
Figura 1 Mekatronika
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1.2 Makinat CNC (Computer Numeric Control)
Makinat me kontrolle numerike kompjuterike, janë mjete të sofistikuara për
përpunim të materialeve, që mund të krijojnë pjesë të ndryshme te komplikuara të
kërkuara nga teknologjia moderne.

Figura 2 Makina CNC (Computer Numeric Control))
Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë dhe përparimet në fushën e inxhinierisë
kompjutrike ka bërë që CNC-të, të kenë një përdorim shumë të madh, dhe të mund të
kryejnë punë të ndryshme.
Fjala CNC- është shkurtesë e cila rrjedh nga akronimi i fjalëve angleze: Computer
Numeric Control machining - CNC, që në përkthim do të thotë “Makinat me kontrolle
numerike kompjuterike”.
Termi CNC- i referohet një grupi të madh të këtyre makinave që përdorin logjikën e
kompjuterit për të kontrolluar lëvizjet dhe kryerjen e përpunimit të materialeve.
Kjo i referohet një kontrolleri kompjuterik i cili lexon kodin, udhëzon dhe drejton një
mjet për përpunim me qëllim që të bëjë një produkt sipas kërkesave specifike.
Përveç lehtësisë së përdorimit që makinat CNC- kanë ofruar përdoruesve të saj,
gjithashtu qëndrueshmërinë dhe cilësinë e prodhimit e kanë përmirësuar në masë të
konsiderueshme. Me këtë teknologji

mundësia e gabimeve është ulur në mënyrë

dramatike. Prodhimi i fundit që është prodhuar përmes këtij lloj procesi është bërë në
një mënyrë shumë efikase. [3]
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Dirigjimi me kompjuter CNC - ka gjetur përdorim më të madh kryesisht për shkak të
fleksibilitetit dhe precizitetit më të madh. [3]

1.3 Sistemi kordinativ dy dimensional
Parakusht themelor

për përshkrimin e lëvizjes

është definimi i sistemit

koordinativ, meqë në këtë projekt do të realizohet sistemi dy dimenzional atëherë gjen
shprehje sistemi kordinativ i dekartit.
Për të përcaktuar gjendjen e një pike në plan nevojiten dy boshte kordinative të
renditura pingule me njëri- tjetrin, boshti i x-ve dhe y-ve (ose boshti i abshisave dhe i
ordinatave).
Sistemi koordinativ është dyshja e renditur e boshteve numerike që janë normale
ndërmjet vete dhe kanë një pikë të përbashkët O, dhe një njësi të përbashkët.

Figura 3 Sistemi kordinativ Oxy
Pra dy boshte numerike reciprokisht normale, me segmente njësi të barabarta dhe me
pikë zero të përbashkët (fillimi i kordinatave), formojnë tërësi (sistem).
Quhet sistemi kënddrejt kordinativ i Dekartit (sipas Rene Dekart – matematikan,
fizikan dhe filozof francez që i pari e futi në përdorim këtë sistem). Kordinatat e pikës
quhen abshisa dhe ordinata. Ato paraqesin çift të renditur ku abshisa është
komponenta e parë, kurse ordinata e dyta.
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Boshtet numerike reciprokisht normale quhen boshte kordinative, kurse prerja e tyre
quhet fillimi i ordinatave ose boshti y. Me anë të kordinatave x, y mund të paraqitet
saktësisht pozita e çdo pike në sistemin kordinativ Oxy.
Rrafshi në të cilin është dhënë sistemi kënddrejt kordinativ i dekartit quhet rrafsh
kordinativ.
Boshtet kordinative e ndajnë rrafshin në katër kënde të drejta, të cilat janë paraqitur në
figurën e mëposhtme dhe quhen kuadranta.

Figura 4 Rrafshi kordinativ i ndarë në katër kuadrante
Në shkencat natyrore dallohen disa sisteme koordinative siç janë: sistemi kënddrejtë,
sistemi koordinativ polaro-cilindrik dhe sistemi koordinativ sferik etj.
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2. SHIKIMI I LITERATURËS
2.1 Arduino
Arduino është një platformë me kod të hapur (ang. Open-source) e bazuar në një
mikrokontroller, me mundësi për ta programuar software-in e mikrokontrollerit me
gjuhë programuese IDE(Integrated Development Environment), është dizajnuar për të
shërbyer në procesin e shfrytëzimit të pajisjeve elektronike në projekte të disiplinave të
ndryshme.
Arduino është në gjendje të ndërveprojë me ambientin fizik ku ndodhet duke
mbledhur informacion nga një numër i madh senzorëve, shndërrueseve etj. Arduino
mund të komandojë llampa, LED, motorë, aktuatorë dhe sisteme të ndryshme. Gjuha e
programimit bazohet në wirirng (një ambient programimi Open-Source i menduar për
një aplikim të thjeshtë për të thjeshtuar programimin në C dhe C++) dhe mbi ndërfaqen
Processing. Projektet që bazohen në Arduino mund të jenë të pavarur ose të ndërthurur
me softëare të tjerë si Processing, MaxMSP, Flash, SuperCollider, e të tjerë. Programi i
vizatimit (EAGLE) dhe skematika (CAD), janë të lirë, të shkarkueshëm dhe mund të
ndryshohen sipas dëshirës. Me anë të arduinos mund të ndërtohen qarqe “gati” të të
gjitha llojeve për shumë aplikime, mbi të gjitha në fushën e robotikës dhe automatikës.
Bazohet mbi mikrokontroller-in e ATMEL. [4]
U realizua në Ivrea (Itali), nga ideja e një profesori që jepte mësim në
universitet, një inxhinieri të elektronikës, Massimo Banzi, i cili vendosi të realizonte
një platformë për studentët e tij,

në këtë mënyrë për t’u lehtësuar studimin në

Interaction Design. Solli një sukses të plotë, deri në pikën sa të shtynte atë ta bënte këtë
platformë, Open Source (në të vërtetë është Open Hardware) me pak fjalë është e
mundur të gjesh në faqen zyrtare http://www.arduino.cc, qarqet, komponentët madje
dhe instruksionet për të ndërtuar vetë platformën Arduino. Duke qenë se skemat janë
Open, pra edhe të shikueshme nga të gjithë, mund të përmirësohen vazhdimisht prej
komunitetit, dhe falë këtij të fundit janë zhvilluar një numër i madh librarishë software,
të cilat e lehtësojnë ndërfaqen me periferi të shumëllojshme. [4]
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Figura 5 Arduino UNO
Arduino uno përdor mikrokontrollerin ATMega328, përbëhet nga: USB porta,
porta për furnizim me tension, butoni për risetim, Hyrje/Dalje dixhitale 14-pina, PWM
6-pina, hyrje analoge 6, GND tokëzimi, furnizim +3.3V dhe +5V.

2.2 Softueri GRBL
Grbl është softuer i cili kontrollon lëvizjet e makinave CNC, programi është
shkruar në gjuhën programuese C i optimizuar shumë duke shfrytëzuar çdo tipar të
zgjuar e të AVR-qipave për të arritur kohën e saktë dhe operimin asinkron.
Ai i pranon standardet të përputhura me G-kodin dhe është testuar me dalje të disa
mjeteve CAM pa probleme. Harqe, rrethet dhe spirale lëvizjet janë të mbështetura
plotësisht, si dhe komandat e tjera themelore funksionale nga G-kodin. [5]
Grbl – integron interpretuesin G-code dhe një kontrollues te lëvizjeve me anë të
microcontrollerit Arduino/AVR328.
Grbl është softuer pa pagesë, me burim të hapur: këtë mund ta modifikoni
ose/dhe rishpërndani sipas kushteve të GNU General Public License publikuar nga Free
Software Foundation. [6]
2.3 Transmetuesi me rrip të dhembëzuar
Transmetuesit paraqesin pjesët e sistemeve makinerike, detyra e të cilit është
bartja e fuqisë nga makinat punuese deri te pjesët punuese te makinave. Gjatë kësaj
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bartje bëhet ndryshimi i parametrave te fuqisë, përkatësisht i momenteve te rrotullimit
dhe shpejtësive këndore ose forcave dhe shpejtësive periferike. Trnasmetuesi me rripa
është i përbërë prej dy rrotave të lidhura në mes veti me anë të rripit të shtrënguar.
Momenti i rrotullimit, pra forca periferike, bartet me ndihmën e dhëmbëve nga
rrota udhëzuese në rripin i cili e përcjell mëtutje në rrotën e udhëzuar gjithashtu me
ndihmën e dhëmbëve. Forma e dhëmbëzuar e rripit i eliminon pasojat e rrëshqitjes
elastike, pra siguron raport transmisioni konstant.
Kanë masë të vogël dhe lejojnë përdorimin e rrotave me diametra te vegjël, janë te
përshtatshëm për ngarkesa dinamike. [7]

Figura 6 Transmetuesi me rrip të dhembëzuar

2.4 Kushinetat
Kushinetat janë tërësi makinerike, të cilat në mbështetësit e boshteve dhe akseve,
shërbejnë për bartjen e ngarkesës dhe për sigurimin e saktësisë së pozitës së pjesëve të
lëvizshme ndaj atyre të palëvizshme.
Kushineta e pranon ngarkesën nga boshti ose aksi përmes dorëzës dhe e bart në pjesën
mbajtëse të konstruksionit ose me anën e kushinetës bartet forca punuese në bosht ose
aks pa bartjen e momentit të rrotullimit. [7]
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Te kushinetat rrokullisëse në mes të pjesëve të lëvizshme dhe të palëvizshme vendosen
trupa rrokullisës në formë sfere apo cilindri, përmes të cilëve arrihet që gjatë levizjes
relative të sipërfaqeve punuese të dominojë fërkimi në rrokullisje. [7]
Edhe te kushinetat lineare lëvizëse në mes të pjesëve të levizshme dhe të palevizshme
vendosen trupa me diametër mjaft të vogël në formë sfere, përmes të cilëve arrihet që
gjatë levizjes relative të sipërfaqeve punuese të dominojë fërkimi.
Për të zvogëluar forcën e fërkimit ndërmjet sipërfaqeve kontaktuese, ne kemi vëndosur
kushineta lineare ndërmjet shufrave dhe mekanizmit lëvizës.

Figura 7 Kushinetat lineare

2.5 Motorët me hapa (Step motorët)
Në zhvillimin e teknologjisë së sistemeve digjitale të dirigjimit, step motori
është njëra prej zbulimeve më interesante. Kjo është një komponentë e veçantë në
klasën e organeve ekzekutuese, më të cilën mund të dirigjohet procesi digjital pa
ndihmën e shndërruesve digjital/analog.
Në faktë, step motori është një shndërrues elektromekanik hyrja e të cilit është
sinjal tensionk i koduar në mënyrë, binare ku dalja është zhvendosje këndore e
kuantizuar e përcaktuar me sinjalin hyrës. Pra step motori paraqet një element të veçantë
në sistemin e servo komponenteve, në të cilën hyrja është zakonisht tension i
ndryshueshëm, kurse dalja zhvendosje këndore kontinuale. [8]
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Ekzistojn më shumë lloje të step motorëve dhe mund të ndahen në dy kategori me të
gjera:
-Step motorët me reduktancë të ndryshueshme dhe
- Step motorët me magnet permanent, i cili ndahet në dy lloje bipolar dhe unipolar.

Figura 8 Step motorët: a) me reduktancë të ndryshueshme, b) me magnet permanent
1. Step motorët me reduktancë të ndryshueshme, të cilët shfrytëzojnë efektin e forcës
elektromagnetike mes mbështjellave eksituese ne stator dhe rrotor të lidhura shkurt prej
hekurit në të cilat indukohet rryma, dhe me këtë edhe poleve magnetike përgjatë
ndryshimit të fushës magnetike të mbështjellave të statorit.
2. Step motorët me magnet permanent, gjegjësisht me induktor të llojit sinkron, të cilët
shfrytëzojnë efektin e fushës elektromagnetike mes mbështjellave eksituese në stator
dhe poleve të magnetit permanent në rrotor.
Motorët unipolar kanë nga një pikë të mesme në qendër të pështjellave me
kontakt për fazat. Secila pjesë e pështjellave ndërron për çdo drejtim të fushës
magnetike, quhen unipolar për shkak se pështjellat çdoherë furnizohen me të njejtin
polaritet të rrymës, meqenëse në këtë rregullim një polë magnetik mund të ndryshon pa
ndërruar drejtimin e rrymës, qarku për udhëheqje mund të bëhet shumë i thjeshtë p.sh.
nga një tranzistor për çdo pështjell.
Të motori unipolar pikët e mesme në qendër të pështjellave, bëhen bashkë dhe zakonisht
lidhen në polin pozitiv të furnizimit.
Motorët bipolar kanë vetëm nga një pështjell për fazë. Rryma në pështjell duhet të
ndërroj polaritetin, kështu që çarku kontrollues bëhet më komleks.
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a)

b)

Figura 9 Paraqitja skematike e motorëve me magnet permanent: a) unipolar dhe b)
bipolar

Marrë në përgjithësi step motori mund të konsiderohdet si motor alternativ, pështjellat e
statorit të të cilit eksitohen në mënyrë sekuenciale me sinjale tensionike drejtekëndeshe
përgjatë të cilit rrotori rrotullohet në kuante këndore, gjatësia e hapit varet nga
konstruksioni i motorit dhe sillet në brez prej një shkalle këndore deri maksimalisht në
120 shkallë.
Të motorët me hapa qarkullimi i elektricitetit nuk ndodh në rrugën mekanike
(nëpërmjet kontakteve të lëvizshme), por në mënyrë elektronike. Kjo sjell një rezistencë
mekanike më të dobët, eleminon mundësinë e formimit te shkëndijave dhe zvogëlon
nevojën për mirëmbajtje periodike.
Tek ky lloj motori, magnetët permanent janë të vendosur tek rotori dhe janë të ndërtuar
me materiale speciale kanë një kontroll shumë preciz si në pozicion ashtu edhe në
shpejtësi dhe nxitim.
Në Fig. 1. është treguar motori unipolar me hapa i cili në stator ka 4x2=8 pole, ndërsa
në rotor 6 dhëmbë. Ndërmjet boshteve të dhëmbëve fqinj të rotorit paraqitet këndi
360/6=60, ndërsa ndërmjet poleve të statorit këndi 360/8=45. Në qoftë se nga pozita ku
për rryma në pështjellat e fazës B përputhen boshtet e dy dhëmbëve të rotorit me boshtet
e fazës B kalohet në rrymat e fazës C, rotori do të rrotullohet për këndin 60-45=15.
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Figura 10 Motori unipolar me hapa me 8 pole në stator dhe me 6 dhëmbë në rotor

2.5.1 Përdorimi i motorëve me hapa
Motorët me hapa përdoren në aparatura të ndryshme automatike, që nga kryerja
e operacioneve të ndryshme të programuara e deri te ngasja e makinave që kërkojnë
rregullim të saktë të shpejtësisë, motorët me hapa janë të pazëvendësueshëm në makina
shkrimi dhe në printer, makina CNC si dhe për të vënë në lëvizje robotët e ndryshëm etj.
Avantazh i parë është saktësia e pozicionimit, jetëgjatsia e motorit, i sakt për matje
absolute dhe hapore. [9]

2.6 Udhëheqësi L297(Kontrolleri i step motorrit)
L297 përmban të gjitha qarqet e nevojshme për të kontrolluar step motorët
bipolarë dhe unipolarë. Step motori unipolar mund të jetë i drejtuar me një L297 dhe një
grup tranzistorësh quad Darlington. Ky shënim e përshkruan funksionimin e qarkut dhe
tregon se si duhet të përdoret.
Siç ëshrë cekur më lartë me këtë kontroller mund të drejtojmë step motorin bipolar dhe
unipolar, duke ditur se këta mikro kontrollera punojnë me rrymë shumë të vogël atëher
nevojiten pajisje shtesë si module të gatshme ose tranzistorë të darlingtonit.
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Me një actuator të përshtatshëm të energjisë L297 drejton dy faza për motor
bipolare me magnet përmanent, katër faza për motor unipolare me magnet permanent
dhe motorët me reduktancë të ndryshueshme.

Figura 11 Mikrokontrolleri L297
L297 në një çip të vetëm përmban të gjitha funksionet e kërkuara për të kontrolluar step
motorët. I projektuar kryesisht për kontrollin e step motorëve unipolarë dhe bipolarë.
L297 në çip përmban: translator (përkthyes, transferues), dual PWM chopper dhe
kontrollin e daljeve logjike, rregullatorin e rrymës së pshtjellave, dy amplifikatorë,
oscilatorin e rregullushëm, flip flop me pulsin e kllokit dhe qarqet e jashtme të
kontrollit.

Figura 12 Struktura e brendshme e çipit
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2.6.1 Përshkrimi
Rotori i motorit mund të rrotullohet në gjysmë hapi, ose hap të plotë, në qoftë
se pinin 19 e furnizojmë me tension +5V atëherë rotori rrotullohet në gjysmë hapi ose
nëse pinin 19 e përtokëzojmë 0V, rotori rrotullohet në hap të plotë. Sekuenca e
operimit me dy faza hap i plotë, daljet nga kontrolleri apo hyrjen në step motor unipolar
janë: sekuenca 0=AC, 1=BC, 2=BD, 3=AD dhe e fundit përseritet 0=AC.

Tabela 1 Sekuenca e operimit 2-faza hapi i plotë
Ndërsa sekuenca e operimit me një dhe dy faza gjysëm hapi, daljet nga kontrolleri janë:
sekuenca 0=A, 1=AC, 2=C, 3=BC, 4=B, 5=BD, 6=D, 7=AD dhe 0=A.

Tabela 2 Sekuenca e operimit 1-2-faza gjysmë hapi
Kahja e rrotullimit në kahje të akrepave të orës ose në kahun e kundërt me
akrepat e orës, në qoftë se deshirojmë që kahu i rrotullimit të motorit të jetë i njëjtë me
kahjen e akrepave të orës pini 17 të furnizohet me tension +5V, e kundërta arrihet duke
derguar tension 0V .
Mikro kontrolleri më radhë udhëheq ndërprerësat elektronikë (tiristorët,
tranzistoret, etj) me ç’rast dërgon impulse të rrymës në pështjellat e fazave A-B-C-D,A-B-C-,..., dhe bën që rotori të rrotullohet hap pas hapi në kahjen e akrepave të orës, në
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mënyrë të njëjtë rënditja e impulsive si D-C-B-A,-D-C-B-,..., jep kahje të kundërt të
rrotullimit.
Elementet digjitale zakonisht përmbajnë edhe hyrje të veçantë për taktin (ang.
clock) e punës së tyre. Në këtë hyrje aplikohen pulset e taktit (ang. clock pulse), përmes
së cilëve përcaktohet momenti i aktivizimit të elementeve.
Këto pulse janë periodike, me periodë T dhe frekuencë f=1/T (shih Fig.), të cilët
kryesisht shënohen me Cl. Shpejtësia e step motorit varet nga f-frekuenca e kllokut.

Figura 13 Pulset e taktit (clock)
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2.6.2Funksionet e Pinave L297

Tabela 3 Tabela e funksionëve të pinave
L297 drejtuesi ka përparësi të shumta: shumë pak komponente janë të nevojshme për
përdorim , kështu kostoja e montimit është e ulët, ka siguri të lartë dhe hapësirë të
vogël, krijimi i programeve kompjuterike është thjeshtësuar dhe ngarkesa në mikro
kontroller reduktohet. [10]
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2.7 Rregullatori i rrymës LM350
LM350 është një rregullator tensioni dhe rryme, ka tre terminale lejon furnizim
me rrymë deri në 3.0A dhe vlerë të tensionit në dajle 1.2V deri 33V.
Kjo komponentë elektronike mund të përdoret gjithashtu për të bërë programimin dhe
rregullimin e daljes, duke lidh një rezistencë të caktuar në mes të adjusment dhe
outputit. [11]
LM350 mund të përdoret si një rregullator i rrymës me saktësi të lartë, më poshtë është
paraqitur qarku i lidhjes si rregullator rryme.

Figura 14 Rregullatori i rrymës elektrike

2.8 Tranzistorët e Darlingtonit
Cifti Darlington është realizuar nga lidhja e dy tranzistorëve në një tranzistor të
përbërë. Ai quhet tranzistor Darlington dhe ka tre terminale: emiter, bazë, kolektor. Ky
kombinim i punës së dy tranzistorëve sjell koeficient amplifikimi rryme që është sa
produkti i koeficienteve të amplifikimit të rrymave të dy tranzistorëve, janë të destinuar
për përdorim në fuqi lineare dhe mund të përdoret si nderprerës.
Në këtë projek tranzistori i Darlingtonit është përdorur si nderprerës, i clili lejon
furnizim me rrymë deri në 5.0A dhe tension deri 60V. Skema e brendshme e tranzistorit
të Darlingtonit është paraqitur në figurën e mëposhtme.
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Figura 15 Skema e brendshme e tranzistorit të Darlingtonit

2.9 Laseri
Laseri është një pajisje që emiton rreze të dritës (rrezatimi elektromagnetik)
përmes një procesi të përforcim optik në bazë të emetimit të stimuluar të fotoneve.
Zbulimit të laserit i paraprijnë punimet e shumë shkencëtarëve në studimin e vetive të
dritës.
Në vitin 1917, Ajnshtajni duke shpjeguar baraspeshën e rrezatimit të mjediseve
të ndryshme erdhi në përfundim se nuk mjafton vetëm procesi i emetimit spontan dhe i
thithjes për t’u balancuar këto procese. Ai në atë kohë parashikoi procesin e emetimit të
induktuar (stimuluar).
Dëshmitë e para mbi ekzistimin e rrezatimit të stimuluar u paraqiten në vitin 1928 nga
Ladenburgu dhe Kopfermani.
Këta dy zbuluan rrezatimin e stimuluar duke studiuar dispersionin negativ të dritës.
Mirëpo, për zbulimin e rrezatimit të stimuluar apo, Laserit, u desh të pritej deri në vitin
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1960, kur shkencëtari Maiman e konstruktoi laserin e parë, atë të rubinit, në laboratoret
Hughes në Kaliforni. Ky ishte një burim i ri i dritës i cili dallonte nga burimet tjera të
dritës, të njohura deri më atëherë.

Figura 16 Paraqitja grafike e laserit

Fjala LASER rrjedh nga akronimi i fjalëve angleze: Light Amplifikation of Simulated
Emission of Radiation - LASER, që në përkthim do të thotë:” përforcim i dritës me
energjinë e rrezatimit të stimuluar”.
Rrezatimi laserik ka disa veti mjaft të dalluara nga të gjitha llojet e rrezatimeve tjera
klasike të dritës.
Vetitë e rrezeve laserike :


kanë intensitet shumë të madh,



janë parlalele,



janë rreze koherente,



lëvizin më një ndryshim në fazë konstante



rrafshi i polarizimit të tyre është konstant,

Drita është koherente në qoftë se të gjitha valët e saj saktësisht janë ndërmjet
veti në fazë të njëjtë. Sipas modelit sinusoidal të valës, kjo do të thotë se të gjitha valët e
dritës përnjëherë arrijnë vlerat maksimale, pastaj vlerat zero dhe vlerat minimale.
Natyrisht, kjo është e mundur vetëm kur të gjitha valët kanë gjatësi të njëjta valore. [12]
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2.9.1 Përdorimi i laserëve
Drita laserike përhapet në tufë rrezesh me shkallë të lartë të paralelitetit, këtë veti
asnjë burim tjetër drite nuk e posedon.
Laseri sot ka përdorim jashtëzakonisht të madh: në shkencë , industri, ushtri , medicinë,
teknologji, farmaci, kompjuterik, arsim, ndertimtari, gjeodozi, telekumunikacion etj.
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3. Deklarimi i Problemit
Duke parë kërkesën e madhe në industri për një produkt të tillë, me anë të të cilit
lehtësohet kryerja e punëve të ndryshme, u munduam sadopak të kontribuojmë në këtë
fushë me një produkt të tillë.
Që në fillim qëllimi ynë rreth këtij projekti ka qenë realizimi i një sistemi me
kosto të ulët me efikasitet dhe produktivitet të lartë, i cili mund të përdoret në sisteme të
ndryshme për kryerjen e punëve të veçanta.
Pra, duke i shfrytëzuar pajisjet e vjetra elektronike, mekanike si printera, skanera dhe
fotokopje, është arritur realizimi praktik i një sistem dy dimensional i kompletuar,
efikas dhe funksional, i cili mund të përdoret në treg gjithashtu.
Siç është cekur më lart, në treg ka nevojë për pajisje të tilla me anë të të cilave përveç që
lehtsohet puna në industri gjithashtu arrihet kualitet dhe precizitiet më i lartë.

Pyetje:
- Si mund të ndertohet një sistem dy dimenzional për prerje me laser?
- Si mund të integrohen softuerët me burim të hapur në sistemet mekatronike?
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4. Metodologjia
Për të arritur deri te një produkt i tillë, në këtë projekt janë përdorur materiale
dhe burime të ndryshme për hulumtim, pas hulumtimit kemi ardhë në përfundim se cilat
pajisjet/komponente ekektrike, mekanike duhet t’i përdorim për realizimin e këtij
projekti.
Me qenëse qëllimi ynë ka qenë të realizojmë një sistem me kosto të ulët, andaj
për të realizu projektin janë përdorur pajisje të vjetra si printer etj, të gjitha janë
kombinuar në mënyrë të duhr për të arritur realizimin e një sistemi të tillë.
Duke perdorur këto pajisje të vjetra është realizuar një sistem për prerje me laser
dy dimensional dhe janë bërë testimet për të prodhuar pjesë të ndryshme me këtë
makinë, rezultatet janë paraqitur në kapitujt në vijim.
Pasi që në këtë projekt janë përfshi pjesa mekanike, elektronike, kompjuterike dhe
kontrolli ky sistemin mund të quhet sistem tipik mekatronik.
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5. REALIZIMI PRAKTIK I PROJEKTIT
5.1 Dizajnimi i sistemit dy dimensional Oxy
Në këtë projekt së pari kemi bërë dizajnimin e sistemit dy dimenzional Oxy, siç
shihet janë të vendosur dy shufra metalike paralele me boshtin x, dhe një shufër paralel
me boshtim y dhe dy step motora që shërbejnë për të lëvizur laserin përgjatë dy akseve
x dhe y gjegjësisht për t’i arritur të gjitha kordinatat e pikave të sistemin Oxy .

Figura 17 Sistemi dy dimensional Oxy
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5.1.1 Aksi x
Aksi x përbëhet nga dy shufra metalike të cilat janë nga materiali inoks me
diametër fi16, shufrat janë të fiksuara mirë përmes mbajtësave në një panel druri të cilat
mundësojnë realizimin e lëvizjeve përgjatë aksit x.

Figura 18 Aksi x
Për të realizuar lëvizjen përgjatë aksit x kemi përdorur një step motor i cili është
marrë nga një fotokopje e vjetër.
Step motori rrotullon një bosht me anë të rripit të dhëmbëzuar, në të cilin janë të
vendosura dy mbështjella, ku në to janë të vendosur nga një litar metalik. Step motori
ne aksin x ka 200 hapa= 360o =38 mm ose 1hap = 0.19mm.

Figura 19 Bartja e momentit të rrotullimit me anë të rript të dhëmbëzuar
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Litari metalik shërben për të vënë linearisht në lëvizje mekanizmin përgjatë aksit x, për
të eliminuar rrëshqitjen e litarit kemi vendosur nga një sferë në litar.

Figura 20 Vendosja e sferës në litar
5.1.2 Aksi y
Aksi y është realizuar duke e marrë një mekanizëm nga një shtypës i vjetër HP840C në të cilin kemi vëndosur laserin, i cili posedon nje step motor, një shufër
metalike e cila është e fiksuar mirë, në të cilën gjendet koka levizëse gjegjësisht
mbajtësi i laserit.

Figura 21 Aksi y
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Në këtë aks step motori me anë të rripit të dhëmbëzuar lëviz linearisht kokën levizëse
përgjatë tërë aksit y. Step motori në aksin y ka 50 hapa = 360o =32 mm ose 1 hap = 0.64
mm.

5.1.3 Ndërprerësit limitues
Ndërprerësit limitues zakonisht vëndosen në fillim dhe në fund të akseve për të
siguruar punë sa më të mirë për makinën dhe parandalimin e ndonjë avarie, vendosja e
ndërprerësve në fillim të akseve shërbenë për përcaktimin e pozitës fillestare ndërsa në
fund të akseve për të parandaluar dëmtimin eventual të strukturës së makinës ose për të
parandalu ndonje avari. Kontrolla e ndërprerësve bëhet me anë të softuerit.
Edhe ne në këtë projekt kemi bërë instalimin e ndërprerësave në fillim dhe në fund të
akseve x dhe y.

Figura 22 Ndërprerësit limitues

5.2 Pllaka elektronike
Realizimi i pllakës elektronike

është bërë duke përdorur këto komponente

elektronike: dy udhëheqësa (ang. driver) L297 të step motorëve, tetë tranzistora të
Darlingtonit TIP120, një rregullues i rrymës LM350 dhe disa rezistor me vlera të
ndryshme.
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Në këtë rast tranzistorët shërbejnë për ndarjen e tensionit të furnizimit dhe
tensionit të arduinos, të cilët udhëheqen nga udhëheqsi L297. Ndërsa LM350 shërben
për rregullimin e rrymës tek njëri step motor në një vlerë më të vogël se një amper.

Figura 23 Dizajnimi i pllakës elektronike

Figura 24 Realizimi i pllakës elektronike
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5.3 Realizimi i lidhjeve të pinave
Për tu arritur komunikimi i arduinos me pajisjet e CNC-së duhet të realizohen
këto lidhje të piunave :


Step Pulse X-Axis, Y-Axis, Z-Axis -pinat nr. 2, 3 dhe 4 shërbejnë për t’i vënë
në levizje step motorët e akseve X, Y dhe Z, një pulsi i pergjigjet një hap i
lëvizjes së step motorit.



Direktion X-Axis, Y-Axis, Z-Axis -pinat nr. 5, 6 dhe 7 shërbejnë për ndërrimin
e kahjes së lëvizjes së akseve X, Y dhe Z.



Stepper

Enable/Disable

-pini

nr.8

përmes

këtij

pini

arrihet

aktivizimi/deaktivizimi i step motorëve.


Limit X-Axis, Y-Axis, Z-Axis -pinat nr. 9,10 dhe 11 shërbejnë për lidhjen e
ndërprersave limitues të cilët janë të instaluar në fillim dhe në fund të akseve.



Spindle

Enable/Disable

-pini

nr.12

përmes

këtij

pini

arrihet

aktivizimi/deaktivizimi në këtë rast laserit mirëpo këtu mund të jetë i instaluar
ndonjë pajisje tjetër kjo varet nga destinimi i CNC-së.
Meqenëse sistemi ynë është dy kordinativ atëherë pinat 4, 7 dhe 11nuk lidhen fare.
Në fund duhet të lidhet furnizimi i udhëheqësave të steperave me tension +5V dhe me
0V.
Në figurën e mëposhtme shihet realizimi i lidhjeve të pinave në mes të arduinos,
udhëheqësave të step motorëve dhe step motorëve.
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Figura 25 Realizimi i lidhjeve të pinave
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6. Operimi i sistemit
Gjatë operimit të sistemit duhet të ndiqen këto procese:





Projektimi i vizatimit
Gjenerimi i G-kodit
Dergimi i G-kodit
Ekzekutimi i G-kodit

1. Projektimi i vizatimit realizohet me anë të një softueri i cili pas përfundimit të
vizatimit na mundëson gjenerimin e G-kodit ose ndërlidhet me ndonjë softuer tjetër.
2. Gjenerimi i G-kodit mud të realizohet me anë të disa programeve kompjuterike, ne
kemi përdorur CAM BAM.
3. Duhet të përdorim një progaram i cili dërgon G-kodin në arduino, ne në këtë rast
kemi përdorur “Universal Gcode Sender v1.0.7” i cili me anë të kompjuterit komunikon
dhe dërgon G-kodin në arduino.
4. Arduino përkrah mini-sistemin operativ GRBL, pranaon G-kodin nga softuri UGS
dhe bën konvertimin e G-kodit në kordinata të cilat ekzekutohen në makinë.
Makina duhet të furnizohet me tension 12V dhe me rrymë 1Am me anë të baterisë ose
me ndonjë furnizues (adapter), në këtë rast është përdorur një adapter me tension 12
voltë dhe rrymë 1 amper.

29

6.1 Realizimi praktik i një shkrimi
Gjatë realizimit të vizatimit duhet pasur kujdes që të mos tejkalohen përmasat e
makinës siç janë xmax=55cm dhe ymax=31cm në mënyrë që të mos paraqiten probleme
gjatë ekzekutimit të punimit.
Së pari e bëjmë projektimin e vizatimit të cilin do ta realizojmë në CAM BAM

Figura 26 Realizimi i vizatimit në CAM BAM
Pasi të perfundojmë vizatimin atëherë prodhojmë G-kodin duke shkuar në mënynë
kryesore dhe duke zgjedhur Machining duke klikuar Producte gcode, G-kodin e
generuar e ruajmë në Desktop ose diku tjetër
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Figura 27 Prodhimi i G-kodit
Pasi të hapim softuerin Universal Gcode Sender duhet të caktojmë: porten në këtë rast
Port: COM18 , Baud rate 9600, Frimware: GRBL dhe klikojmë në butonin Open, në
këtë rast programi është i gatshëm për të derguar G-kodin.

Figura 28 Caktimi i parametrave hyrës në UGS
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Kur të fillon komunikimi i UGS me GRBL zgjedhim menynë

File Mode pastaj

klikojmë butonin Browser marrim G-kod fajlinë me emrin PunimDiplome.nc pastaj
kikojmë butonin Send për të dërguar G-kodin.

Figura 29 Dërgimi i G-kodit nga UGS-si

Nëse dëshirojmë të parashohim si do të duket vizatimi, klikojmë butonin Visualize dhe
do të hapet dritarja si më poshtë.
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Figura 30 Dritarja Visualizer

Përfundimish shohim realizimin e këtij shkrimi me anë të makinës CNC.

Figura 31 Realizimi praktik i vizatimit me anë të makinës CNC
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7. Konkludimi dhe Rekomandimet

Realizimi praktik i këtij punimi për ne ishte një sfidë e madhe dhe një eksperiencë e
veçantë.
Në këtë projekt arritëm kontrollin e plotë të CNC-së duke përdorur softuerin
GRBL, i cili është me burim të hapur (ang. open sorce) dhe i cili është në proces të
zhvillimit nga inxhinier vullnetar.
Pra duke përdor softuer me burim të hapur (ang. open sorce), dhe duke shfrytëzuar
pajisje të vjetra mekatronike, ndërtuam një sistem funksionaltë me destinim të veçantë,
me kosto të ulët dhe efikasitet të lartë.

Rekomandim, i njëjti sistem mund të përdoret për kryerjen e punëve tjera,
meqenëse ne kemi implementu vetëm dy kordinata X dhe Y, mund të futet në funksion
edhe kordinata e tretë Z, gjithashtu në vend të laserit mund te instalohet një frez ose
ndonjë pajisje tjetër për kryerjen e funksioneve tjera.
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