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ДФИНИРАЊЕ НА МЕХАТРОНИКАТА (базични дефиниции)
 Терминот мехатроника, како композиција од „ меха “ од механика и „
троника“ од електроника, првпат е воведен во 1969 од Тетсуро Мори
(Tetsuro Mori), инженер во компанијата Јаскава (Yaskawa Company), за да
опише систем изработен од механички и електрични елементи и
управуван со вграден систем.

МЕХАНИКА
ЕЛЕКТРОНИКА
 После воведувањето на терминот, значењето на овој поим постојано се
развива. Така, денес изразот мехатроника се користи за означување на
интердисциплинарна област од техничките науки која претставува
симбиоза од машинство, електротехника, електроника и информатика
(управување со примена на компјутери). Дефиницијата дека мехатроника
е едноставно комбинација на различни технологии веќе не е доволна да
се објасни мехатрониката.
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DФИНИРАЊЕ
EFINING MECHATRONICS
 Интеграција е клучен елемент во
мехатроничкиот дизајн од аспект на тоа што
комплексноста се проширува од доменот на
машинството на домените на електрониката
и компјутерскиот софтвер.
 Една од најпознатите прикладни дефиниции
е дека мехатрониката е синергиска
интеграција на физички системи, сензори,
активатори, електроника, управување и
компјутери во еден процес на дизајнирање,
уште од самиот почеток на процесот, со што
се овозможува донесување на комплексни
одлуки.

Aerial Venn diagram from Rensselaer Polytechnic
Institute (Troy, New York) website describes the various
fields that make up Mechatronics

 Мехатрониката е интеграцијата на различни технологии со цел да се добие
најдоброто решение на даден технолошки проблем. Таа не е ништо друго
до добра дизајнерска пракса. Тоа подразбира користење на современи,
ефикаси технологии за подобрување на карактеристиките на производите
и процесите и флексибилност.
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 Мехатроника доби легитимитет во
академските кругови со објавувањето на
првото стручно списание: IEEE/ASME
Transactions on Mechatronics, каде беше
дадена следнава дефиниција:
Мехатроника е синергистичка
комбинација на прецизното машинско
инженерство, електронска контрола и
системското размислување во
дизајнирањето на производите и
производствените процеси.

Мехатроника: синергизам и интеграција во
текот на дизајнирањето

 Мехатроника е еволутивен развој на дизајнот кој бара хоризонтална
интеграција меѓу различните инженерски дисциплини, како и вертикална
интеграција помеѓу дизајнот и производство. Тоа е најдобрата пракса за
синтеза од страна на инженерите управувано од страна на потребите на
индустријата и човечки суштества.
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 Сите познати дефиниции и изјави во врска со мехатрониката се точни
и информативни, но секој од нив во себе и за себе не успеа да го
долови севкупното значење на мехатрониката.
 Иако, не постои сеопфатна дефиниција на мехатрониката, во
реалноста, од познатите дефиниции и од нивните лични искуства
инженерите ја разбираат суштината на филозофијата на мехатроника.
 Треба да се сфати дека мехатрониката е начин на живот во
современата инженерска практика.
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 Концепцијата на мехатрониката произлегува од интеграцијата на
знаење од различни области на физиката и техничките дисциплини.
Целта на мехатрониката е да се користи оваа интеграција, со цел да
се постигне синергиски ефект, односно да се добие производ со
највисоки можни технички и економски параметри. Во оваа смисла,
изучувањето на мехатроничките системи може да се подели во
следниве области на специјалност:






Моделирање на физички системи;
Сензори и актуатори;
Сигнали и системи;
Компјутери и логички системи;
Софтвер и аквизиција на податоци
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КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАТРОНИКАТА

Bishop, ed, The Mechatronics Handbook
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КЛУЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАТРОНИКАТА
 Клучните елементи на мехатронички пристап се прикажани на сликата:

(Devdas Setty, et.al., Mechatronics System Design)

Мехатрониката е резултат на примената на информатичките
системи кај физички системи. Физичкиот систем, најдесниот
испрекинат блок, се состои од механички, електрични и
компјутерски (електронски) системи, како и активатори, сензори,
и контакти во реално време. Сензорите и актуаторите се користат
за да ги трансдуцираат енергија од висока моќност, обично
механичката страна, до ниска моќност, електрична и
компјутерска или електронска страна. Блокот означен како
механички системи често се состои од повеќе од само механички
компоненти и може да вклучуваат течност, пневматски, термо,
акустична, хемиски како и други дисциплини.
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ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД
 Почетоци
Уште од 2500 година п.н.е. египетските инженери користеле
едноставни но сепак прецизни мерни инструменти за нивелирање на
темелите при изградбата на пирамидите Тие исто така користеле
систем од преливни канали за мерење и дистрибуција на водата за
иригација на плодната почва во делтата на реката Нил.
Познато е дека и Римјаните користеле едноставни мерачи на проток
при изградбата на аквадуктите и водоводите.
Мерењето и управувањето со процесите во почетокот било мануелно и
се користела механичка технологија, а потоа се поуспешно се
применувала пнеуматска, електронска и дигитална технологија.
Експоненционалниот развој на мерните и управувачките методи
започнува после Втората светска војна и сеуште рапидно се зголемува.
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ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД

 1600‐1900

Питовата цевка е пронајдена околу 1600 година.
Регулаторот на притисок со летечки топчиња (Ватов регулатор) е
пронајден во 1774 година за време на индустриската револуција.
Кон крајот на 1800 година во комерцијална употреба се наоѓаат живините
термометри во лимени и дрвени куќишта, како и живини барометри.
Во почетокот на 1900 на пазарот се јавуваат и температурни контролери,
пневматски контролери и пишувачки инструменти за регистација на
мерените големини (температура, притисок, релативна влажност и сл.).
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 1900‐1945
Со појавата на Првата светска војна барањата за многу поефикасни
инструменти придонесуваат за понатамошен развој на ова поле. Развиен е
концептот на PID (пропорционално, интегрално, диференцијално)
управување.
До средината на 1930-тите развиени се разни анализатори, мерачи на проток
и електронски потенциометри.
Во тоа време дури 600 компании во светот продаваат разни индустриски
инструменти.
Развиен е и Ziegler-Nichols-овиот метод на подесување кој што сеуште се
користи и денес.
Втората светска војна врши огромно влијание во развојот на разни нивоа на
мерењето и управувањето. Произведени се разни давачи на притисок,
електронски инструменти,
и инструменти на принципот на
урамнотежување на сила.
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 1950‐1960
• нагло унапредување на индустријата за управување со процесите
• претставен е транзисторот
• пневматски диференцијален мерач на притисок,
• електронска контрола,
• гасно-течна хроматографија,
• ултрасонични протокомери,
• 4-20 mA DC стандардниот сигнал,
• компјутерски управувани постројки
• прва NC машина во 1952 година
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 1960‐1970
• Во 1960 тите години претставени се компјутери со
имплементација на директно дигитално управување (DDC systems)
• екрански операторски интерфејс
• програмабилни логички контролери (PLC)
• технологија со мерење на вртлози во флуиден тек
• усовршени конструкции на вентили за контрола на протокот
• претставен е првиот робот
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ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД
 1970‐1980
• Во 1970 се појавуваат дистрибуирани контролни системи (DCS)
• примена на оптички кабли,
• разни гасни анализатори
• развиени се модели со вклучени големини на состојба и
оптимално управување
• Развој на адаптивното управување
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 1980‐1990
•
•

•
•
•

Анализа и развој на робусни контролни системи
Развој на „софтверската ера“ која што уште повеќе ја раширува
примената на дистрибуираните контролни системи и
програмабилните логички контролери
Експертни системи
Компаниите што најмногу извезуват исклучително ја нагласуваат
потребата од автоматизација
Огромна примена на индустриските роботи
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ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД
 1990‐2000
•
•
•
•
•

Примена на невралните мрежи
“fuzzy” логика
“Паметни инструменти” и контролери со самокалибрирање
Интезнивна примена на контролата со повратна врска во
автомобилската индустрија
Развој на „fault tolerant“ системи
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ИСТОРИСКИ ПРЕГЛЕД
 После 2000
•
•
•
•
•
•
•

Развојот на мерењето и управувањето не може да се
предвиди од аспект на новите технолошки решенија кои ќе се
јават.
во иднина разликата помеѓу DCS и PLC ќе исчезне,
ќе се зголемат можностите за авто‐дијагностика и само‐
корекција на контролните системи,
се повеќе ќе се користи вештачката интелигенција,
во рамките на една постројќа ќе се оствари комплетно
мрежно поврзување помеѓу сите компоненти на системот
рапидно се зголемува можноста за далечинско управување
со системите со користење на глобалната светска мрежа ‐
Интернет.
тотална дигитална интеграција на мерењата и сите
компоненти на контролниот систем
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ПРИМЕНА НА МЕХАТРОНИЧКИТЕ СИСТЕМИ
 Денес, мехатроничките системи обично се среќаваат во
домовите, канцелариите, училиштата, продавниците, и се
разбира, во индустриски апликации
 Конструкции на машини-алатки и опрема за автоматизација на
технолошките процеси
 Роботиката (индустриски и специјални)
 Авијација, вселенска и воена техника
 Автомобилската индустрија (контрола на климата, сопирачки,
активна амортизација, темпомат, воздушни перничиња, управување
со моторот, безбедност, итн)
 Канцелариска опрема (на пример, копирање и факс машини)
 Компјутерска опрема (на пример, принтери, плотери, диск драјвови)
 Апарати за домаќинство (микробранови печки, машини за перење,
правосмукалки, машини за миење садови, уреди за климатизација,
системи за обезбедување).
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1. Вовед
Во оваа скрипта се опишани основните принципи кои што придонесуваат за
проучување на МЕХАТРОНИКАТА. Со овие белешки, студентите треба да бидат
способни да ги разберат општите принципи кои се вклучени во мехатрониката, да ги
сфатат основните компоненти кои го сочинуваат мехатроничкиот систем, вклучувајќи
ги активаторите, сензорите, електрониката и контролорите и да се разбере практичната
примена на мехатроничките системи во апликации како што се производство,
автомобилските системи и роботиката.
Белешки од предавања по предметот Вовед во мехатроника се збирка на 8 поглавја
кои ги покриваат клучните елементи на вовед во мехатроника:
Вовед
Електроника: примена на електронски компоненти во процесот на дизајнирање
едноставни кола
Дигитална електроника: бројни системи, логички порти, секвенцијална логика
Контролори:

контрола

(управување),

микропроцесорски

системи,

микроконтролери, програмабилни логички контролери
Микроконтролери: компоненти, типови, програмирање
Сензори: вовед и видови
Електрични актуатори: соленоиди, DC мотори и дискови, AC мотори и дискови
и чекор мотори
Механички активатори: пневматски и хидраулични активаторски компоненти и
системи
Во втората глава "Електроника: примена на електронски компоненти во
процесот на дизајнирање едноставни кола" се анализираат основните електронски
компоненти и заеднички електронски кола како што се отпорници, напон разделувачи,
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кондензатори, намотки, диоди, мост кола, засилувачи, филтри и нивната употреба во
изградбата на мехатронички системи.
Во третата глава "Дигитална електроника: бројни системи, логички порти,
секвенцијална логика" се опишани бројните системи (системите на броеви), основните
на логичките порти и IC логички групи. Исто така, презентирани се и законите на
еквивалентност од Буловата алгебра. Опишани се комбинациони логички кола
(мултиплексер и демултиплексер кола) и секвенцијални логички кола (СР и Д флипфлоп-ови). Се анализираат и дигитално-аналогни и аналогно-дигитални конвертори.
Во четвртото поглавје е дадена дефиниција за контролор. Дадени се
карактеристики, компоненти и разлики на микропроцесори и микроконтролери. Исто
така, опишани се и примената и карактеристиките на програмабилните логички
контролери.
Петтата глава "Микроконтролери: компоненти, типови, програмирање" се
занимава со основните компоненти на еден микроконтролер и неговата архитектура.
Исто така, дадени се и примери на програмирање на микроконтролери и едноставен
развој на плочи, со цел да се разберат функциите на еден микроконтролер.
Шестата глава "Сензори: Вовед и типови" вклучува краток вовед во
карактеристиките и значењето на сензорите во мехатроничките системи. Покрај тоа,
овде е дадена и кратка дискусија за видовите сензор кои најчесто се употребува во
дизајнирањето на мехатроничлките систем.
Следната, седма глава "Електрични актуатори: соленоиди, DC мотори и дискови,
AC мотори и дискови и чекорни (step) мотори", ги објаснува видовите на електрични
актуатори кои се користат и нивната функција во мехатроничките дизајни
(конструкции). Покрај тоа, дадени се нивната контрола (управување) и нивните
карактеристики заедно со критериумите за избор на мотор.
Во осмото поглавје "Машински (механички) активатори: пневматски и
хидраулични активаторски компоненти и системи", се разгледуваат механички
активатори како дел од контролирани системи (управувачките системи) придружени со
нивните компоненти.
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2. Eлектроника: примена на електронските
компоненти во дизајнирање на
едноставни кола
Со што се занимава електрониката? Таа штеди пари, го следи срцето,
пренасочување на глас во домовите на други луѓе, слетување (приземјување) на авиони
и ги наведува автомобилите безбедно до нивната дестинација.
Зборот електроника потекнува од зборот електрон, што претставува субатомска
честичка која е носител на негативен електричен полнеж. Таа нема познати компоненти
или потструктури. Според тоа, општо е прифатено дека електронот е елементарна
честичка. Еден електрон има маса што е околу 1/1836 од масата на протонот, и секој од
нив носи полнеж од 1,6 х 10-19 Кулони. Електроните, како и секоја честичка, имаат
одредени механички својства и како честички, и како бран, така што тие можат да се
судираат со други честички и да дифрактираат како светлината. Во атомот,
електронската конфигурација соодветствува на бројот на електрони во секој
електронска обвивка. Не може да има до 2 електрони во првата обвивка, 8 во втората и
третата, а потоа 18 во четвртата. Електроните на различни видови атоми имаат
различни степени на слобода да се движи наоколу. Кај некои видови материјали, како
што се металите, најоддалечените електрони во атомите се толку лабаво врзани, така
што тие хаотично се движат во просторот помеѓу атомите на тој материјал од ништо
повеќе од влијанието на соба температура топлинска енергија. Затоа што овие речиси
неограничени електрони се слободни да ги напуштат нивните атоми и пловат низ
просторот помеѓу соседните атоми, тие често се нарекуваат слободни електрони. Во
други видови на материјали, како што е стакло, електроните на атомите имаат многу
малку слобода да се движи наоколу. Додека надворешните сили како што е физичкото
триење може да ги присилат некои од овие електрони да ги напуштат нивните атоми и
да преминат во атоми на друг материјал, тие не се движат многу лесно меѓу атомите
внатре во самиот материјал. Оваа релативна мобилност на електроните во
внатрешноста на материјалот е познат како електрична спроводливост. Спроводливост
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е одредена со типот на атомите во материјалот и од меѓусебната поврзаност на атомите
еден со друг. Материјали со висока мобилност на електроните (многу слободни
електрони) се нарекуваат проводници, додека материјали со ниска мобилност на
електроните (малку или без слободни електрони) се нарекуваат изолатори.

Слика 2.1: Електрон

Значи, електрониката е уметност и наука да се постигне електроните да се
движат на начин како би извршиле корисна работа онака како што ние сакаме (бараме).
Една од најголемите работи што луѓето ја научиле во 20-тиот век е да ги користат
електроните за контрола (управување) на машините и за процесирање на информации.
Електроничката револуција, како што ова е познато, во голема мера ја забрза
компјутерската револуција и двете овие трансформираа многу области на нашето
живеење. Во многу физички феномени, како што се електричната енергија,
магнетизмот, и топлинската спроводливост, електроните имаат суштинска улога.
Електроните се користат во многу апликации, вклучувајќи заварување, Катодни цевки,
електронски микроскопи, терапија со зрачење, ласери и акцелератори на честички.
Во ова поглавје ќе бидат анализирани основните електронски компоненти, како
и едноставните (вообичаените) електронски кола кои се среќаваат кај мехатроничките
системи.
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2.1 Електронски компоненти

Електрониката денес е толку продорна што речиси е полесно да се размислува за
работи што не ја користат, отколку за оние што ја користат електрониката. Мали
електрични струи (и, во теорија, единечни електрони) внимателно се насочуваат околу
многу посложени кола за обработка на сигнали (како што се оние кои носат радио и
телевизиски програми) или зачувуваат и процесираат информации. Колата внатре во
елементите на електронската опрема се преполни со компоненти кои извршуваат
различни работи, а компонентите се меѓусебно поврзани со кабли или печатени
метални врски. Електронските кола се изградени од мал број на стандардни
компоненти и исто како и ЛЕГО, овие компоненти може да се ставуваат заедно во
неограничен број на различни места, така што може да извршуваат неограничен број
различни работи. Со електронските компоненти, како што се отпорници, кондензатори,
диоди и намотки, можна е изработка на телевизори, мобилни телефони и компјутери.
Тоа се многу сложени предмети, но сите тие ги користат овие основни електронски
компоненти како градежни блокови (елементи).

Слика 2.2: Електрониката во секојдневниот живот

Ова се некои од најважните компоненти со кои ќе се сретнете:
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Отпорник - Што е отпорник? Тоа е компонента која може да се спротивстави
или да го ограничи протокот на струја. Единица мерка за отпорност е Ом (Ω),
именувана по германскиот физичар Георг Симон Ом. Тој го открил постоењето
на врска помеѓу напонот (износот на силата која ќе доведе до течење на струја
помеѓу две точки), струјата (количество на проток на електричен полнеж) и
отпорноста (мерка спротивна на струјата) - она што го знаеме како Омов закон во кој се наведува дека струјата помеѓу две точки од проводникот е директно
пропорционална на разликата на потенцијалите (напон) помеѓу двете точки, и
обратно пропорционална на отпорноста помеѓу нив.
Најчестиот вид на отпорници се оловни отпорници со фиксна вредност. Бојата
на телото на отпорниците укажува на типот на отпорникот. На пример, оние со
беж боја на телото се јаглеродни отпорници. Тие се обично и најефтини, и имаат
толеранција од 5%. Ова значи дека наведената вредност може да варира од 5%
во секоја насока - па ако вашиот отпорник покаже 100 оми, вистинската
вредност може да биде помеѓу 95 и 105 оми. Отпорници со сино-носталгична
боја на телото се отпорници од метален филм. Тие се обично малку поскапи, но
имаат толеранција од 1%.

Слика 2.3: Јаглеродни отпорници
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Отпорниците доаѓаат во различни категории и големини. Тие се селектираат
според вредноста на нивниот отпор (оми) и струјниот капацитет (вати).
Повеќето отпорници има бендови во 4 бои. Првите три од лево кон десно ја
покажуваат вредноста на отпорот, а последниот бенд е вредност на
толеранцијата. Но, може да има до 7 бендови на отпорник, три да ја претстават
главната вредност, мултипликаторот, вредноста на толеранцијата, вредноста на
квалитетот и вредноста на % стапка на испад.
На пример: ако се погледне слика 2.4 подолу, ја забележувате бојата и
придружениот број. Првите два бендови укажуваат на главната вредност, а
третиот бенд е мултипликатор (прв бенд број, вториот бенд број X 10
број)

(трета бенд

. Ако бојата на првиот бенд е кафеава, втората е црна, а третата е кафена, ќе

имаме 10 X 10 (1) = 100 оми отпорник. Ако друг отпорник има првите три бенда
со кафена, црна и црвена боја, тогаш вредноста ќе биде 10 x 10 (2) = 1000 оми.

Слика 2.4: Кодови на боите на отпорниците

Веќе споменавме толеранција кај отпорниците, а бојата на четвртиот бенд ја
претставува вредноста на толеранцијата. Популарните толеранциски вредности
се движат од 1% до 20%: Златна за 5% толеранција, Сребрена за 10%
толеранција и нема боја за 20% толеранција.
Други видови на отпорници се:


Отпорници за површинска монтажа - се состои од два метални краеви
преку кои се остварува контакт со колото, и среден дел кој го одредува
отпорот. Тие се мали! Најмалите се со големина од 0,6 x 0,3 mm.
Помалите димензии може да немаат ознаки, така што треба да се биде
доста внимателен во овој поглед.
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Слика 2.5: Отпорници за површинска монтажа



Отпорници во низа - се погодни кога ви требаат неколку отпорници кои
сите имаат по еден крај поврзан на истата точка во колото, на пример за
да се ограничи струјата на границата на LED диоди или LED дисплеј
модул. Ова е местото каде отпорнк

во низа може да биде подобен.

Обично може да се најдат низи помеѓу четири и шеснаесет отпорници во
различни куќишта со што во голема мера се забрзува прототипирањето –
сепак, тие не коштаат повеќе од поединечни отпорници.

Слика 2.6: Отпорници во низа



Променливи отпорници - се користат за да се постигне промена
(варирање) на вредноста на струјата што тече во колото. Тие работат со
лизгање на ексцентричен терминал по резистивен (отпорен) материјал.
Откако ќе се постави на соодветно место, позицијата на ексцентрикот
често останува фиксна во колото, но, исто така, може да се направи
прилагодлив за корисникот со шрафцигер. Потенциометрите и rheostats
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се променливи отпорници кај кои ексцентричниот терминал е во форма
на бројчаник или лизгач со кој корисникот може да манипулира, како што
е контрола на звук кај радио или музички систем. Исто така, денешниот
отпорнк е помала верзија на променлив отпорник и се користи во кола
каде е потребно да се смени отпор. Често се среќава во темно/светло и
температурни сензори затоа што овозможува колото да биде повеќе или
помалку чувствително.

Слика 2.7: Варијабилн (променливи) отпорници



Светлосно зависни отпорници (Light dependent resistor LDR) - во целосна
темнина нивниот отпор има доста висока вредност, околу 1 мегаом, но во
услови на нормална светлина таа паѓа на околу 17 килооми. Тие се доста
мали, главата е околу 8 мм во дијаметар. Промените во интензитетот на
светлината врз површината на LDR резултат во промена на нивниот
отпор. LDR отпорниците се многу корисни, особено кај сензор кола за
светло/темно.
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Слика 2.8: LD отпорници



Термистори - се еден вид на отпорници чија отпорност значително
варира со промената на температурата, повеќе отколку кај стандардните
отпорници. Термисторите се користат како температурни сензори, саморесетирачки прекуструјни заштитници (осигурачи), и само-регулирачки
елементи за греење. Термисторите се разликуваат од отпорните
температурни детектори (resistance temperature detectors - RTD) по тоа
што материјалот што се користи за термистор вообичаено е керамика или
полимери, додека RTDs користат чисти метали. Температурниот одзив е,
исто така, различен, RTDs може да се користат во поголеми температурен
опсег, а термисторите обично постигнуваат поголема прецизност во
ограничен температурен опсег [обично -90 ° C до 130 ° C].

Слика 2.9: Термистори
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Напонски делител - ако на пример максимална влезна напон од 20V треба да се
намали пропорционално до максимум влезен напон на 5V, тоа лесно може да се
направи со два отпорници, со користење на напон-делителско коло.

Слика 2.10: Едноставен отпорен напон делител

Равенката на колото е:
𝑅

𝑉

𝑅

𝑅

𝑉

Како едноставен пример, ако е R1 = R2 , тогаш е:
𝑉

𝑉

Како поспецифични и / или практичен пример, ако Vout = 6 V и Vin = 9 V (и двата
често користени напони), тогаш е:
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉

𝑅2
𝑅1

𝑅2

6
9

2
3

и со решавање користејќи алгебра, R2 мора да биде двапати поголем од
вредноста на R1.
Со оглед на тоа што постои врска помеѓу напонот, струјата и отпорот, исто така
со помош на отпорници може да се изврши делење и на струјата.
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Кондензатори - Што е кондензатор? Кондензаторот е составен од два
проводника

одделени

со

изолационен

материјал

наречен

диелектрик.

Диелектрик може да биде хартија, пластична фолија, керамика, стакло, воздух
или вакуум. Плочите може да бидат алуминиумски дискови, алуминиумска
фолија или тенок филм од метал аплициран (нанесен) на спротивните страни на
цврст диелектрик. Проводник - диелектрик - проводник сендвич може да се
навитка во цилиндарот или да се остави рамен.
Кондензаторите се компоненти кои се користат за складирање на електрична
енергија. Тие го прават меморискиот чип, филтри, интегратори, сензори, итн.
Понекогаш кондензаторите се користат за да се изедначи струјата во колото така
да се спречи лажно активирање на други компоненти како што се релеи. Кога
моќта се доведе во коло кое вклучува кондензатор - кондензатор се полни. Кога
моќта се исклучи кондензатор го празни својот електричен полнеж бавно.
Износот на енергија, што кондензатор може да ја задржи - неговиот капацитет, е
единица мерка наречена фарад. Терминот фарад е именуван по Англичанец со
име Мајкл Фарадеј, гениј хемичар и физичар кој го откри концептот на
електромагнетни полиња. Во секој случај, еден фарад (F) е прилично многу
енергија, па кондензаторите обично можат да зачуваат многу помалку.
Најчестите мерни единици се следниве:


Пикофарад (pF) – 10



Нанофаради (nF) –10 – 0.000 000 001 F



Микрофаради (μF) – 10 – 0.000 001 F

– 0.000 000 000 001 F

Покрај вредноста на капацитетот, други вообичаени параметри на
кондензаторот се:


напонот



струја на протекување - кондензатори не се совршени и “протекуваат”
многу мал износ на струја, обично во опсег на микроампери



толеранција - слично на отпорниците, вистинските наспроти
производствените вредности може да варираат - понекогаш и до 20% во
двете насоки
14
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работна температура - секогаш проверете го ова доколку вашиот проект
вклучува екстремни температури

Слика 2.11: Кондензатори

Видови на кондензатори:


Електролитски кондензатори - се кондензатори каде што едената или и
двете "плочи" се не - метална спроводлива супстанција, електролит.
Електролитите имаат помала спроводливост од металите, па се користат
само во кондензатори кога користењето метални плочи не е практично,
како на пример кога диелектричната површина е кревка или груб по
форма. Диелектричниот материјал на електролитски кондензатори се
произведува од самиот метал на анодната во она што е познато како
процес на формирање. Во текот на овој процес, струјата тече од
металната анодна преку проводна бања на посебно формиран електролит
до катодата. Протокот на струја предизвикува формирање на изолациски
метален оксид на површината на анодата. Дебелината, структурата и
составот на овој изолациски слој ја одредува неговата диелектрична
цврстина. Доведениот (аплицираниот) потенцијал помеѓу металната
анодна и бања катодата мора да биде над напонот на распаѓање на
оксидот пред да потече значајна струја. Со течењето на струјата,
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цврстината на распаѓање (формираниот напон) и дебелината на оксидот
се зголемуваат.
Предноста на електролитските кондензатори е високиот капацитет по
единица волумен и по единица трошок. Високиот капацитет произлегува
од високата диелектрична константа, високата цврстина на полето на
дефект (распаѓање), грубата површина, како и екстремно мала,
униформна

дебелина

на

анодно

формираниот

метален

оксид.

Електролитските кондензатори се користат кога се потребни многу
високи вредности на капацитетот, за мазнење на моќноста, spike
потиснување и така натаму. Наместо електролитски кондензатори можат
да се користат тантал кондензатори кога се бара поточно решение.

Слика 2.12: Електролитски кондензатори



Керамички кондензатори - Керамичките кондензатори се изработуваат од
материјали како што се титаниум киселина бариум се користи како
диелектрик. Внатрешно, овие кондензатори не се конструирани како
калем, така што тие може да се користи во апликации со висока
фреквенција. Вообичаено, тие се користат во кола кои заобиколат
(bypass) сигнали со висока фреквенција до земјата (заземјување). Овие
кондензатори имаат облик на диск. Нивната капацитивност е релативно
мала. Керамички кондензатори не треба да се користи за аналогни кола,
бидејќи тие можат да го нарушат сигналот. Читањето на вредноста кај
керамичките кондензатори е прилично едноставно, првите две цифри се
значајни бројки, а третата е мултипликатор. Резултатот е секогаш
16
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пикофаради. На пример, 121 е 120 пикофаради, 8,2 е 8,2 пикофаради, 12 е
12 пикофаради. Ако постои буква суфикс, таа ја означува толеранцијата.

Слика 2.13: Керамички кондензатори



Полиестерски кондензатори - се исто така многу популарни за кола со
висока фреквенција, бидејќи празнењето кај нив тие може да биде многу
брзо и имаат многу ниско протекување. Тие не се со високо ниво на
толеранција, но се евтини и практични. Нивната толеранција е околу ±
5% до ± 10%. Мора да се внимава, бидејќи различни производители
користат различни методи за означување на вредноста на капацитетот.
Овие кондензатори немаат поларитетот.

Слика 2.14: Полиестерски кондензатори



Променливи кондензатори - се користат главно за прилагодување
(нагодување, подесување) на фреквенцијата. Постојат два главни типа тример кондензатор кој се користи за фино подесување и нормално
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променлив (или мини-тунинг) кондензатор кој се користи за апликации
како што се радио подесување. Обично имаат поставен опсег, на пример
опсегот на кондензатор за подесување е 60-160 пикофаради.
Кога се прилагодува (дотерува, подесува, нагодува) вредноста кај
променлив кондензатор, препорачливо е да се биде внимателен. Еден
компонента е поврзан со завртка за прилагодување (подесување) на
кондензатор. Ова значи дека вредноста на кондензатор може да зависи од
капацитетот на шрафцигерот кој се користи. Подобро е да се користи
посебен шрафцигер за прилагодување (подесување, дотерување) на овие
компоненти.

Слика 2.15: Променливи кондензатори

Намотки - Што е намотка? Намотката е компонента која може да одолее на
промени во наизменична струја, и складира енергија во магнетно поле од струја
што тече низ неа. Променливата струја предизвикува променливо магнетно поле
кое индуцира напон што се спротивставува на струјата произведена од
магнетното поле. Ова е познато како индуктивност.
Намотката (индуктор, калем) обично е изработена како намотка од спроводлив
материјал, обично бакарна жица, намотана околу срцевина (јадро) или од воздух
или од феритен материјал. Јадрените материјали со повисока пропустливост од
воздухот го ограничуваат магнетното поле во непосредна близина на намотката,
а со тоа ја зголемуваат индуктивноста. Намотките може да имаат различни
форми. Повеќето од нив се изработени од емајлирана жица обвиткана околу
феритна бобина со жица поставена од надворешната страна, додека кај некои
феритот ја покрива жицата целосно и се наречени "заштитени". Некои намотки
имаат прилагодливо јадро, што им овозможува промена на индуктивноста. Мали
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намотки може да се гравират директно на печатено коло со поставување на трага
во спиралана подлога. Значи, износот на индуктивноста зависи од неколку
фактори - јадрениот материјал, големината и обликот на јадрото, како и бројот
на намотки (навивки) на жицата во калемот и неговата форма. Единицата на
индуктивност е хенри (H), сепак вообичаените вредности се најчесто во ранг од
милихенри (mH) или микрохенри (μH).
Намотки широко се користат во аналогните кола и процесирањето на сигнали.
Намотки поврзани со кондензатори и други компоненти формираат прилагодени
кола кои може да засилуваат или да филтрираат одредени фреквенции на
сигналите. Ова може да се движи од употребата на големи намотки како
пригушници во снабдувањето со електрична енергија, кои во комбинација со
филтер кондензатори го отстрануваат заостанатиот шум или други флуктуации
кај излезот на еднонасочната струја, до толку мали индуктивности како што се
генерираните

од

феритно

зрно

за

да

се

спречи

радиофреквенциските пречки со сигналот. Помали

пренесување

на

намотка/кондензатор

комбинации даваат подесувачки (tuned) кола кои се користат во радио прием и
емитување, на пример. Намотки исто така се користат и во електрични системи
за пренос, каде што се користат за намерно намалување на напон на системот
или за да се ограничи струјата на испад (грешка). Во оваа област, тие се почесто
се нарекува реактори. Со оглед на тоа што намотките имаат тенденција да бидат
поголеми и потешки од другите компоненти, нивната употреба е намалена во
современата опрема; и колата се дизајнираат така да користат само мали
намотки, доколку ги има; поголеми вредности се симулираат со употреба на
гираторски (gyrator) кола.

Слика 2.16: Намотки
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Диоди - Што е диода? Тоа е електронска компонента која овозможува струјата
да тече само во една насока. Диодата се состои од два вида на полупроводнички
кристали (обично направени од силикон или германиум), кои се високо
рафинирани, па потоа помешани (допирани) со нечистотија. Во зависност од
нечистотија, кристалот може да се биде од "N-тип" или од "P-тип". Кога ќе се
стави N-допиран сегмент до P- допиран сегмент, се формира диода или PN спој.
Kај диодите P-регионот се нарекува анода, и N-регионот се нарекува катода.

Слика 2.17: Диода

Интересно е дека диодата може да се користи како регулатор на напон, под
услов да не се надмине максималната струја што може да ја користи. При
користење отпорници како делители на напон, недостаток на користење на два
отпорници е дека тешко да се набават прецизните (конкретните) вредности.
Значи можете да го користите Зенер диода наместо тоа. Тие се произведуваат со
многу попрецизни (и пониски) напони и користат помалку енергија. Кога е
приклучена паралелно со извор на променлив напон, Зенер диодата спроведува
кога напонот го достигне реверзниот напон на праг на диодата. Од тој момент
натаму, релативно ниската импеданса на диодата го држи напонот низ диоди на
таа вредност.

Слика 2.18: Регулатор на напон со Зенер диода
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Мост кола - нудат атрактивен можност за точно мерење на мали промени на
отпорот, што е важно за примена во отпорнички сензори. Основниот Wheatstone
мост (всушност развиен од S.H. Christie во 1833) се состои од четири отпорници
поврзани за да формираат aquadrilateral, извор на побудување (напон или струја)
поврзан преку една од дијагоналите, и детектор на напон поврзан во другата
дијагонала. Детекторот ја мери разликата помеѓу излезите од два делители на
напон поврзани преку ексцитација.
Кога напонот помеѓу точката 1 и негативната страна на батеријата е еднаков на
напонот помеѓу точката 2 и негативната страна на батеријата, нултиот детектор
ќе покаже нула и се вели дека мостот е "избалансиран". Состојбата на
рамнотежа на мостот исклучиво зависи од односот на Ra/Rb и R1/R2, и е доста
независна од доведениот напон (батеријата). Да се измери отпорот со Wheatstone
мост, непозната отпорност се поврзува на местото на Ra или Rb, додека другите
три отпорници се конкретни уреди со познати вредности. Било кој од другите
три отпорници можат да се заменат или да се прилагоди додека мостот се
избалансира, и кога се постигне избалансираност, вредноста на непознатиот
отпорник може да се утврди од односите на познатите отпори.

Слика 2.19: Wheatstone мост

Засилувачи - се користат за да се постигне засилување на сигналот и за да
работат потребен е надворешен извор на енергија. Нивоата на сигнал на
различни интерфејс локации на компоненти во мехатронички систем мора да
бидат правилно приспособени за задоволителни перформанси на овие
компоненти и целокупниот систем. На пример, многу типови на сензори
произведуваат слаби сигнали што треба да се засилат пред истие да може да се
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користат (вчитаат) во системот за мониторинг, процесорот на податоци,
контролорот, или податоци logger.

Слика 2.20: Блок дијаграм на основен засилувач

Постојат многу форми на електронски кола класифицирани како засилувачи, од
операциски засилувачи и засилувачи на мали сигнали до засилувачи на големи
сигнали и моќност. Засилувач може да се смета како едноставнa кутија или блок
кој содржи уред за засилување, како што е транзистор, транзистор со ефект на
поле или oп-засилувач, кој има два влезни терминали и два излезни терминали и
излезниот сигнал е многу поголем од влезниот сигнал со оглед на тоа што
истиот е "засилен". Засилувачи најчесто се произведува во монолитна форма со
користење на оригинално интегрално-коло (IC). Тие обично се нарекуваат
операциски засилувачи, бидејќи може да се користат за извршување на
аритметички операции (собирање, одземање, множење) со сигнали. Всушност,
оп-засилувачи, исто така, може да се користи за интегрирање и за
диференцирање на сигнали.

Слика 2.21: Модел на коло на оперативен засилувач со засилување А и влезен и излезен
отпор Rin и Rout
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Идеален засилувач има три главни својства, влезен отпор или (Rin), излезен
отпор или (Rout), и секако засилување познато најчесто како засилување или (A).
Без разлика колку е комплицирано колото на засилувачот, за да се покаже
односот на овие три својства може да се користи општиот модел на засилувач.
Засилување на засилувач може да се каже дека е односот што постои меѓу
сигналот кој се мери на излез и сигналот кој се мери на влезот. Постојат три
различни видови на засилување кај засилувач: напонско засилување, (Av),
струјно засилување (Ai) и засилување на моќноста (Ap).
Од слика 2.21, излезниот напон на оп засилувач (op amp) е линеарно
пропорционална на разликата на напонот меѓу влезните терминали V+- V- со
фактор на засилување A. Сепак, излезниот напон е ограничена на опсег
𝑣

𝑉

𝑉 , каде VCC е доведен напон специфициран од страна на дизајнерот на

засилувачот. Опсегот

𝑉

𝑣

𝑉

често се нарекува линеарна област на

засилувачот, и кога излезот варира до VCC или -VCC, се вели дека оп засилувачот
е заситен.
Идеален оп-засилувач (op-amp) има бесконечна засилување (𝐴
влезен отпор (𝑅

∞), и нула излезен отпор (𝑅

∞), бесконечен

0). Последица од

претпоставката на бесконечно засилување е тоа што, ако излезниот напон е во
рамките на конечниот линеарен регион, ние мора да имаме 𝑣

𝑣 . Реален op

amp има засилување во опсег 103-105 (во зависност од видот), а со тоа всушност
подржува многу мала разлика во напоните на влезните терминали при работи во
својот линеарен регионот. Кај повеќето апликации, може да се претпостави 𝑣
𝑣 .

Слика 2.22: Инвертирачки засилувач
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Негативна повратна врска е процес на "враќање назад" само мал дел од
излезниот сигнал на влезот, но за да се направи повратната врска негативна,
мора назад да се доведе негативен или "инвертиран влез" на терминалот на опзасилувачот користејќи надворешен отпорник во повратнта врска наречен Rf.
Оваа повратна врска помеѓу излезот и инвертираниот сигнал на влезниот
терминал го носи

диференцијалниот влезен напон кон нула. Овој ефект

произведува затворен коло на засилувачот резултирајќи со засилување на
засилувач сега наречено негово засилување на затвореното коло. Засилувачот со
затворено коло користи негативна повратна врска за прецизно контролирање на
целокупното засилување но по цена на намалување на пропусниот опсег на
засилувачот. Засилувањето на инвертирачки засилувач, како што е прикажано на
сл. 2.22 е:
𝑉
𝑉

𝐺𝑎𝑖𝑛 𝐴

𝑅
𝑅

Сега можеме да ги специфицираме карактеристиките на идеален засилувач во
однес на неговото засилување, односно напонско засилување:


Засилувањето на засилувачот, (A) треба да остане константна за различни
вредности на влезниот сигнал.



Фреквенцијата не треба да влијае врз засилувањето. Сигнали од сите
фреквенции мора да бидат засилени со точно истиот износ.



Засилувањето на засилувачот не смее да додаде шум на излезниот сигнал.
Тоа треба да ги отстранат какви било шумови кои веќе постојат во
влезниот сигнал.



Промените на температурата не треба да влијаат врз засилувањето на
засилувачот, треба да има добра температурна стабилност.



Засилувањето на засилувачот мора да остане стабилно во текот на долг
временски период.

Оперативниот засилувач не е многу стабилна во форма прикажана на сл. 2.21.
Двата главни фактори кои придонесуваат за овој проблем се:
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Фреквенцискиот одзив



Drift.

Ова значи дека засилувањето A на op-amp не останува константна, тоа може да
варира со фреквенцијата на влезниот сигнал (т.е. функцијата на фреквенцискиот
одзив не е рамна во оперативниот опсег) и со текот на времето (на пример,
лебдат drift). Проблемот на фреквенцискиот одзив произлегува од динамиката на
колото на оперативен засилувач. Овој проблем не е обично тежок ако уредот
работи при многу високи фреквенции. Drift (лебдат) проблем се јавува поради
чувствителноста на засилувањето А на факторите на околината, како што се
температура, светлина, влага, и вибрации.
Практично невозможно е да се избегне дрифт (препуштање на околностите) на
засилувањето и грешката во фреквенцискиот одзив кај оперативен засилувач.
Но, ефектот на овие два проблеми може да биде отстранет кај излезот од
засилувачот со користење на повратна врска. Бидејќи засилувањето А е многу
големо, формата со затворено коло е најчесто се користена во практичните опAMS апликации. Оваа форма

на затворено коло има предност во тоа што

карактеристиките и точноста на излезот од целокупното коло зависи од
пасивните компоненти (на пример, отпорници и кондензатори) во него, што
може да се обезбеди при висока точност, а не самите параметри на опзасилувачот.


Коло на интегратор засилувач - е коло на оперативен засилувач кој
врши математички операции на интеграција, што значи ние можеме да
предизвикаме излезот да одговора (дава рекција, respond) на промените
na влезниот напон во текот на времето. Интегратор засилувачот
функционира како елемент за складирање кој "произведува излезен напон
кој е пропорционален на интегралот од неговиот влезен напон во однос
на времето". Со други зборови, големината (магнитудата) на излезниот
сигнал е определена со должината на времето. Напонот е присутна на
неговиот влез какошто струјата во повратното коло се менува или
кондензаторот се празни со појавата на бараната негативна повратна
врска кај кондензаторот.
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Кога напонот, Vin е првпат се донесе на влезот на интегрирачкиот
засилувач, празениот (ненаполнетиот, uncharged) кондензатор C има
многу мал отпор и делува малку како краток спој давајќи засилување
помало од еден. Нема течење на струја на влез од засилувачот и точка X е
виртуелно заземјување што резултира со нула излез. Какошто фидбек
кондензаторот C започнува да се полни, неговата реактанса Xc се
намалува, ова резултира во зголемување на односот

Xc/Rin, давајќи

излезен напон, кој продолжува да се зголемува се додка кондензаторот
целосно се наполни. Во овој момент кондензаторот делува (се однесува)
како отворено коло, блокирајќи го сега протокот на DC струјата. Односот
на повратниот кондензатор и влезниот отпорник сега е бесконечен,
резултирајќи со бесконечно засилување. Резултат од ова високо
засилување (слично на засилуваањето на отвореното коло кај опзасилувачи), е дека на излезот од засилувачот оди во сатурација.

Слика 2.23: Интегратор засилувач

Коефициентот на зголемување на излезниот напон е определен со
вредноста на отпорникот и кондензаторот, " RC временска константа".
Ако на влезот од интегратор засилувачот се доведе постојано променлив
влезен сигнал како што е квадратен бран, тогаш кондензаторот ќе се
полни и празни во одговор на промените во влезниот сигнал. Ова
резултира во тоа што излезниот сигнал добива форма на назабени
бранови чија фреквенција зависи од RC временската константа:

26

Lecture Notes on Introduction to Mechatronics

Слика 2.24: Трансфер функција на т.н. генератор рампа сигнал



Коло на диференцијатор засилувач - е токму спротивното на колото на
интегратор оперативен засилувач: позициите на кондензаторот и
отпорникот се заменети и сега реактансата, Xc е поврзана на влезниот
терминал на инвертирачки засилувач, додека отпорникот, Rf формира
негативен повратен елемент кај оперативен засилувач. Ова коло врши
математичка операција на диференцијација, што значи "произведува
излезен напон кој е директно пропорционален на коефициентот на
промена на влезниот напон во однос на времето". Со други зборови,
побрзи или поголеми промени на влезниот напон на сигналот, толку е
поголема влезната струја, толку поголеми ќе бидат промените на
излезниот напон во одзивот, стинувајќи се повеќе "клинец" по форма.
Како и со интегратор колото, имаме отпорник и кондензатор формирајќи
RC мрежа преку операциски засилувач, а реактансата на кондензаторот
игра голема улога.

Слика 2.25: Диференцијатор засилувач

Влезниот сигнал кај диференцијаторот се носи на кондензаторот.
Кондензатор ја блокира било која DC струја, па не постои проток на
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струја во точката на сумирање на засилувачот, X резултира со нула
излезен напон. Кондензатор дозволува да поминат само промени на
влезниот напон од AC тип и чија фреквенција зависии од брзината на
промена на влезниот сигнал. При ниски фреквенции реактансата на
кондензаторот е "висока" што резултира со ниско засилување (Rf/Xc) и
низок излезен напон од операцискиот засилувач. При повисоки
фреквенции реактансата на кондензаторот е многу помала и резултира со
повисоко засилување и повисок излезен напон од диференцијатор
засилувачот. Сепак, при високи фреквенции колото на диференцијаторот
станува нестабилно и почнува да осцилира. За да се избегне оваа
потребно е високо фреквенциското засилување на колото да се намали со
додавање на дополнителен кондензатор со мала вредност кај Rf
отпорникот во повратното коло..

Слика 2.26: Облици на бранови кај диференцијатор

Филтри - се уреди кои овозможуваат минување само на пожелниот дел од
сигнал, отфрлајќи го несаканиот дел. Надворешните нарушувања, компонентите
на грешката во побудата и шумот генериран внатрешно во рамки на
компонентите на системот и инструментација може да се отстранат со филтер.
Исто така, филтерот е способен за обликување на сигналот на саканиот начин.
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Филтрите може да бидат пасивни и активни. Пасивните аналогни филтри
содржат пасивни елементи како што се отпорници и кондензатори (а понекогаш
и намотки), и немаат потреба од надворешен извор на енергија. Активните
аналогни филтри содржат активни елементи како што се транзистори и
операциски засилувачи покрај пасивните елементи, и тие имат потреба од
надворешно

напојување.

Дигитални

филтри,

кои

вршат

дигиталното

процесирање на сигналот за да се постигне филтрирање, исто така широко се
користат денес.
Во типични апликации за аквизиција и обработка на сигнали кај мехатроничките
систем, може да се идентификуваат следните три широки категории на филтри:


Ниско-пропусни филтри – дозволуваат да поминат само сигнали со
ниска фреквенција. Едноставни пасивни филтри од прв ред можат да
бидат направени со поврзување на еден отпорник и еден кондензатор во
серија преку влезниот сигнал, (Vin) со излезот на филтерот, (Vout) земен
од раскрсницата на овие две компоненти. Во зависност на кој начин се
поврзуваат отпорникот и кондензаторот во однос на излезниот сигнал се
определува типот на конструкција на филтерот, резултирајќи во нископропусен или пак високо-пропусен филтер. При ниските фреквенции
капацитивната реактанса, (Xc) на кондензаторот ќе биде многу голема во
споредба со отпорната вредност на отпорникот, R и како резултат
напонот низ кондензаторот, Vc, исто така, ќе биде голем, додека низ
отпорникот има пад на напонот, Vr ќе биде многу помал.

Слика 2.27: Ниско-пропусно филтер коло
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Слика 2.28: Фреквентциски одзив на ниско-пропусно филтер коло

Принципот на работа и фреквентниот одзив на активен ниско-пропусен
филтер е потполно ист како и кај претходно разгледаниот пасивен
филтер, единствената разлика овој пат е тоа што тој користи операциски
засилувач за засилување и контрола на засилувањето. Наједноставен
облик на нископропусен активен филтер е да се поврзе инвертирачки или
неинвертирачки засилувач на основното RC нископропусно филтер коло.


Високо-пропусни филтри - се токму спротивното на она што претходно
беше разгледано како ниско-пропусно филтер коло, со тоа што сега кај
двете компоненти е заменет излезниот сигнал со (Vout) што се зема од
отпорници. Каде ниско-пропусниот филтер дозволува премин на сигнали
само под неговата точка

на фреквенција на сечење, ƒc, пасивното

високопропусно филтер коло како што самото име имплицира, дозволува
да поминуваат само сигнали над избраната точка на сечење, ƒc
елиминирачќи го секој нискофреквенциски сигнал од брановата форма.
Оваа фреквенција на "пресекување", "агол" или "прекин" е дефинирана
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како точка на фреквенцијата каде на капацитивната реактанса и отпорот
се еднакви.

Слика 2.29: Високо-пропусно филтер коло

Основната операција на активен високо-пропусен филтер е потполно иста
како и за нејзиниот еквивалент RC пасивно филтер коло, освен што кај
овој тип на кола има операциски засилувач или операциски засилувач
вклучен во неговиот дизајн за засилување и контрола на засилувањето.
Како

и

кај

претходното

активно

нископрппусно

филтер

коло,

наједноставниот вид на активен високопропусен филтер е да се поврзат
стандарден инвертирачки или не-инвертирачки операциски засилувач со
основното RC високопропусно пасивно филтер коло како што е
прикажано. Фреквенцискиот одзив на колото е ист како и кај пасивен
филтер,

освен

што

амплитудата на

сигналот

се

зголемува

со

засилувањето од засилувачот и за не-инвертирачки засилувач вредноста
на засилувањето на напонот на границата на премин е дадена како 1 +
R2/R1, исто како и за нископропусното филтер коло.
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Слика 2.30: Фреквенциски одзив на високопропусно филтер коло



Филтер со појасен дијапазон - Фреквенцијата на сечење или ƒc точка на
едноставен RC пасивен филтер може точно да се контролира со помош на
само еден отпорник во серија со не- поларизирани кондензатор, и во
зависност од начинот на кој тие се поврзани се добива или
нископропусен или високопропусен филтер. Една едноставна употреба за
овие типови на филтри е во апликации на аудио засилувач или кола како
што се филтри за кросовер звучник или пред-засилувач контролери на
тон. Понекогаш потребно е да помине само одреден спектар на
фреквенции кои не почнуваат од 0Hz или не завршуваат во некоја точка
на висока фреквенција, но се во рамките на одреден фреквенциски
дијапазон (појас), или тесен или широк. Со поврзување на едно
нископропусно филтер коло со високопропусно филтер коло, може да се
добие друг вид на пасивен RC филтер, низ кој поминува избран спектар
или "појас " на фреквенции кој можае да биде или тесен или широк,
додека ублажат сите оние надвор од овој опсег . Овој нов вид на пасивен
филтер формира фреквенциски селективен филтер познат најчесто како
појасно-пропусен филтер.
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Слика 2.31: Појасно-пропусно фолтер коло

Слика 2.32: Фреквенциски одзив на појасно-пропусно филтер коло

Еден начин за правење на многу едноставен активен појасно-пропусен
филтер е да се поврзат основните пасивни високо и ниско пропусни
филтри во коло на операциски засилувач. Ова каскадирање заедно на
поединечните ниско и високо пропусни пасивни филтри дава филтер
коло од низок "Q-фактор" тип кое има широк пропусен појас. Првата
фаза на филтерот ќе биде високо пропусната фаза која користи
кондензатор за блокирање на секој DC што доаѓа од изворот. Овој дизајн
ја има предноста да произведува релативно рамен асиметрично пропусно
појасен фреквенциски одзив кој
нископропусниот

одзив,

а

со едната половина го претставува

другата

половина

високопропусниот одзив како што е прикажано.
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3. Дигитална електроника: бројни системи,
логички порти, секвенцијална логика
Дигиталните кола се развиле од транзисторските кола кои може да дадат излез
на едно од двете напонски нивоа во зависност од нивото на своите влезови. Двете
нивоа, обично 0 или 5 V се низок и висок сигнали и се претставени со 0 и 1. Секоја од
овие бинарни цифри се нарекува bit (кратенка од " binary digit"). Дигиталните уреди
користат цифри (спогласно посебен, конкретен код) за да го претстават информација и
одредена форма на логиката за процесирање на таквите информации. Со оглед на тоа
што мехатроничките системи користат дигитални уреди за прибирање на информации,
комуникација на информации, обработка на информации, како и уреди за управување
(контрола), областа на дигиталниот хардвер и логиката се важни во мехатрониката.
Во принцип, во секој броен систем постои подредено множество (сет, група) на
симболи познати како бројки со правила дефинирани за вршење на аритметички
операции како собирање, одземање, множење и делење. Множеството од овие цифри ги
формира броевите кои во општ случај може да имаат два дела – цел дел на бројот
(integer) и фракција, раздвоени со точка ( . ), и тоа:
(N)b = dn-1, dn-2 ---- d2, ...... d1, ........ d0. d-1 , d-2...... d-f ..... d-m
integer portion

redix point

fractional portion

Цифрите во бројот се поставени една до друга и на секоја позиција во бројот и се
доделува тежина или индекс.

Табела 3.1: Бројни системи

Логички порти - Дигитална логичка порта е основен блок за градба од кој се
изградени сите дигитални електронски кола и микропроцесорски базирани
системи. Основните дигитални логички порти ги извршуваат логичките
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операции И, ИЛИ и НЕ на бинарни броеви. Во дигиталниот логички дизајн се
дозволени само две напонски нивоа или состојби и овие состојби обично се
нарекуваат (соодветствуваат на) Логичка "1" и Логичка "0", висок и низок,
вистина и лага, а кои се претставени во Булова алгебра и со таблици на
вистинитост преку бинарните цифри "1" и "0", соодветно.
Добар пример за дигитален сигнал е едноставна светилка која може да е
или “вклучена” ("ON") или “исклучена” ("OFF"), но не и двете во исто време.
Повеќето логички системи користат "позитивна логика", во која логичкото ниво
"0" или "ниско" е претставено со нула напон, 0V или заземјување, а логичкото
ниво "1" или "високо" е претставено со повисок напон, како што се +5 волти, со
префрлување од едно напонско ниво во другото, или од логичко ниво "0" на "1",
или од "1" на "0" и тоа се прави што е можно побрзо за да се спречи било каква
грешка (дефект) во работењето на логичкото коло. Исто така, постои
комплементарен систем на "негативна логика" во кој вредностите и правилата на
логичката "0" и логичката "1" се обратни.

Слика 3.2: Идеални дигитални логички напонски нивоа


Логичка И портата – дава излез 1 или Точно ако и само ако сите влезови
се вистинити или 1. Ако само еден влез е лага или 0, таа нема да даде
излез, односно на тој начин излезот е лага или 0. Ова многу лесно може
да се визуелизира така што овој тип на портата би се споредил со мала
сијалица поврзан со извор на електромоторна сила преку одреден број на
on-off прекинувачи. Бројот на прекинувачи претставува број на влезови
на И портата додека осветлувањето на светилката означува излез 1 или
вистина. Логичкиот или Буловиот израз за логичката И порта е логичко
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множење кое се означува со една точка или симбол точка (.), односно
Буловиот израз: A.B = Q

Слика 3.3: 2-влезна И портата

Бидејќи Буловиот израз за логичка И функција е дефинирана како (.), што
е бинарна операција, И портите може каскадно да се поврзат за да го
формираат било кој број на поединечни влезови. Сепак, комерцијално се
достапни само И порти во стандард 2, 3, или 4-влез пакети.


Логичка ИЛИ порта - или инклузивна-ИЛИ порта е вид на дигитална
логичка порта која има излез што е нормално на логичко ниво "0" и оди
на логичко ниво "високо", т.е. на ниво "1" само кога некој од нејзините
влезови е на логичко ниво "1". Излезот на логичката ИЛИ порта се враќа
повторно на "ниско" ниво само кога сите нејзини влезови се на логичко
ниво "0". Логичкиот или Буловиот израз за логичка ИЛИ порта е логичко
ссобирање кое се означува со знакот плус (+) и го дава Буловиот израз:
A+B = Q.

Слика 3.4: 2‐влезна ИЛИ порта

ИЛИ функцијата може да има неограничен број на индивидуални
влезови. Сепак, комерцијално достапните ИЛИ порти се достапни во
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типови со 2, 3, или 4 влезови. Дополнителен број влезови, на пример,
налага портите каскадно да се поврзат.


Логичка НЕ порта - е најосновна од сите логички порти и понекогаш се
нарекува инвертoр бафер или едноставно дигитален инвертoр. Тоа е уред
со еден влезен кој има излезно ниво што е нормално на логичко ниво "1"
и оди на логичко ниво "ниско" односно на "0" кога неговиот единствен
влез е на логичко ниво "1", со други зборови, го "инвертира" влезниот
сигнал. Излезот од НЕ портата повторно се враќа на "високо" ниво само
кога нејзиниот влез е на логичко ниво "0" и дава Булов израз: Q

A

Слика 3.5: Дигиталeн инвертор

Комерцијално на располагање се НЕ порти со 4 или 6 индивидуални
порти во едно пакување. Крукчето (о) ставено на крајот на симболот за
НЕ портата означува дека сигналот се инвертира во излезен сигнал. Но
овој знак (о), исто така, може да биде поставен на влез на портата и во
овој случај означува активен НИЗОК влез. Оваа инверзија на влезниот
сигнал не е ограничена само на НЕ портата, и може да се користи кај
било кое дигитално коло или порта како што е прикажано со операцијата
на инверзија која е иста без разлика дали е на влезниот или на излезниот
терминал. Најлесен начин е “крукчето” (о) да разгледува едноставно како
инвертор.
Користењето на НЕ портата во комбинација со И портата формира НИ
порта, а користењето на НЕ порта во комбинација со ИЛИ порта формира
НИЛИ порта. Исто така, меѓу најчесто употребуваните основни логички
порти се и ексклузивна-ИЛИ портата и ексклузивна-НИЛИ порта.
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Булова алгебра – закони за еквивалентност
Закон(и)

Назив

AB = BA

A+B = B+A

A(BC) = (AB)C

A+(B+C) = (A+B)+C

Комутативност на И(), ИЛИ(+)

Асоцијативност на  , +

A=B  B=C  A=C

Транзитивност на “=”

A(B+C) = (AB) + (AC)

Дистрибутивност на  над +

Обратна насока = Множење 
A+(BC) = (A+B)  (A+C)

Distributivity of + over 

reverse direction =Factoring out +
1A = A

0+A = A

"1 е идентитет

"0 е идентитет

(единична вредност) за И"

Идентитети, единична вредност

(единична вредност) за ИЛИ"

0A = 0

1+A = 1

Mask

"0 masks values

1 masks values

(prevents from getting (prevents from getting
through) AND,

through) OR"

AA = 0

A+A = 1

Инверзен елемент, Поништување

AA = A

A+A = A

Поедноставување, Дуплирање

AB  A

(not Eq laws)

A=F  (AB)=F

Апсорпција, негативна Експанзија на 

A  A+B

(not Eq laws)

A+B =F  A=F

Експанзија, негативни апсорпција на +

AB = A+B

A+B = AB

Де Морганови теореми

Дистрибуција на негација со промена на операцијата
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IC logic Families
Логичкито семејство (група) се идентификува според природата на елементите
со цврста состојба (отпорници, диоди, биполарни транзистори, итн) што се
користат

во

интегрираното

коло.

Примерите

вклучуваат

Отпорничко-

Транзисторски Логика (RTL), Диода-Транзистор Логика (DTL), емитер-пар
логика (ECL), Транзистор-Транзистор логика (TTL), и комплементарнасиметрија метал-оксид полупроводнички логика (CMOS). Во моментов, TTL и
CMOS се најпопуларните логички семејства (групи). CMOS е популарна поради
нејзината пониска дисипација на моќност, помали димензии и подобри својства
на отпорност на шум. Но, тие се со помала робусност и полесно се оштетуваат
од електрични полиња во споредба со TTL уреди.

Слика 3.6: ТТL наспроти CMOS уреди

За влезен сигнал на TTL уред, ниска вредност одговара на напон во опсег од 00.8V, а висока вредност одговара на напон во опсег поголем од 2V. За излезниот
сигнал на TTL уред, ниска вредност одговара на напон во опсег од 0-0.5V, а
висока вредност одговара на напон во опсег од 2,7-5V. Ваквиот напнски опсег
обезбедува висок степен на отпорност на шум, бидејќи логичката 0 и логичката
1 се одделени со околу 2 V. Понатаму, дури и ако излезот на логичкиот уред се
додаде ниво на шум од 0,4 V, неговата логичка состојба ќе остане иста на влезот
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на друго логичко ниво. Напонот на снабдување (напојување) обично е ограничен
на опсег 4,75-5,25 V кај TTL коло.

Слика 3.7: Прифатливи нивоа на влезниот и излезниот сигнал кај TTL порта

Неколку предности на CMOS над TTL беа споменати претходно. Друга предност
на CMOS логички кола е дека тие може да користат било какво напојување во
напонски опсег од 3-15 V. На пример, CMOS коло може да работи со 12 V
автомобилски акумулатор (батерија), без да треба да се користи специјално коло
за намалување на напонот на напојување, што е неопходно кај TTL колото.
Логичките нивоа на CMOS колата се менуваат со напон на напојување.

Слика 3.8: Прифатливи нивоа на влезниот и излезниот сигнал кај CMOS порта

Понекогаш, две или повеќе логички семејства може да се користат на ист
дигитален уред (на пример, компјутер). Кога се поврзуваат две единици, кои
припаѓаат на различни логички семејства (на пример, едната е CMOS, а другата
е TTL), потребно е тие две единици да бидат компатибилни. Особено,
оперативните

(работните)

напони

на

двете

единици

треба

да

бидат

компатибилни, а истто така и оперативните струи на две единици треба да бидат
компатибилни. Значи, двете единици треба да имаат соодветни импеданси.
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Дигиталната електроника се класифицира како:


Комбинациони логички кола - комбинациониот логички излез зависи
само од нивото на влезовите.



Секвенцијални логички кола - излезот на секвенцијалната логика зависи и
од зачуваните нивоа и од влезните нивоа. Затоа, секвенцијални логика е
во можност (е способна) да се "сеќава" на конкретна состојба.

Комбинациони логички кола - имаат излези кои се утврдени (детерминирани)
само со логичката функција на состојбата на нивниот тековен влез, логичка "0"
или логичка "1", во било кој даден момент, со оглед на тоа што тие немаат
повратна информација (повратна врска), и било какви промени на сигналите кај
нивните влезови веднаш ќе имаат ефект на излезот. Со други зборови, во
комбинационите логички кола, излезот во текот на времето (во секој момент)
зависи од комбинацијата на нивните влезови и ако се промени состојбата на
еден од влезовите, се менува и излезот, со оглед на тоа што комбинационите
кола немаат "меморија", "тајминг" или "повратни врски".

Слика 3.9: Комбинационо логичко коло

Комбинациските логички кола се составени од основните логички НИ, НИЛИ
или НЕ порти кои се "комбинирани" или меѓусебно поврзани за да се добијат
покомплицирани прекинувачки кола. Овие логички порти се градбени делови на
комбинационите логички кола. Комбинационите логички кола може да бидат
многу едноставни или многу комплицирани и секое комбинациско коло може да
се имплементира само со НИ и НИЛИ портите, и тие се класифицирани како
"универзална" порти. Трите главни начини на одредување на функцијата на
комбинационо логичко коло се:
 Таблици на вистинитост - обезбедуваат концизна листа која ги прикажува
вредностите на излезот во табеларен облик за секоја можна комбинација
на влезните променливи,
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 Булова алгебра – го формира изразот за излезот за секоја влезна
променлива што претставува логичка "1",
 Логички дијаграм – го прикажува поврзувањето и врските на секоја
поединечна логичка порта што е имплементирана во колото.

Слика 3.10: Класификација на комбинациони логички кола

Еден од најчестите примени на комбинационата логика е во мултиплексер и демултиплексер колата. Тука, повеќе влезови или излези се поврзани во заедничка
сигнална линија и логичките порти се користат за декодирање на адреса за да се
избере еднен внес на податоци или излезен прекинувач.



Мултиплексер кола - скратено "mux" или "MPX", се комбинациони
логички прекинувачки уреди кои работат како многу брзо дејствувачки
повеќепозициони вртлив прекинувач. Тие поврзуваат или контролираат,
повеќе влезни линии наречени "канали" составени од 2, 4, 8 или 16
индивидуални влезови, еден на излез во даден момент. Според тоа, задача
на мултиплексерот е да им овозможи на повеќе сигнали да делат еден
заеднички излез. Мултиплексерите се користат како еден начин за
намалување на бројот на потребните логички порти во колото или кога е
потребно една податочна линија да носи два или повеќе различни
дигитални сигнали.
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Слика 3.11: 2-влезен мултиплексер

Во 2-влезен мултиплексер, влезот А е адресирачки влез, која
контролира кој од двата податочни влезови, X0 или X1, ќе се пренесува
на излезот. Ако А влезот префрла (прекинува) напред и назад при
фреквенција двојно поголема од фреквенцијата на секој дигитален
сигнал, и двата сигнали ќе бидат прецизно репродуцирани, и повторно
може да бидат одделени со демултиплексер коло синхронизирано со
мултиплексерот. Мултиплексерите не се ограничени само на два
податочни влезови. Ако се користат два адресирачки влезови, може да
се мултиплексираат до четири податочни сигнали. Со три адресирачки
влезови, може да се мултиплексираат осум сигнали, итн.



Демултиплексер кола - се спротивни на мултиплексер колото. Ова коло
има еден внес на податоци и еден или повеќе адресирачки влезови, и
избира кој од повеќето излези ќе го пренесе (добие) влезниот сигнал.
Исто коло, исто така, може да се користи како декодер, со користење на
адресирачките влезови, како бинарен број и давајќи излезен сигнал на
еден излез кој одговара на бинарниот адресирачки влез. Во оваа
апликација,

податочната

влезна

линија

функционира

како

коло

овозможувач - ако колото е исклучено, ниту еден излез нема да покаже
активност без оглед на бинарниот влезен број.
1-на-2 линиски декодер/мултиплексер користи исти И порти и исти
адресирачки шема како 2-влезен мултиплексер. Основната разлика е во
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тоа што влезовите се комбинирани, а излезите се одвоени. Со ваквата
промена, се добива коло што е инверзно на 2-влезниот мултиплексер.

Слика 3.12: 1-на-2 линиски декодер / демултиплексер

Како и мултиплексери, така и демултиплексерите не се ограничени на два
податочни сигнали. Ако се користат два адреисрачки влезови, може да се
демултиплексираат до четири податочни сигнали. Со три адреисрачки
влезови, може да се демултиплексираат осум сигнали, итн.

Секвенцијални логички кола - за разлика од комбинационите логички кола,
кои ја менуваат состојбата во зависност од реалните сигнали доведени на
нивните влезови во разгледуваниот момент, секвенцијалните логички кола имаат
одредена форма на интерна "меморија" вградена во нив, па се во можност да ги
земат предвид нивните претходни состојби на влез, како и оние кои се присутни
(дејствуваат) во моментот, вклучен е еден вид на "пред" и "после" врска. Со
други зборови, состојбата на излезот на секвенцијално логичко коло е функција
на тековниот (моменталниот) влез, минатиот влез и/или минатиот излез и тоа ги
памти овие услови се додека следниот часовен сигнал ја промени неговата
состојба.
Секвенцијалните логички кола генерално се познати како двосостојбени или
бистабилни уреди кои може да имаат излез или излези поставени во една од
двете основни состојби, логичко ниво "1" или логичко ниво "0" и ќе остане
"затворено" на неодредено време во оваа тековна состојба или услови, се додека
не се доведе некој друг влезен прекинувачки пулс или сигнал кој ќе предизвика
бистабилното коло повторно да ја промени својата состојба.
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Слика 3.13: Приказ на секвенцијална логика

Едноставен мемориски уред може да се изградени од комбинациони уреди. Под
мемориски уред, се подразбира уред кој може да се сети дали сигнал на логичко
ниво 0 или 1 бил поставен на еден од неговите влезови, и овој факт може да го
направи достапен на излез. Многу едноставен, но сепак корисен, мемориски
уред може да се конструира од едноставна ИЛИ порта:

Слика 3.14: Едноставен мемориски уред

Во овој мемориски уред, ако на почетокот А и Q се на логичка 0, тогаш Q
останува на логичка 0. Меѓутоа, ако единствениот влез А некогаш стане логичка
1, тогаш излезот Q ќе биде логичка 1, без оглед на понатамошните промени на
влезот А. Во оваа едноставна меморија, излезот е функција само од состојбата на
меморискиот елемент, откако меморијата се “занпише'', таа потоа не може да се
промени. Сепак, таа може да се ''прочита''. Таков уред може да се користи како
едноставно само за читање меморија, која може да биде програмирана само
еднаш. Често, за да се опише однесувањето на секвенцијален уред се користи
табела на состојби или тајминг (временски) дијаграм. На сл. 3.11 се прикажани
табелата на состојби и тајминг (временскиот) дијаграм за оваа едноставна
меморија. Табелата на состојби ги прикажува состојбите во кои влегува уредот
после влезот (''следната состојба''), за сите можни состојби и влезови. За овој
уред, излезот е вредноста складирана (зачувана) во меморијата.
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Слика 3.15: Табела на состојби и тајминг (временски) дијаграм

Стандардните логички порти се градбени делови на комбинациони коло, а пак
бистабилните брави и флип-флоповите се градбени делови на секвенцијалните
логички кола. Секвенцијалните логички кола може да бидат конструирани за да
се добие или едноствен флип-флоп или покомплексни секвенцијални кола како
што се регистри за складирање, регистри за промена (shift registers), мемориски
уреди или бројачи.



SR flip-flop - може да се смета за едно од најосновните секвенцијални
логички кола. Флип-флоп во основа е едно-битен мемориски бистабилен
уред кој има два влеза, еден кој ќе го "постави" уредот (излез = "1"), и е
обележан со S и другиот која ќе го "ресетира" уредот (излез = "0"), со
ознака R. Според тоа, симболот SR означува сетирање/ресетирање.
Ресетирачкиот влез го враќа flip-flop-от назад во неговата оригинална
(почетна) состојба со излез Q кој ќе биде или на логичко ниво "1" или на
логичка "0" во зависност од овие услови на сетирање/ресетирање.
SR flip-flop обично е изграден од НИ или НИЛИ порти вкрстеноповрзани.

Слика 3.16: Симбол на основен RS flip-flop
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Слика 3.17: Таблица на вистинитост за сетирање-ресетирање функција кај НИ и НИЛИ SR flipflops

Понекогаш е пожелно секвенцијалните логичк кола да имаат бистабилен
SR flip-flop кој ја менува состојбата само кога се исполнети одредени
услови, без оглед на состојбата на сетирачките или ресетирачките
влезови. Со поврзување на 2-влезна И порта во серија со секој влезен
терминал на SR flip-flop може да се формира затворен SR flip-flop. Овој
дополнително условен влез се нарекува "Овозможи" влезн и му е даден
префиксот на "EN". Додавањето на овој влез значи дека излезот во Q ја
менува состојбата само кога таа е ВИСОКА и затоа може да се користи
како часовен (CLK) влез што го прави неговото ниво чувствително како
што е прикажано подолу.



D flip-flop – е досега најважен од часовник flip-flop-овите (clocked flipflops), со оглет на тоа што обезбедува влезовите S и R никогаш да не се
еднакви на еден во исто време. D flip-flop се изработени од затворен SR
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flip-flop со инвертор додаден помеѓу S и R влезови за да се овозможи
еден D (податочен) влез. Овај единствен податочен влез D се користи
наместо "сетирачкиот" сигнал, а инверторот се користи за генерирање на
комплементарен "ресетирачки" влез на тој начин формирајќи нивочувствителен D-type flip-flop од ниво-чувствителна RS-брава, па сега е S
= D и R = не D.

Figure 3.18: Symbol of a D flip-flop circuit

Кај едноставен SR flip-flop беа потребни два влеза, еден да го "постави"
(сетира) излезот и еден да го "ресетира" излезот. Со поврзување на
инвертор (НЕ портата) на SR flip-flop можеме да се "сетира" и "ресетира"
flip-flop со користење на само еден влез, бидејќи сега двата влезни
сигнали се комплементи еден на друг. Овој комплемент ја избегнува
двосмисленоста својствена за SR бравата кога и двата влеза се НИСКИ,
бидејќи таа состојба веќе не е можна.
Други важни секвенцијални логички кола се T-type flip-flop, JK flip-flop,
shift registers, multivibrators, бројачи, податочни брави, итн
Од дигитално во аналогно и обратно

Слика 3.19: Дигитален и аналоген свет
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Во принцип, може да замислиме претставување на информациите со
помош на некоја форма на аналогни или дигитални сигнали. Реалниот свет не е
всушност ни "аналоген", ни "дигитални". Аналогните и дигиталните сигнали не
се ништо повеќе од математички репрезентации на реалноста, корисни кога
сакаме да обработуваме информации. За да се илустрира ова, замислете
ситуација кога ни даваат работно електронско коло без да се каже нешто за
истото, и прашуваат: "Дали е ова аналогно или дигитално коло?" Како би
можеле да кажеме? Се разбира, ние веројатно може да одлучиме разгледувајќи
дали колото содржани некои интегрирани кола, читајќи ги броеви за нивниот
тип, и проверувајќи ги во литертурата! (Ние, исто така може да нагаѓаме дека
ако коло не содржи никакви интегрирани кола, тоа најверојатно не е дигитално!)
Сепак за нашите цели, тоа би било изневерување. Вистинското прашање е:
"Може ли да се каже само со разгледување на видовите на електронски сигнали
кои се пренесуваат помеѓу компонентите на таблата?"
Ако се поврзе осцилоскоп, може да се види како некои од напонските или
струјните нивоа во колото варираат во текот на времето. Во повеќето случаи,
обликот на брановите на осцилоскоп брзо ќе покаже дали сигналот е дигитален
или аналоген. Дигиталните сигнали често ќе покажат квадратни форми. Сигнал
напоните имаат тенденција во поголемиот дел од времето да бидат во близина на
едното или на другото од двете конкретни нивоа, префрлувајќи се помеѓу нив
релативно брзо. Аналогните сигнали понекогаш не покажуваат очигледна
форма, иако во некои случаи тие покажуваат едноставен препознатлив облик
како синусоида. Како резултат на тоа. понекогаш може да формираме мислење
за типот на сигналот преку набљудување дали може да ги препознаеме
брановите. Но дали постои "научни" начин на одлучување? Дали постои
алгоритам или рецепт кој секогаш ќе биде во можност да ни каже каква форма
добил сигналот?
На првпоглед може да изгледа дека ова е едноставен проблем. Кога ќе
погледнеме во нив на осцилоскоп, дигиталните сигнали може да имаат убава
квадратна форма, аналогните се со тенденција да изгледаат како синусоиди или
шум. За жал, кога информацискиот канал се користи во неговите граници
ситуацијата може да биде малку понејасна. Кога дигитален сигнал се пренесува
по многу висока бит-стапки, рабовите на зголемување и на опаѓање при секоја
промена на ниво имаат тенденција да станат заоблени поради конечниот
49

Lecture Notes on Introduction to Mechatronics
пропусен опсег на каналот. Како резултат на тоа, стварно пренесуваните
напонски осцилации може да не покажат очигледен дигитален модел. На сличен
начин, некои аналогни бранови може да се покажат прилично квадратни форма.
На пример, излезот од тешката карпа бенд, компресиран со студиска опрема,
може да имаа исечен изглед слично на поток на, малку заоблени, дигитални
битови. Исто така, ако аналоген канал се користи ефикасно секоја можна
бранова форма ќе се појави понекогаш. Како резултат на тоа, брановите
понекогаш ќе изгледаат исто како и дигиталните.
Не можеме да знаеме со апсолутна сигурност, само со испитување на
обликот на вистинскиот сигнал за некое време, дали тој носи информации во
дигитална или во аналогна форма - иако во многу случаи можеме да бидеме
прилично сигурни. Користиме напонски шаблони (или струјни, итн) за пренос
на информации на различни начини, но изразите "дигитални" или "аналогни"
навистина се однесуваат на начинот на кој се обработуваат информациите.
Поентата е дека дигитални и аналогни сигнали се идеализации. Било кој реален
сигнал ќе има и аналогни и дигитални карактеристики.
Најголем дел од современите мерни и управувачки системи содржат некој тип
на микропроцесор. Разбирањето на тоа како ги трансформираме информациите
од аналоген (т.е. континуален) домен во дигитален (т.е. дискретен) домен е од
суштинско значење.

Слика 3.20: Блок дијаграм на систем за прибирање на податоци



Дигитално-аналоген

конвертор

-

или

едноставно

DAC,

е

полупроводнички уред кој се користи за конвертирање на дигитален код
во аналоген сигнал. Дигитално-аналогната конверзија е основно средство
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со кое дигиталната опрема како што се компјутерски-базирани системи, е
во можност да ги преведе дигиталните податоци во реалниот свет на
сигнали кои се поразбирливи или корисни за луѓето, како што се музика,
говор, фотографии, видео, итн. Таа, исто така овозможува дигитално
управување (контрола) на машини, опрема, апарати за домаќинство, итн.
Типични излези на дигитално-аналоген конвертор се аналогни сигнали,
кој обично е напон или струја, која е пропорционална со вредноста на
дигиталниот код доведен на влезовите. Повеќето DAC имаат неколку
дигитални влезни пинови (иглички) за да се добијат сите битови од
неговиот влезен дигитален код паралелно (во исто време). Некои DAC,
сепак, се дизајнирани да ги примаат влезните дигитални податоци во
сериска форма (една бит во даден момент), па овие имаат само еден
дигитален влезен пин (игла).
Едноставен DAC може да биде имплементиран со користење на коло на
операциски засилувач познат како лето, така наречен бидејќи неговиот
излезен напон е збирот од неговите влезни напони. Секој од влезовите
користи отпорник од различна бинарна тежина, така што ако R0=R, тогаш
R1=R/2, R2=R/4, R3=R/8,.., RN-1=R/(2N-1). Излезот на лето коло со N бита
е: Vo = -VR (Rf / R) (SN-12N-1 + SN-22N-2+...+S020) каде VR е напон при кој
битот е поврзан кога дигиталниот влез е '1'. Дигиталниот влез е '0' ако
битот е поврзан на заземјување.

Слика 3,21: Коло на операциски засилувач користено како DAC



Аналогно-дигитален

конвертор

-

или

едноставно

ADC,

е

полупроводнички уред кој се користи за претворање на аналоген сигнал
во дигитален код. Aналоген сигнал е сигнал кој може да ја добие билокоја
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вредност во континуиран опсег. Примери за аналогни сигнали кои
најчесто се среќаваат секој ден се звук, светлина, температурата и
притисокот, и секој од нив може да биде претставен електрично со
аналоген напон или струја. Уред кој се користи за претворање на
аналоген сигнал во аналоген напон или струја е познат како трансдјусер.
Аналогно-дигитален конвертор се користи понатаму да се преведе овој
аналоген напон или струја во дигитални кодови кои се состојат од 1 и 0.
Типичен ADC, според тоа, има аналоген влез и дигитален излез, кој може
да биде или "сериски" (се состои од само една излезна игла која го
пренесува излезниот код бит по бит, т.е еден бит во даден момент) или
"паралелен" (се состои од неколку излезни пинови кои ги пренесуваат
истовремено сите битови на излезниот код). Аналогно-дигиталните
конвертори доаѓаат во многу форми. Еден пример е тип на ADC со
паралелен компараторот, што во основа се состои од: 1) збир на
компаратори кои го споредуваат влезниот аналоген напон со различни
вредности на фиксни напони; 2) соодветен сет на D-тип флип-флоп кои
ги задржуваат дигиталните излези од компараторите и 3) енкодер кој ги
конвертира излезите на D-тип флип-флоповите во финален излезен
дигитален код. Во суштина, стратегијата на сите овие конвертори е да се
постави вредност на DAC, да се спореди вредноста со непознатите, а
потоа ажурирање на DAC друго "погодување". Ова се повторува се
додека не се добие оптималната вредност.

Слика 3.22: Генерализирана "DAC + Логика" ADC

Наједноставниот алгоритам за конверзија е оној кој користи бројач која е
нулти, а потоа се брои се додека излезот на компараторот се менува. Се
напоменува дека максимално дозволената стапка на броење се
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определува со збирот на времето на смирување на DAC решавање на
време tda, времето на смирување на компараторот ts , и времето на
реакција na логиката tl. Последново е најчесто занемарливo, но крајната
брзина. Конверторот е очигледно бавен, со земање на максимум од 2n
циклуси да се претворат во n битови. Времето на конверзија исто така е
променливо - што може да биде недостаток. Максималниот степен на
конверзија е со:
𝑓

1
2 𝑡

𝑡

𝑡

Ставајќи одредени вредности во равенката за tda = 200 ns, ts= 100 ns и td =
10 ns – разумни вредности – даваат максимално време од 256*310 ns =
79μs за 8-битна конверзија или стапка од 126kHz. Општ проблем е дека за
повеќе битови (т.е., повисока резолуција) времињата на смирување на
DAC и компараторот се зголемуваат, а со тоа за поголем број на битови
се зголемува времето на конверзија побрзо отколку 2n (која веќе се
случува многу брзо).
Значи, уште една карактеристика на ADC конвертор е резолуцијата со
која се прикажува бројот на дискретни вредности што може да ги
произведе во опсег на аналогни вредности и обично е изразена во битови.
Како последица, бројот на достапни (можни) дискретни вредности, или
"нивоа", е степен на два. На пример, ADC со резолуција од 8 бита може
да кодира аналоген влез на едно од 256 различни нивоа, бидејќи 28 = 256.
Резолуцијата, исто така може да се дефинира електрично и да се изрази
во волти. Минималната промена на напонот потребен за да се гарантира
промена на нивото на излезниот код се нарекува најмал значаени битов
(LSB) напон.
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Слика 3.23: Чекори на напонска резолуција за 3-битни ADC

Во пракса, корисната резолуција на конверторот е ограничена со
најдобриот коефициент сигнал-шум (SNR) што може да се постигне за
дигитализиран сигнал. ADC може да го пренесе сигналот само на одреден
број битови на резолуција, наречен ефективен број на битови (ENOB).
Еден ефикасен бит на резолуција го менува сигнал-шум коефициентот на
дигитализираниот сигнал за 6 dB, ако резолуцијата е ограничен со ADC.
Ако се користи предзасилувач пред A/D конверзијата, шумот воведен од
засилувачот може да биде важен фактор што придонесува кон севкупниот
SNR.
Аналогниот сигнал е непрекинат во текот на времето и потребно е да се
конвертира во поток на дигитални вредности. Затоа е потребно да се
дефинира стапката (коефициент) на кој новите дигитални вредности се
одбираат (семплираат) од аналогниот сигнал. Коефициентот (стапката) на
новите вредности се нарекува стапка на земање мостри (коефициент на
семплирање) или семплирачка фреквенција на конверторот. Повеќето
комерцијални конвертори семплираат (земаат примерок) со 6-24 битови
на резолуција, и произведуваат помалку од 1 megasample во секунда.
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4. Контролери: контрола (управување),
микропроцесорски системи,
микроконтролери, програмабилни
логички контролери

Систем за контрола (управувачки систем) е динамички систем што содржи
контролер како составен дел. Целта (задачата) на контролерот е да генерира контролни
(управувачки) сигнали, кои ќе го водат процесот така да биде контролиран (управуван)
на саканиот начин. Уред кој ги генерира сигналите (или командите) според некоја шема
(или закон на управување) и го контролира одзивот на постројката (односно, системот
кој е управуван) се нарекува контролер. Постројката (објектот на управување) и
контролерот (управувачкиот систем) се две основни компоненти на системот на
управување. Одредени командни сигнали или влезови се доведуваат (дејствуваат) на
контролерот и се очекува постројката да се однесува на посакуван начин, под контрола.
Во системите со повратна врска (затворените системи), постројката треба да биде
следена (мониторирана) и нејзиниот одзив треба да се мери со помош на сензори и
трансдјусери, и овие информации се носат назад на влез во контролерот. Потоа,
контролерот ги споредува измерените сигнали со саканиот одзив што е наведен
однадвор и ја користи грешката за да генерира соодветни контролни (управувачки)
сигнали.
Микропроцесорски системи - Микропроцесор е еден чип од силикон, кој ги
врши сите основни функции на компјутерска централна процесорска единица
(CPU - central processor unit) со еден силиконски чип. Микропроцесорите се
среќаваат во огромен спектар на апликации, вклучувајќи системи за управување
со моторот, системи за управување на животната средина, домашни апарати,
видео игри, факс машини, фотокопири, итн.
Процесорот (CPU) врши три функции: го контролира работењето на системот,
врши алгебарски и логички операции, и ги зачувува (складира) информациите
при обработката (процесирањето). Процесорот (CPU) работи во конјукција (во
спрега, заедно) со други чипови, особено оние кои обезбедуваат случаен
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пристап RAM меморија (random access memory – RAM; меморија со случаен
пристап), ROM меморија (read-only меморија - ROM), и влезно/излезни (I/O).
Клучниот процес во развојот на помоќни микропроцесорски чипови е познат
како microlithography. Во овој процес, колата се дизајнирани и поставени со
користење на компјутер пред да биде фотографски сведена на големина, каде
што поединечните линии на колото се околу 1/100 од големина на човечката
коса (влакно). Постарите техники на минимизација, познати како интеграција со
голем степен (large-scale integration, LSI), резултираше со производство на
првата генерација на 256K-битен мемориски чип (напоменуваме дека таков чип,
всушност, има капацитет за складирање на 262.144 битови каде што секој бит е
бинарна 0 или 1). Денес, како резултат на интеграција со многу-големи размери
(very-large-scale integration, VLSI), може да се направат чипови кои содржат
повеќе од еден милион транзистори.
Првитe микропроцесорски системи беа развиени во раните 1970-тите. Овие беа
едноставни и груби според денешните стандарди, но тие веднаш нашле примена
во автомобилската индустрија, каде што се користени во управување со моторот
и автоматски системи за сопирање. Денес, микропроцесорските системи наоѓаат
примена во огромен спектар на апликации од персонални компјутери, па се до
машини за перење!
Блок дијаграм на типичен микропроцесорски систем е прикажан подолу. За да
дознаете функцијата на секој дел, само поставете го курсорот над него!

Слика 4.1: Типичен микропроцесорски систем
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Централната процесорска единица (CPU) е генерално самиот микропроцесорски
чип. Овој уред ги содржи следните главни единици:


локации за складирање (наречен регистри), кои може да се
користат за да се задржат инструкциите, податоците и адресите за
време на обработката (процесирањето)



аритметичко логичка единица (arithmetic logic unit, ALU) која е во
состојба да врши различни аритметички и логички функции (како
што се споредување два броја)



контролна

единица

која

прифаќа

и

генерира

надворешни

контролни (управувачки) сигнали (како што се прочитај и запиши)
и обезбедува тајминг (временски) сигнали (timing signals) за
целиот систем.
Со цел да се обезбеди целиот проток на податоци во системот да е уреден,
потребно е да се синхронизира целиот пренос на податоци со помош на
часовнички сигнал (тајмер, clock signal). Овој сигнал е често генерирани од едно
коло на часовник (сличен на дигитален часовник, но многу побрз). За да се
обезбеди точност и стабилност, часовник колото обично е базирано на
минијатурен кварц кристал.
Кај

сите

микропроцесори

потребен

е

пристап

до

меморија

за

читање/запишување во која податоците (на пример, резултати од пресметки)
може привремено да се чуваат во текот на обработката (процесирањето). Додека
некои микропроцесори (често познати како микроконтролери) содржат своја
мала меморија за читање/запишување, што обично се обезбедува со помош на
полупроводничка меморија со случаен пристап (RAM).
Микропроцесорите генерално, исто така имаат потреба од потрајно складирање
на нивните програми за контрола (управување) и, каде што е соодветно,
оперативни системи и јазчни преведувачи со високо ниво. Ова обично се
обезбедува со помош на полупроводнички read-only меморија (ROM).
За да ја изврши (исполни) било која корисна функција, микропроцесорскиот
систем треба да има врски со надворешниот свет. Тие обично се обезбедуваат со
помош на еден, или повеќе, VLSI уреди кои може да бидат конфигурирани со
софтверска контрола и затоа се вели дека се програмабилни. Влезно/излезните
(I/O) уреди спаѓаат во две општи категории, паралелни (каде бајтот се префрла

57

Lecture Notes on Introduction to Mechatronics
во даден момент со осум жици), или сериски (каде што еден бит се пренесува по
друг, со една жица).
Основните компоненти на еден микропроцесорски систем (CPU, RAM меморија,
ROM-от, и I/O) се меѓусебно поврзани со помош на повеќе конекциски
аранжман познат како bus. Адресирачкиот bus се користи за одредување
мемориски локации (т.е. адреси), податочниот bus се користи за пренос на
податоци помеѓу уредите, а контролниот bus се користи за да се обезбеди
тајмингот и контролните сигнали (како што се прочитај и запиши, ресетирање и
прекини (interrupt)) низ системот.

Микроконтролери - Денес тие може да се најдат во речиси секој комплексен
електронски уред - од преносливи музички уреди до машини за перење на
вашиот автомобил. Тие се програмабилни, евтини, мали, може да се справи
злоупотреба, бара речиси нула енергија, и постојат толку многу вариетети за да
одговараат на секоја потреба. Во едноставен смисол, микроконтролерот е само
интегрирано коло (IC). Сепак, вообичаено е да се додадат дополнителни
надворешни компоненти, како што е регулатор на напон, кондензатори, диоди,
моторни драјвери, тајминг кристали, RS232, итн. на основното IC коло (повеќе
во Поглавје V). Формално, ова се нарекува надополнет микроконтролер. Но, во
реалноста, повеќето луѓе едноставно велат микроконтролер дури и ако тој е
надополнет

(надграден).

Други

кратенки

ќе

биде

μcконтролер

и

микроконтролерска единица (MicroController Unit, MCU).
Помеѓу добивање на целосна надополнета (надградена) плоча и тоа го прававите
сами е нешто што се нарекува развој на плоча. Овие плочи доаѓаат преднадополнети само со гола основи за да започнете со нивната надградба. Тие се
дизајнирани за многу брзо прототипирање и тестирање на нови идеи.
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Слика 4.2: Пример за плоча за развој (надградба)

Сега, што е разликата помеѓу микропроцесор и микроконтролер? И зошто ни
требаат микроконтролери на прво место?
Микропроцесор е еден чип кој содржи процесор или поголемиот дел од
компјутер. Микроконтролер е еден чип кој се користи за контрола на други
уреди.
Главни предности на микроконтролерот се:


го намалуваат бројот на чипот,



многу апликации не бараат толку голема пресметувачка моќ,



тие имаат намалена потрошувачка на енергија, и



тие ги намалуваат трошоците за дизајнирање.

Микроконтролерот во суштина е микропроцесор со неколку други опции
вградени врз еден чип.
Програмабилни логички контролери - Програмабилните логички контролери
(PLC) се составен дел на автоматизација на фабрика и управувањето на
индустриските процеси со децении. PLCs контролираат широк спектар на
апликации од едноставни функции на осветлување до системи во животната
средина и постројки од хемиската индустрија. Овие системи вршат многу
функции, обезбедувајќи различни аналогни и дигитални влезни и излезни
интерфејси; процесирање на сигналот; конверзија на податоци и различни
протоколи за комуникација. Сите компоненти и функции на PLC' се центрирани
околу контролер, кој е програмиран за одредена задача.
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Првиот програмабилен логички контролер (PLC) е развиен од страна на група
инженери во Џенерал Моторс во 1968 година, кога компанијата барала
алтернатива за да го замени комплексниот релејен управувачки систем. Новиот
управувачки систем требало да ги исполни следните барања:


Едноставно програмирање



Промени во програмот без систем за интервенција (без промени на
внатрешните врски)



Помали, поевтини и посигурен од соодветните релејни управувачки
системи



Едноставно одржување и ниски трошоци за одржување

Последователниот

развој

резултирал

во

еден

систем,

кој

овозможи

симплификација на бинарните сигнали. Барањата за тоа како овие сигнали треба
да бидат поврзани беа наведени во управувачкиот програм. Со новите системи
за прв пат стана можно да се исцртуваат сигналите на екран и да зачуваат во
електронска меморија. Од тогаш, поминаа три децении, во текот на кои e
направен огромен напредок во развојот на микроелектрониката кој не застана
само на програмабилните логички контролери. На пример, дури и ако
програмата се оптимизира и со тоа првично се намали потребната меморија,
сеуште претставува важна клучна задача за програмерот, што во денешно време
едвај е од некакво значење. Покрај тоа, опсегот на функции значително е
зголемен. Денес, поддршката на овие функции е составен дел на многу PLC.
Секој систем или машина има контролер. Во зависност од видот на
технологијата што се користи, контролорите може да се поделат на пневматски,
хидраулични, електрични и електронски контролери. Често, се користи
комбинација на различни технологии. Понатаму, поделба може да се направи и
помеѓу цврсто врзани програмабилни (на пример со жици на електро-механички
или електронски компоненти) и програмабилни логички контролери. Првите се
користат првенствено во случаи, каде не станува збор за било какво
репрограмирање од страна на корисникот и обемот на работите налага развој на
посебен контролер. Типични апликации на такви контролори се среќаваат во
автоматски машини за перење, видео камери, и кај автомобилите. Сепак, ако
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обемот на работа не налага развој на специјален контролер или ако корисникот
има можност за едноставни или независни промени на програмот, или за
поставување на тајмери и бројачи, тогаш се користи универзален контролер,
каде што програмот запишан во електронската меморија, е преферирана опција.
PLC претставува таков универзален контролер. Тоа може да се користи за
различни апликации и, преку програмот инсталиран во неговата меморија, му
овозможува на корисникот едноставни промени, проширување и оптимизирање
на управувачките процеси.

Слика 4.3: Пример на PLC апликација

Барањата што треба да бидат исполнети од страна на PLC ќе продолжат да
растат во согласност со брзото ширење на нивната примена и развојот во
технологија на автоматизација. Визуелизација, односно претставување на
машинските статуси преку екран или монитор како што се извршува
управувачкиот програм. Исто така управување (контролирање), односно
можност да се интервенира во управувачките процеси или, пак, да се направи
невозможна таквата интервенција од страна на неовластени лица. Многу
наскоро, исто така, ќе стане неопходна интерконекцијата и усогласувањето
(хармонизацијата) на индивидуални системи контролирани преку PLC од аспект
на технологијата на автоматизација. Така, главниот компјутер го олеснува
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издавањето на команди од повисоко ниво за процесирање на програмот на
неколку PLC системи.
Вмрежување на неколку PLC, како и вмрежување на PLC и главен компјутер се
извршува преку специјален комуникациски интерфејс. За таа цел, многу од
поновите PLC се компатибилни со отворени, стандардизирани bus системи, како
што се Profibus со EN 50170. Благодарение на енормното зголемување на
капацитетот на напредните PLC, овие можат дури и директно да ја преземат
улогата на главен компјутер. На крајот на седумдесеттите години, бинарните
влезови и излези беа конечно надградени со додавање на аналогни влезови и
излези, бидејќи многу од технички апликации денес бараат аналогно
процесирање (мерење сила, поставување брзина, серво-пневматски системи за
позиционирање). Во исто време, прибирање (аквизиција) или излез на аналогни
сигнали дозволува споредба на конкретната со зададената вредност и како
резултат реализација на функциите на инженерингот на автоматско управување,
задача, која во голема мера го надминува опфатот на она што го подразбира
името (програмибилен логички контролер). PLC што моментално се нудат на
пазарот се прилагодени на барањата на клиентите до таква мера, што стана
можна итна нарачка на погодно PLC за речиси секоја апликација. Така,
минијатурни PLC сега се достапни со минимален број на влезови/излези,
почнувајќи од само неколку стотини фунти. Исто така, достапни се и големи
PLC со 28 или 256 влезови/излези. Многу PLC може да се надоградат со помош
на дополнителни влезно/излезни единици, аналогни, позиционирачки и
комуникациски модули. Специјални PLC се на располагање за безбедносна
технологија, морепловство или рударство. Понатаму, PLC можат истовремено да
процесираат повеќе програми - (мултитаскинг). На крајот, PLC може да се
комбинираат со други компоненти за автоматизација, со што се создава можност
за значително поширока област на примена.
Терминот "програмибилен логички контролер” е дефинираn како што следи во
EN 61.131-1 (IEC 61.131-1): " Дигитален електронски систем, дизајниран за
употреба во индустриска средина, кој користи програмабилна меморија за
внатрешно зачувување (складирање) на кориснички ориентирани инструкции за
спроведување на специфични функции, како што се логиката, секвенционирање,
тајминг, броење и аритметика, па се до контрола, преку дигитални или аналогни
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влезови и излези, кај разни видови машини или процеси. И компјутерот, и
неговите поврзани периферни уреди, се дизајнирани така што лесно може да
бидат интегрирани во индустриски управувачки систем и лесно да се користат
во сите нивни наменети функции. "
Според тоа, програмабилниот логички контролер не е ништо друго, освен еден
компјутер, прилагоден специјално за одредени управувачки задачи.

Слика 4.4: Компоненти на системот кај PLC

Функцијата на влезен модул е да се конвертираат влезните сигнали во сигнали,
кои може да бидат обработени од страна на PLC, и овие сигнали да се пренесат
до централната контролна единица. Обратната задача се врши од страна на
излезниот модул. Таа ги претвора PLC сигналите во сигнали погодни за
актуаторите. Реалното процесирање на сигналите се остварува во централната
контролна единица во согласност со програмата ставена во меморијата.
Програмот на PLC може да биде формиран на различни начини: преку асемблер
команди во "листа на искази", во повисоко ниво, проблем-ориентирани јазици,
како што се структуриран текст или во форма на протчни табели, како што се
секвенцијални функциски табели. Во Европа, најчесто се користат функциски
блок дијаграми базирани на функциски листи со графички симболи за логики
порти. Во Америка, "скалестите дијаграми" (’ladder diagram’) се претпочитан
јазик од страна на корисниците. Во зависност од тоа како централната контролна
единица е поврзан со влезните и излезните модули, може да се направи разлика
помеѓу компактен PLC модул (влезен модул, централна контролна единица и
излезен модул во едно куќиште) или модуларен PLC.
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5. Микроконтролери: компоненти, типови,
програмирање
Микроконтролерот е компјутер. Сите компјутери, без разлика дали зборуваме за
персонален десктоп компјутер или голем супер-компјутер или микроконтролер, имаат
неколку заеднички карактеристики:


Сите компјутери имаат CPU (централна процесорска единица), кој извршува
програми. Ако се седите на десктоп компјутер во моментов читањето на овој
труд, процесорот на таа машина го извршува програмот што имплементира веб
пребарувач, кој ја прикажува оваа страница.



Процесорот ja вчитува програмата од некаде. На вашиот десктоп, прелистувач
програмата е бутира (вчитана) од хард дискот.



На компјутерот има одредена RAM меморија, каде што може да се сместат
променливи.



И компјутерот има одреден број влезни и излезни уреди, така да може да
разговара (комуницира) со луѓето. На вашиот десктоп, тастатурата и глушецот
се влезни уреди, а мониторот и печатачот се излезни уреди. А хард дискот е I/O
уред, бидејќи тој ги има и двете функции: и влезни и излезни.

Слика 5.1: Основни компоненти на микроконтролер

Микропроцесорот вообичаено е оптимизиран да го координира протокот на
информации помеѓу одредена меморија и периферни уреди кои се наоѓаат надвор од
неа. Конекциите со микропроцесорот вклучуваат адресен, управувачки и податочен bus
кои му овозможуваат да избере едeн од неговите периферни уреди и да испрати на него
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или да добие податоци од него. Бидејќи процесорот на микроконтролерот и
периферните уреди се изградени на истиот силициум, уредите се автономни и ретко
има никакви bus структури поставени надвор од нивните пакети.
Микроконтролерите, исто така, комбинираат други уреди, како што се:


Тајмер модул кој му овозможува на микроконтролерот да ги извршува задачите
за одредени временски периоди.



Сериски I/O порта да овозможи проток на податоци помеѓу микроконтролерот и
други уреди како што се компјутер или друг микроконтролер.



Еден ADC да овозможи на микроконтролерот да прифаќа аналогни влезни
податоци за обработка.

Слика 5.2: Архитектура на основен микроконтролер

Десктоп компјутерот кој го користите е компјутер за општа намена, кој може да
стартува која било од илјадници програми. Микроконтролерите се компјутери со
посебна намена и тие извршуваат добро една работа. Постојат голем број на други
заеднички карактеристики кои ги дефинираат микроконтролерите. Ако компјутерот ги
има поголемиот дел од овие карактеристики, тогаш може да го нарекуваате
"микроконтролер":


Микроконтролерите се вградени во внатрешноста на некој друг уред (често
потрошувачки производ), така што тие може да контролираат карактеристики
или активности (дејства) на производот. Друго име за микроконтролер, според
тоа, е "вграден контролер".
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Микроконтролерите се посветени на една задача и извршуваат една специфична
програма. Програмата се чува во ROM-от и, генерално, не се менува.



Микроконтролерите често се ниско-енергетски уреди. Микроконтролер кој
работи на батерија може да консумира 50 mwatts.



Микроконтролерот има наменет влезен уред и често (но не секогаш) има мал
LED или LCD дисплеј како излез. Микроконтролерот исто така ги зема влез од
уредот кој го контролира и го контролира уредот со испраќање на сигнали на
различни компоненти во уредот.



Микроконтролерот често е мал и со ниска цена. Компонентите се избрани така
да се минимизира големината и да бидат колку е можно поевтини.



Микроконтролерот често е, но не секогаш, Ruggedized на некој начин.
Микроконтролер кој го контролира моторот на автомобилот, на пример, мора да
работи во екстремни температури при кои нормален компјутер, генерално, не
може да работи. Микроконтролер на автомобил во Аљаска мора добро да работи
и на температури од -300F (-340С), додека истиот микроконтролер во Невада
може да работи на температури од 1200F (490С). Кога ќе се додаде и топлина
природно генерирана од моторот, температурата може да оди до 150 или 180 0F
(65-800С) во моторниот простор.

За да се илустрираат функциите и поврзувањето на блоковите кои го градат
микроконтролерот, ќе изградиме микроконтролер блок по блок:


Мемориска единица - е дел од микроконтролерот чија функција е да складира
(меморира, зачува) податоци.
Претставени се два нови концепти: адресирање и мемориска локација.
Меморијата се состои од сите мемориски локации, а адресирањето не е ништо
друго туку избирање на една од нив. Ова значи дека треба да ја изберете
саканата мемориска локација од една страна, а од друга страна треба да чекате за
содржината на таа локација. Покрај читање од мемориска локација, меморијата,
исто така, мора да обезбеди и запишување во неа. Ова е направено преку
обезбедување на дополнителна линија наречена контролна линија. Оваа линија
се означиува со R/W (читање/запишување). Контролната линија се користи на
следниот начин: ако R / W = 1, читањето е извршено, и ако спротивното е точно
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тогаш пишувањето е извршено на мемориска локација. Меморијата е прв
елемент, а потребни ни се неколку операции од нашиот микроконтролер.


Централна процесорска единица - блок кој ќе има вградена способност за
множење, делење, одземање, и да ја преместува својата содржина од една
мемориска локација на друга се вика "централна процесорска единица" (CPU).
Нејзините мемориски локации се нарекуваат регистри, чија улога е да помагаат
во вршењето на разни математички операции или било кои други операции со
податоци каде и да се наоѓаат податоците. Погледнете ја моменталната
ситуација. Имаме два независни субјекти (меморија и процесор) кои се
меѓусебно поврзани, а со тоа секоја размена на податоци е спречена, како и
неговата функционалност. Ако, на пример, би сакале да ја соберете содржината
на две мемориски локации и резултат повторно да се врати назад кон
меморијата, потребна ни е врска помеѓу меморијата и процесорот. Едноставно
речено, ние мора да има некој "пат" преку кој податоците ќе одат од еден блок
на друг.

Слика 5.3: Основни блокови на микроконтролер
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Bus - тој "пат" се нарекува " bus ". Физички, тој претставува група од 8, 16 или
повеќе жици. Постојат два вида на bus: адресни и податочни bus-ови. Првиот се
состои од онолку линии колку што е количината на меморија што сакаме да се
адресира, а другиот е широк толку колку и податоците, во нашиот случај 8 бита
или конекциска линија. Првиот служи за пренос на адресата од процесорската
меморија, а вториот за да се поврзат сите блокови во внатрешноста на
микроконтролерот. Што се однесува до функционалноста, ситуацијата е
подобрена, но се појави и нов проблем: имаме единица која е способна за работа
сама по себе, но која нема каков било контакт со надворешниот свет! Со цел да
се отстрани овој недостаток, додадете блок кој содржи неколку мемориски
локации чиј еден крај е поврзан со податочниот бас, а другиот е поврзан со
излезните линии на микроконтролерот кои може да се разгледуваат како пинови
на електронска компонента.



Влезно-излезна единица - оние локации кои само што ги додадовме, се
нарекуваат "порти". Постојат неколку видови на порти: влез, излез или
двонасочни порти. Кога се работи со порти, пред сè потребно е да се избере со
која порта треба да работиме, а потоа да се испратат податоци до, или да се
земат податоци од портата. Кога се работи со порта, таа функционира како
мемориска локација. Нешто едноставно се запишува на неа или се чита од неа, и
би можело да се забележи на пиновите на микроконтролерот.



Сериска комуникација – според погоре наведеното, додадовме на веќе
постоечката единица можност за комуникација со надворешниот свет. Сепак,
овој начин на комуникација има свои недостатоци. Еден од основните
недостатоци е бројот на линии кои треба да се користат со цел да се пренесат
податоците. Што ако тие се пренесуваат на растојание од неколку километри?
Бројот на линии помножен со бројот на километри не ветува економичност на
проектот. Ни останува да мора да се намали бројот на линии на таков начин што
нема да се намали неговата функционалност. Да претпоставиме дека работиме
со само три линии, и дека едната линија се користи за испраќање на податоци,
другата за прием, а третата се користи како референтна линија и за влезната и за
излезната страна. Со цел ова да работи, треба да поставите правила на размена
на податоците. Овие правила се нарекуваат протокол. Според тоа, протоколот се
дефинира однапред, така што не би имало недоразбирање меѓу страните што се
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во меѓусебна комуникација. Да претпоставиме дека го имаме следниов
протокол. Логичка единица "1" е поставена на трансмисионата линија додека не
започне

трансферот.

Откако

трансферот

започнува,

ја

намалуваме

трансмисионата линија на логичка "0" за одредено време (кое ќе го означиме со
Т), па приемната страна ќе знае дека се примаат податоци, па ќе го активира
својот механизам за прием. Да се вратиме сега на трансмисионата страна и да
почнеме да поставуваме логички нули и единици на трансмисионата линија
редоследно од битот со најниска вредност кон битот со највисока вредност. Нека
секој бит остане на линијата одреден временски период кој е еднаков на T, и на
крајот, или по 8 bit , да донесеме логичка единица "1" повторно на линија што ќе
го означи крајот на пренос на еден податок. Протоколот што го опишавме во
стручната литература се нарекува NRZ (Non-Return to Zero).
Бидејќи имаме посебни линии за примање и испраќање, можно е да се примаат и
испраќаат податоци во исто време. Таканаречениот full-duplex режим блок кој ја
овозможува ваквата комуникација е наречена сериски комуникациски блок. За
разлика од паралелниот пренос, овде податоците се пренесуваат бит по бит, или
во серија на битови што го дефинира терминот за сериска комуникација. По
приемот на податоците, потребно е тие да се прочитаат од приемната локација и
да се чуваат во меморија што е спротивно на испраќање, каде што процесот е
обратен. Податоците одат од меморијата преку bus до локацијата за испраќање, а
потоа до единицата за прием во согласност со протоколот.


Тајмер единица - е значајна, бидејќи таа може да ни даде информации за
времето, траењето, протоколот, итн. Основната единица на тајмерот е free-run
бројач кој фактички е регистар чија нумеричка вредност се зголемува за еден во
рамномерни интервали, така што земајќи ја нејзината вредност во текот на
периодите Т1 и Т2 и врз основа на нивните разлики може да се утврди колку
време истекло (поминало). Ова е многу важен дел од микроконтролерот чие
разбирање бара повеќето од нашето време.



Чувар - е постојано функционирање на микроконтролерот за време на нејзиното
извршување. Да претпоставиме дека како резултат на некои пречки нашиот
микроконтролер престанува да го извршува програмот, или уште полошо,
почнува да работи погрешно. Се разбира, кога тоа ќе се случи со компјутер,
едноставно го ресетираме и ќе продолжиме да работиме. Сепак, не постои копче
за ресетирање што може да го притиснеме на микроконтролерот и на тој начин
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да го решиме проблемот. За да се надмине оваа пречка, треба да се воведе уште
еден блок наречен чувар. Овој блок е всушност уште еден free-run бројач каде
програмот треба да запише нула секогаш кога правилно се изврши. Во случај
програмот да "заглави", нулата нема да биде запишана, и самиот бројач ќе го
ресетира микроконтролерот по остварувањето на неговата максимална вредност.
Ова ќе резултира со повторно извршување на програмот, и овојпат правилно.
Важен елемент на секој програм е да биде сигурен без надзор од страна на
човекот.


Аналогно дигитален конвертор (ADC) - е одговорен за претворање на
информациите со одредена аналогни вредност во бинарен број и за негово
проследување до CPU блокот, така што CPU блокот понатаму може да го
обработи.

Слика 5.4: Општ блок дијаграм на вградени системи



Срце на микроконтролерот е јадрото на процесорот. Во минатото тоа
традиционално е базирано на 8-битна микропроцесорска единица. На пример,
Моторола користи основно 6800 микропроцесорско јадро во нивниот 6805/6808
микроконтролер. Во последниве години, микроконтролери се развиени околу
специјално дизајниран процесорски јадра на пример, Microchip PIC спектар на
микроконтролери.
Според бројот на битови, микроконтролерите може да бидат:
 8-bit микроконтролери - 8051 Series, Motorola 68HC11
 16-bit микроконтролери - Extended 8051 XA, Intel 80x96, MC68HC12
 32-bit микроконтролери - ARM7, ARM9, ARM 11, Motorola683xx.
Формата на микроконтролерот може да биде:
 Микроконтролер чип
 Микроконтролер VLSI Core VHDL/Verilog File
Множество инструкции на микроконтролерот може да биде:
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 CISC микроконтролер - комплицирано инструкциско множество, повеќе
адресни модови
 RISC микроконтролер - редуцирано инструкциско множество, помалку
адресни модови, извршување на еден циклус, истати инструкцииски
должини
Архитектурата на меморијата на микроконтролерот може да биде:
 Принстон мемориска архитектура - заеднички адресен простор за
програмата и податочните мемории
 Харвард мемориска архитектура - сепаратен адресен простор за програмата
и податочните мемории
Постојат неколку семејства на микроконтролери кои широко се користат во
индустриски управувачки системи:
 Zilog Z8 series
 Intel 8051 series
 ARM 32 bit microcontrollers
 MicroChip – PIC microcontrollers
Во продолжение, ќе се обидеме да ги објасниме архитектурата, програмирањето,
развојот на плочи со користење на различен вид на микроконтролери (8051, ATMega16,
PIC).
Програмирање на микроконтролери – Еве една мала програма за
микроконтролери:
START
REGISTER1=MEMORY

LOCATION_A

REGISTER2=MEMORY

LOCATION_B

PORTA=REGISTER1

+

REGISTER2

END
Програмата ја собира содржината на две мемориски локации, и нивната сума ја
дава (гледа) на порта А. Првата линија на програмата се залага за преместување
на содржината од мемориска локација "А" во еден од регистрите на централната
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процесорска единица. Бидејќи ни требаат и другите податоци, исто така, и нив
ќе ги преместиме во друг регистар на централната процесорска единица.
Следната инструкција и наредува на централната процесорска единица да ја
собере содржината на овие два регистри и да го испрати резултат до прта А, така
што збирот ќе биде видлив за надворешниот свет. За покомплексен проблем,
програма која работи на негово решавање ќе биде поголема.
Програмирањето може да се врши на неколку јазици, како што се Assembler, C и
Basic кои се најчесто користени јазици. Assembler припаѓа на пониско ниво
јазици, кои се програмираат полека, но зафаќа најмалку простор во меморијата и
дава најдобри резултати во однос на брзината на извршување на програмата.
Програми во C јазикот се полесни за пишување, полесни за разбирање, но
побавно се извршуваат од асемблер програмите. Basic е најлесен за учење, и
неговите инструкции се најблиску до начинот на размислување на човекот, но
како C програмскиот јазик исто така е побавен од асемблер. Во секој случај,
пред да го направите изборот на еден од овие јазици, треба внимателно да се
разгледаат барањата за брзината на извршување, за големината на меморијата и
за времето што е на располагање за асемблирање.
Откако програмот е напишан, би го инсталирале микроконтролерот во уред и би
ја стартувале. За да го направиме ова треба да додадеме уште неколку
надворешни компоненти потребни за негова работа. Прво, мора да му дадеме
живот на микроконтролерот поврзувајќи го во мрежа за снабдување со
електрична енергија и осцилатор чија улога е слична на улогата што срцето ја
има во човечкото тело. Врз основа на неговите часовници микроконтролерот ги
извршува

инструкциите

од

програмот.

Како

што

добива

напојување,

микроконтролерот ќе изврши мала само-проверка, ќе го побара почетокот на
програмот и ќе почне да го извршува. Начинот на кој уредот ќе работи зависи од
многу параметри, од кои најважна е умешноста на инвеститорот на хардвер, и на
експертизата на програмерот во добивање на максимум од уредот со својот
програм.
Примери за програмирање 8051 во Assembly - RAM меморија на 8051
микроконтролерот е 128 бајти или повеќе (во зависност од компанијата на
микроконтролерот). RAM меморија се состои од регистри кои можат да бидат од
еден или од два бајти (генерално). Во 8051 има само еден тип на податок: 8
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битен. Со 8 битен податочен регистер, сите податоци со повеќе од 8 бита треба
да се поделат во 8 битни делови пред да бидат процесирани. Најшироко
користени регистри на 8051 се А (акумулаторот), R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 , R7,
DPTR (податочен покажувач), PC (програмски бројач). Регистерот се користи за
сите аритметички и логички операции. Овие регистри се поделени во две групи:

Слика 5.5: Регистри на микроконтролер

 MOV инструкција - се користи за вчитување на регистер со одредена
вредност, како:

1. Оваа инструкција може да се користи да се вчита било кој регистар со
hex вредност.
2. ‘#’ oзначува дека тоа е број (а не бајт адреса).
3. ‘H’ симболизира дека тоа е хексадецимален број. Слично, ако
запишуваме бинарен број треба да заврши со ‘B’ како 1111B и
децимален број може да биде запишан како што е или проследено со
D, 17 или 17D.
4. Во втората линија на горниот код се користи 0FFH. '0 'симболизира
дека 'F' е хексадецимален број, а не е буква. Ова е секогаш потребно
кога запишуваме некој хексадецимален број. Тој секогаш треба да
започне со 0 како ‘0ABH’ или ‘0CFH’
5. Сите регистри треба да се претпостави дека се од 1 бајт. Освен ако
поинаку не е споменато. Значи, ако се вчита A= FFFH > 255D (бајт
може да задржи), тоа е нелегално.
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Исто така, со MOV инструкции содржината на регистерот, на пример R1
може да биде пренесена во регистер, на пример R6. Во овој случај, R6 е
дестинациски операнд, а R1 е извор операнд. Дестинацискиот операнд
секогаш се запишува прв.
 ADD инструкција - Ова instruion се користи за да собирање на два броја.
Кога се извршува операција меѓу два регистри, тогаш првиот се вика
дестинација, а втората е извор. Резултатот од операцијата е секогаш
складиран во дестинацијата. Операција ADD секогаш треба да има
регистер A како нејзина дестинација.

 PSW (program status word) register - ако собирањето на два броја
надмине FF hex (255) и се генерирана футрола {максималната вредност
што бајтот може да ја задржи е 255 или FF hex}, каде овој 9ти бит ќе оди?
Овој бит со највисоко значење ќе се премести во ‘Carry Flag’. Сите
микроконтролери имаат регистер за да се прикажат аритметички услови
како што е carry bit (носечки бит). Регистарот за оваа операција во 8051 се
нарекува PSW регистар или знаме регистар:

PSW е 8 битен ристер:


CY (PSW.7): Ова е преносно знаме. Ова знаме е поставено
(станува високо или CY=1) кога постои пренос од D7 бит.
Може да го поставите ова знаме еднакво на еден вака SETB
C, и недвосмислено, со инструкцијата - CLR C.



AC (PSW.6): Ова е помошно преносно знаме. Ова знаме е
поставено секогаш кога има пренос од D3 на D4.



P (PSW.0): This is parity flag. This flag is set whenever the
number of 1’s in accumulator is odd otherwise it is zero Ова е
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паритет знаме. Ова знаме е поставено кога бројот на
единици во акумулаторот е непарен инаку е нула.


OV (PSW.2): Знаме за претек



RS1 (PSW.4) и RS0 (PSW.3) - Овие се користат за да се
сменат (to switch) регистер банките.



F0 (PSW.5) и -- (PSW.1) – Тие немаат никаква специфична
функција и се корисникот може да ги одреди битовите.

 SUBB инструкција - Оваа инструкција се користи за одземање два броја.
Овде, исто така дестинација е секогаш регистер А. Резултатот е зачуван
во регистер А.
Како функционира SUBB инструкција? Пример:

 MUL инструкција - Броевите што треба да се множат треба да се
преместат во регистри A & B. Резултатот е зачуван во 16 бита или 2 бајти
во истите два регистри A & B. Најниско значајниот бит се чува во D0
(или најнискиот бит на регистер А) и највисокиот во D7 на регистер B. Не
може да се множат вредностите на два регистри, се додека нивната
содржина не се префрли во регистер A & B.

 DIV инструкција - Оваа инструкција го дели бројот зачуван во регистер
A со бројот што се чува во регистерот B. А е броителот, а B е именител.
Количникот се чуваат во регистерот А. Остатокот се чува во регистерот
B.
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Опис на микроконтролер - на пример на PIC 16F84 микроконтролер, ќе се
обидеме да ги објасниме деловите и пиновите на микроконтролер. Микрочипот
ги карактеризира PIC микроконтролерите според должината на нивните
инструкции. Low-end PIC, како што се тие со осумиглична 12C5XX серија, има
должина на инструкциите од 12 бита. Со среден опсег инструкции, како на
пример PIC16XXX, имаат 14 битни инструкции и high-end 17XXX PIC имаат 16
битни инструкции. Сите PIC микроконтролери, сепак, се класифицираат како
осум-битни микроконтролери бидејќи сите тие манипулираат со податоци во
бајт единици на осум битна ширчина на податочен bus.
Семејството PIC претставува целосно статични уреди, што значи дека тие ja
зачуваat содржината на нивните регистри кога фреквенцијата на часовникот е
сведена на нула. Во PIC микроконтролерите, извршувањето на секоја
инструкција трае четири часовни периоди.

Слика 5.6: PIC 16F84 игличен (пин) дијаграм

Карактеристика на PIC 16F84 микроконтролер е тоа што има RISC архитектура
и 35 инструкции во неговото инструкциско множество (инструкциска листа).
Инструкции се следат на начин каде што една инструкција се извршува, друга се
зема од меморијата, така што циклусот земање/извршување на инструкцијата
трае само еден часовен циклус.
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Pin Name

DIP/SOIC
Number

Description

OSC1/CLKIN

16

Oscillator crystal input/external clock source input.

OSC2/CLKOUT

15

MCLR

4

RA0
RA1
RA2
RA3
RA4/T0CKI

17
18
1
2
3

Oscillator crystal output. Connects to crystal or
resonator in crystal oscillator mode. In RC mode, OSC2
pin outputs CLKOUT which has 1/4 the frequency of
OSC1, and denotes the instruction cycle rate.
Master clear (reset) input/programming voltage input.
This pin is an
active low reset to the device.
PORTA is a bi-directional I/O port.

RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
VSS
VDD

6
7
8
9
10
11
12
13
5
14

This Pin can also be selected to be the clock input to the
TMR0 timer/counter.
PORTB is a bi-directional I/O port.
RB0/INT can also be selected as an external interrupt
pin.

Ground reference for logic and I/O pins.
Positive supply for logic and I/O pins.
Слика 5.7: Pinout описи

Во примерот на 8051 микроконтролер, видовме некои основни примери за
користење на инструкциски команди и софтверски програмирачки модели.
Покрај софтверско програмирачки, каде што е потребно да се програмираат со
користење на специфичен јазик (Assembler, C, Basic, итн) и компајлер за да се
извршат овие кодови, исто така постојат хардверско програмирачки и
имплементација на коло со микроконтролер и потребни компоненти. Пример за
PIC 16F84 микроконтролер е прикажан подолу:
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Слика 5.8: PIC16F84 - хардвер имплементација

Едноставни развојни плочи - Развојна плоча на микроконтролер (плоча за
надградба) во општа смисла е дефинирана како уред кој е способен за вршење на
многу видови на микроконтролерски операции кои се движат од едноставна
LED

сјај

до

доста

комплицирани

апликации.

Во

чиста

смисла,

микроконтролерот е само IC (интегралнo колo, или црн чип со иглички кои
izleguvaat надвор од него).

Figure 5.9: AVR ATMega128 microcontroller board

Сепак, многу често се додаваат дополнителни надворешни компоненти, како
што е регулатор на напон, кондензатори, диоди, моторни задвижувачи,
тајмингот кристали, RS232, итн. на основното IC. Формално, ова се нарекува
микроконтролер развојна плоча. Но, во реалноста, повеќето луѓе едноставно ќе
кажат "микроконтролер", дури и ако има плоча.
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Слика 5.10: Шема на AVR ATMega128 микроконтролерска плоча
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6. Сензори: вовед, сензори за близина, за
брзина и движење, за сила и вртежен
момент, сензори за притисок, за
температура, сензори за светлина
Терминот сензор се користи во мехатрониката или во мерните системи, за
елемент кој произведува сигнал пропорционален на големината на физичкиот
параметар кој го детектира. Трансдјусерот е уред кој претвора една форма на енергија
во друга. Видовите енергија вклучуваат електрична, механичка, електромагнетна
(вклучувајќи светлина), хемиска, акустична или топлинска енергија. Иако овој термин
најчесто подразбира употреба на сензор/детектор, секој уред кој претвора енергија
може да се разгледува како трансдјусер. Така, сензорите се трансдјусери, иако, ако се
разгледува мерниот систем, трансдјусери може да се користат како додатоци на
сензорите, во други делови на системот за да се конвертираат сигналите од една форма
во друга. Сензорите може да бидат аналогни, ако даваат сигнал кој е аналоген и се
променува на континуиран начин. Во овој случај, големината на излезот е
пропорционална на големината на променливата што се мери. Од друга страна, ако
излезот се состои од низа на сигнали вклучено/исклучено (on/off сигнали), бројот што
тие го формираат дава вредност поврзана со големината на променливата што се мери,
тогаш сензорот се нарекува дигитален. Шемата подолу ги прикажува сензорите
значајни за системот.
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Слика 6.1: Важни сензори

6.1 Карактеристики
Сензорите се дефинирани со нивните карактеристики кои ја вклучуваат неивната
ефикасност во системите. Некои од основните фактори врз основа на кои се врши избр
на сензорот за систем се параметрите: опсег и распон, грешка, точноста,
чувствителност, грешка на хистерезис, повторливост, резолуција и стабилност.

6.1.1 Опсег и распон
Терминот опсег како карактеристика на сензор, ги дефинира границите во кои
може да варира (да се менува) влезот. Ако имаме максимална и минимална вредност на
влезот, распонот се одредува кога минималната се одземе од максимална вредност на
влезот. Динамичкиот опсег е вкупниот опсег на сензорот, од минимум до максимум.
Според сликата подолу, тој е:

Rdyn  Ymax  Ymin
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Слика 6.2: Идеални крива и грешка на чувствителност, опсег на сензор
(http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/227)

6.1.2 Грешка
Грешка е разликата меѓу вредноста на излезниот сигнал на сензорот која
одговара на вредноста на измерената променлива, и вистинската вредност на
променлива.
Грешка = измерена вредност – вистинска вредност
На пример, ако сензорот дава температурска вредноста од +24◦C, а вистинската
вредност на мерената температура е +25◦C, грешката на сензорот е -1◦C.

6.1.3 Точност
Точноста се дефинира како интервал на очекувана грешка за мерената вредност.
Тоа е до кој степен резултатот од системот за мерење може да се разликува од
вистинската вредност на мерената променлива. На пример, ако системот за мерење има
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точност од ± 20С, а мерената температурата е 250С, тогаш очекуваниот резултат може
да вклучува грешка од плус 2 или минус 20C од вистинската измерена вредност.
Точноста, исто така, може да се изрази како процент од целиот опсег на излезот.

6.1.4 Чувствителност
Чувствителност како карактеристика може да се дефинира на два начина. Првата
дефиниција е односот помеѓу влезот и излезот, тоа е: излез/влез. Ова покажува колку
излез има по единица влез. На пример, чувствителноста на сензорот за мерење на
температурата може да биде 0,8 Ω / 0C. Друг случај за користење на терминот е да се
укаже на чувствителност на други влезови, освен оној што се мери, односно промените
на околината. На пример, температурата може да влијае на чувствителноста на
сензорот за мерење на притисок. Исто така, флуктуации во мрежниот напон може да
бидат промени на околината кои влијаат на чувствителноста. Ова, исто така, е познато
како вкрстена чувствителност (cross sensitivity) на сензорите.

6.1.5 Грешка на хистерезис
За време на едно мерење, променливата која се мери може да достигне до
одредена вредност со постојано зголемување или континуирано намалување на
вредност. Поради ова, сензорот може да даде различен излез за иста вредност на
големината која се мери. Овој ефект е наречен хистерезис. На сликата (сл. 6.2) подолу
грешката на хистерезис е прикажана како разлика добиена помеѓу излезот при растечки
промени (наголемување) и излезот при опаѓачки промени (намалување) на мерената
вредност.
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Слика 6.3: Грешка на хистерезис

6.1.6 Повторливост
Овој термин се користи за способност на сензорот да даде ист излез за повторни
апликации на мерење на истата вредност на влезот. Грешката која може да се појави кај
добиениот излез кој не е ист при повторените апликации може да се пресмета како
процент од целиот опсег на излезот:
повторливост

max измерена вредност min измерена вредност
∙ 100 %
целосен опсег

6.1.7 Стабилност
Стабилноста на сензор ја дефинира неговата способност да даде ист излез кога
се користи за мерење на константна влезна променлива во текот на еден подолг
временски период. Терминот drift најчесто се користи да се дефинира промената на
излезот што може да се појави во текот на времето. Тоа може да се пресмета како
процент од целиот опсег на излезот. Нула drift се користи за промена која се јавува кога
постои нула влез.
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6.1.8 Резолуција
Резолуцијата е најмалата промена на вредноста на влезот, која ќе произведе
видливи промени на излезот. Кога влезот варира постојано во рамки на опсегот,
излезните сигнали кај некои сензори може да се менуваат во мали чекори.
Потенциометарот е пример за таков сензор, при што, излезот се менува во чекори
какошто лизгачот на потенциометарот се движи од една жица кон следната. Неговата
резолуција може да биде наведена како 0,5 ◦ на пример. Кога се користи дигитален
сензор, најмалата промена на излезниот сигнал е 1 bit.

6.2 Статички и динамички карактеристики
Статички карактеристики се вредностите дадени кога излезот на сензорот ќе се
смири после доведувањето на одреден влез. Ова се нарекува стабилна (стационарна)
состојба на сензорот. Од друга страна, динамичките карактеристики се однесуваат на
однесувањето помеѓу моментот кога вредноста на влезот ќе се промени и моментот
кога вредноста дадена од трансдјусерот ќе се смири до стабилна состојба (стационарна
вредност).

6.2.1 Време на одзив
Ова е времето кое истекува откако ќе се доведе константен влез на
трансдјусерот, до моментот кога трансдјусерот дава излез што соодветствува на влезот
до некој одреден процент од влезната вредност. (слика 6.3)

Слика 6.4: а) Дефинирање на Покачување/време; б) Дефинирање Пад / време
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6.2.2 Временска константа
Временската константа е вредност на инертноста на сензор, колку брзо ќе
реагира на промените на неговиот влез, односно поголема временска константа значи
побавна реакција на промените на влезниот сигнал.

6.2.3 Време на пораст
Ова е времето потребно излезот да се качи на некој одреден процент од
стационарниот излез. Често времето на пораст се однесува на времето потребно излезот
да се зголеми од 10% до 90-95% од вредноста на стабилната состојба (стационарната
вредност).

6.2.3 Време на смирување
Ова е време потребно излезот да се смири во рамки на процент од стационарната
вредност на сензорот. На сликата подолу, даден е одзивот на инструментот.
Термометарот ја мери температурата на течноста и има излез кој се менува во текот на
времето. Стационарната вредност за примерот е 550 С, бидејќи 95% од 55 е 52,250C.
95% време на одзив е околу 228 s.

6.3 Видови сензор
Најчести мерења што се среќаваат во мапшинското инженерство се: мерење на
позиција, мерење на близина (растојание), мерење на брзина и движење, мерење на
сила, на вртежен момент, мерење на притисок, на температура, на светлина итн.

6.3.1 Сензори за близина, поместување и позиција
Често со цел да се контролира мехатронички систем, потребно е да се знае
локацијата на одделни делови на системот. Сензорите за близината и прекинувачите за
ограничување се користат како составни делови на сензорите за позиција кои
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детектираат дали нешто е или не е во близина или ја достигнало граництаа на патеката.
Сензорите за поместување го мерат износот за кој некој предмет е преместен, а
сензорите за позицијата ја утврдуваат положбата на некој предмет во однос на одредена
референтна точка. Последните два може да бидат поделени во групи: контактни
сензори и не-контактни сензори. Кога се користат во систем, контактните сензори се во
контакт со мерениот предмет, а не-контактните сензори се користат за мерење на
вредност без физички контакт меѓу мерениот објектот и сензорот.
Близински сензори и прекинувачи
Сензор за близина се состои од елемент кој ја променува својата состојба или аналоген
сигнал кога доаѓа блиску до објект, но не е неопходно допирање со објектот. Основните
методи за поддршка на дизајн на сензор за близина обично се: магнетни, електрична
капацитивност, индуктивност, и методи со вртложни струи. Не-контактниот начин за
откривање на објектот е најчесто претставен со пар фотоемитер-детектор (емитер
може да биде ласер или фокусирани LED, a детектор е фототранзистор или фотодиода).
Во овој случај, за откривање на објектот се користи прекин на зракот од рефлексија на
светлина.

Слика 6.5: Различни конфигурации на фотоемитер/детектор парови

Во повеќето случаи, овој тип на сензор се употребува за откривање на присуство
на објект, броење на објектите кои се движат, или ограничување на напречни на
механизам. Прекинувачи се користат за отворање или затворање на врски во рамките на
кола, во форма на копче со притискање и лостни микро прекинувачи (сл.6.5).
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Слика 6.6: а) Ниво-управувани; б) ролер-управувани; в) cam / управувани прекинувачи

Слика 6.7: Примери за близински прекинувачи

Прекинувачите се карактеризирани со бројот на полови (N) and throws (T), како и
според тоа дали конекциите се нормално отворени (NO - normally open) или нормално
затворени (NC - normally closed). Полот е подвижен елемент во прекинувачот кој ги
остварува или ги прекинува конекциите, а аут (throw - исфрлање) е контакт точка за
пол. SPST прекинувач е уред со еден пол (SP), и еден исфрлач (ST) кој отвора или
затвора една врска. Од друга страна, SPDT прекинувач менува пол помеѓу две различни
исфрлачки (прекинувачки) позиции.
Близинските сензори со вртложни струи се состојат од намотка која се напојува
со наизменична струја. Протокот на наизменична струја низ намотката произведува
наизменично магнетно поле. Ако има мал метален објект во близина на ова
наизменично магнетно поле, тогаш во него се индуцираат вртложни струи. Самите
вртложни струи произведуваат магнетно поле. Ова го нарушува магнетното поле кое е
одговорно за нивното појавување. Како резултат на тоа, импедансата на намотката ќе се
промени и, последствено, ќе се промени и амплитудата на наизменична струја. Оваа
промена може да се користи за да се активира прекинувачот. Овој вид на сензор има
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висока сигурност, висока чувствителност за мали поместувања, доаѓа во мали димензии
и е релативно ефтин. (слика 6.7)

Слика 6.8: Сензор со вртложни струи

Индуктивни близински сензори
Овој сензор се состои од намотка намотана околу јадро. Кога крајот на намотката е
во близина на метален предмет, се менува индуктивноста. Оваа промена може да се
следи преку ефект врз резонантно коло и промената се користи за активирање на
прекинувачот. Тоа може да се користи единствено за откривање метални објекти и
најдобро е со ферометали.

Слика 6.9: Шема на индуктивен близински сензор

Слика 6.10: Индуктивен близински сензор
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Потенциометар
Вртливиот потенциометар, исто така познат како тенџере е уред со променлив
отпор кој може да се користи за да се измери аголна и линеарна позиција. Се состои од
ексцентрик што остварува контакт со резистивен елемент, и какошто оваа точка на
контакт се поместува, отпорноста помеѓу ексцентрикот и крајот доведува до промени
на уредот пропорционално на аголното/линеарното поместување.

Слика 6.11: Потенциометри

На сликата подолу прикажани се два основни видови на потенциометри: трим сад и
ротирачки сад.

Слика 6.12: Трим сад (од лево) и ротирачки сад (десно)

Слика 6.13: Шема на стандарден ротационен потенциометар
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Линеарен варијабилен диференцијален трансформатор (Linear Variable
Differential Transformer, LVDT)
Линеарниот варијабилен диференцијален трансформатор (LVDT) е трансдјусер кој
се користи за мерење на линеарно поместување. Се состои од три калеми симетрично
распоредени по должината на изолирана цевка (железо јадро). Централната намотка е
примарна, а другите две се идентични секундарни калеми кои се сериски поврзани, така
што нивните излези се спротивставени еден на друг (слика 6.13). Кога се мери
поместување, како резултат магнетното јадро се поместува во централната цевка.
LVDT мора да се побуди со AC сигнал за да се индуцира AC одзив во секундарната
намотка. Позицијата на јадрото може да се определи со мерење на одзивот на
секундарната намотка.

Слика 6.14: Пример за LVDT

Слика 6.15: Излез во зависност од позицијата на јадрото
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Постои средна позиција на јадрото при која напонот индуциран во секоја намотка е со
иста амплитуда и 1800 фаза, давајќи "нула" излез. Како што јадрото се движи од
нулатата позиција, така амплитудата на излезот се зголемува за пропорционален износ
во линеарен опсег околу нула како што е прикажано на слика (6.15) подолу.

Слика 6.16: Големина на диференцијален AC излез

Според тоа, со мерење на амплитудата на излезниот напон (Eout=Vout), може лесно и
прецизно да биде утврдена големината на поместувањето на јадрото. Предностите на
LVDT се нивната точност во линеарен опсег и аналоген излез што може да не бара
дополнително засилување. Покрај тоа, помалку е чувствителен во широк опсег на
температура од другите позициони трансдјусери како, енкодери. Но, неговите
предности се ограничени на опсегот на движење и ограничен фреквенциски одзив.
Оптички енкодери
Енкодер е уред кој обезбедува дигитален излез како резултат на праволиниско или
аголно поместување. Позиционите енкодери се поделени во две различни групи:
инкрементални енкодери (релативен енкодер) кои детектираат промени во ротацијата
од некоја почетна точка и апсолутни eенкодери, кои ја даваат вистинската аголна
позиција. Зрак на светлината поминува низ слотови во диск и се детектира со соодветен
сензор за светлина. Во енкодерот се користат три концентрични ленти со отвори.
Внатрешната има само еден отвор со која се одредува позицијата на дискотот,
референтна или нулата позиција. Другите две ленти имаат серија на рамномерно
распоредени отвори кои се поставени преку целиот круг на дискот. Отворите во
средната лента (трака) се поместени за една половина од ширината на отворот во однос
на отворите на надворешната лента, со што, може да се утврди насоката на ротација.
Според тоа, кога дискот ротира, сензорот дава пулсирачки излез со број на импулси
пропорционален на агол за кој дискот се завртил. Насоката на вртење, може да се
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утврди имајќи предвид дека во насока на вртење на стрелките на часовникот
импулсовите од надворешната лента предничат во однос на оние од внатрешната, а во
насока спротивна на вртењето на стрелките на часовникот тие заостануваат.

Слика 6.17: Компоненти на оптички енкодер

Со цел да се измери аголно поместување, понекогаш се користи апсолутен
енкодер. Овај енкодер како излез дава бинарен број со неколку цифри, секој таков број
претставува конкретна аголна позиција. Ротирачкиот диск има три концентрични
кругови на слотови и три сензори за детектирање на светлосните импулси. Процепите
се подредени на таков начин што секвенцијалниот излез од сензорите е број во бинарен
код. Според тоа, типичните енкодери имаат до 10 или 12 ленти (траки). Најчестите
видови на нумеричко кодирање користени кај апсолутните енкодери се сиви и
природни бинарни кодови. Сивиот кодот е дизајниран така што само една лента (значи,
една бит) ја менува состојбата за секоја изброена транзиција, за разлика од бинарен код
каде повеќе ленти (битови) може да се променат при броењето на транзициите. За
сивиот код, неизвесноста за време на транзицијата е само еден број, за разлика од
бинарниот код, каде што неизвесноста би можела да биде со повеќе броња. Бидејќи
сивиот кодот обезбедува податоци со најмала неизвесност (несигурност), но
природниот бинарен код е поприоритетен избор за директен интерфејс за компјутери и
други дигитални уреди, може да се јави потреба од коло од сив до бинарен код.
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Слика 6.18: Коло за конверзија на сив код во бинарен код

Слика 6.19: Шема на 4-битов сив код и 4-битов бинарен код за апсолутна енкодер

Слика 6.20: Шема (модел) на диск трака од инкрементален енкодер
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Магнето-резистивни сензори
Магнето-резистивните сензорски елементи се магнетно контролабилни отпорници.
Кај овие елементи се користи ефектот при кој електричниот отпор на тенок,
анизотропски феро-магнетен слој се менува преку магнетно поле. Детерминирачки
фактор за специфичниот отпор е аголот формиран од внатрешната насока на
магнетизмот (M) и насока на проток на струја (I) . Овој сензорски елемент често се
дизајнира со 4 отпорници чувствителни на магнетно поле, меѓусебно поврзани така да
формираат мерен мост. Мерниот мост се напојува со енергија и го обезбедува напон на
мостот. Магнетно поле што со различен степен влијае на гранките на мостот, доведува
до напонска разлика помеѓу гранките на мостот која потоа се засилува и оценува.
Сензорот детектира движење на феромагнетни структури (на пр запченичко тркало)
преку промената на магнетниот проток. Сензорскиот елемент е со постојан магнет. Заб
или празнина која минува крај сензорот влијае на магнетното поле при различни
степени. Ова предизвикува промени во магнетното поле зависи отпор вредности во
magnetoresistive сензорот. Промените во магнетното поле со тоа може да се конвертира
во електрична променлива. Излезниот сигнал од сензорот е квадратен бран на напон
кој ги одразува промените во магнетното поле .

Figure 6.21: Incremental encoder disk track pattern

6.3.2 Сензори за брзина и движење
Примена (апликација) на сензор за движење може да се најде во системи за
безбедност, банкомати, интерактивни играчки, итн. Во овај дел се објаснети најчесто
користените сензори од оваа група.
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Инкрементален енкодер
Инкременталниот енкодер може да се користи за мерење на аголната брзина,
кога се определува бројот на импулси генерирани во секунда.
Тахогенератор
Друг уред кој се користи за мерење на аголна брзина и може да се сретне во
системи за мерење е тахогенератор. Една форма во која овој сензор може да се појави е
променлива reluctance тахогенератор кој се состои од назабено тркало од
феромагнетен материјал кое е поставено на ротирачко вратило (сл. 6.21).

Слика 6.22: Променлив (Variable Reluctance) сензор кој детектира движење на назабено тркало

Со вртењето на тркалото, забот се движи и минува крај намотката, па
воздушниот јазот помеѓу намотката и феромагнетниот материјал се менува. На тој
начин, се добива магнетно коло со воздушен јаз кој периодично се менува, каде
флуксот на намотката се менува исто така. Резултирачките циклични промени на
флуксот произведуваат наизменично електромагнетно поле во намотката. Ако тркалото
има n заби и ротира со аголна брзина ω, промената на флуксот во текот на времето за
намотката може да се смета дека е:
  0  a cos n t ,

каде:
- ϕ0 е средна вредност на флуксот
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- ϕa амплитуда на флуксот
При N врежи, индуцираната електромоторна сила e во намотката е:
e  N a n  sin  t

каде N a n е вредност на индуцирана e.m.f. а тоа е мерка за аголна брзина. Друг начин
на добивање на вредноста на мерената аголна брзина е со користење на уред за
кондиционирање на пулс сигналот за да се трансформира излезот во низа од импулси
кои може да се избројат, така што бројот на изброени пулсови во временски интервал е
мерка на аголна брзина.
Друга форма на тахогенератор е AC генератор кој се состои од наотка, се
нарекува роторот, која ротира со ротирачки вратило (сл. 6.22). Ова намотка ротира во
магнетно поле произведено со неподвижен постојан магнет или електромагнет, поради
што, во неа се индуцира наизменична електромоторна сила. Амплитудата на оваа
наизменично поле може да се користи како мерка за аголната брзина.

Слика 6.23: Компоненти на AC генератор

Акцелерометар
Акцелерометарот е сензор дизајниран за мерење на забрзување, или степен на промена
на брзината, заради движење, вибрации или удари. Вообичаено, акцелерометарот е
поставен или поврзан со предметот чие забрзување се мери. Акцелерометарот
детектира забрзување по една оска (во правец во кој е монтиран) и е неосетлив на
движење во ортогонален правец. Овој сензор се состои од пиезоелектрични елементи,
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кои го конвертираат забрзувањето во напонски сигналот. Некои акцелерометри се
конструирани

со

користење

пиезоелектрични

кристали.

Електричното

поле

предизвикува деформација на пиезоелектричниот кристал. Структурата на овој тип на
акцелерометар се состои од кристал со маса и пружина, поставен во куќиште (сл. 6.23).

Слика 6.24: Дијаграм на слободно тело за акцелеметар

Кога доаѓа до забрзување на објектот, доаѓа до релативно поместување на масата
во однос на куќиштето што се должи на инерцијата на масата. Резултантниот притисок
во пиезоелектричниот кристал предизвикува полнеж од поместувањето помеѓу
кристално спроводните премази, како резултат на пиезоелектрични ефект. Овие типови
на сензори не користат надворешно напојување. Во принцип, акцелерометарот не може
да мери константно или слабо променливо забрзување, бидејќи кристалот може да
измери промена на сила само при регистрирање на промена на притисокот. Но, тие се
одлични за динамички мерења како што се вибрации и удари. Други важни и најчесто
употребувани

акцелерометри

се

MEMS

акцелерометри

(сл.6.24).

Внатре

во

акцелерометар MEMS уредот, постојат мали микро-структури кои се деформираат
поради моментот и гравитацијата. Кога се јавува било каква форма на забрзување, овие
мали структури се наведнуваат (деформираат, се свиткува) за еквивалентен износ кој
може да биде електрично регистриран. Денес, акцелерометрите се лесно достапни и
евтини.
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Слика 6.25: MEMS акцелерометар

6.3.3 Сензори за сила и вртежен момент
Силата како променлива која се мери може да се утврди со мерење на
деформација на еластичен елемент. Мерењето на деформација (поместување) исто така
може да се користи за индиректно мерење на притисок со мерење на поместување на
еластична (свитлива) дијафрагма.
Мерни ленти
Најчестите трансдјусери што се користат за мерење притисок е електроотпорнички мерни ленти. Тоа е всушност метална фолија која, обично од константан,
односно мрежа (жица) поставена во тенка пластична фолија, обично полиамид.
Фолијата има излез на двата краја со големи метални контакти. Со цел да се измери
деформацијата на компонента, мерната лента се прицврстува директно на површината,
обично со епоксид или cyano-acrylate. Кога компонента е оптоварена, металната фолија
се деформира и доаѓа до промена на отпорот. Ако оваа промена се мери прецизно,
може да се определи деформирањето на површината на компонента (сл.6.25).
Деформирањето се користи за да се утврди големината на оптоварувањето (сила).
Важно е да се напомене, бидејќи мерните ленти се со конечни димензии (големина),
мерењето всушност ја одразува просчната деформација (напрегање) на мал простор.
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Слика 6.26: Работа на мерна лента

Комерцијално достапните мерни ленти обично имаат константен коефициент F
што зависи од карактеристиките на материјал на мерната лента, кои се однесуваат на
промената на отпорот на мерната лента со промена на напрегањето (пропорционално на
деформацијата):

F

R / R

 axial

Така, кога мерна лента со позната отпорност R и коефициент F се постави на
површината на компонента и компонентата се оптовари, напрегањето (деформацијата)
може да се утврди едноставно со мерење на промената на отпорот на мерната лента:

 axial 

R / R
F

Деформацијата на лентата е деформација на површината на оптоварената
компонента во правец на должината на мерната лента. Коефициентот на мерната лента
е околу 2, а отпорноста R е околу 120Ω. Добавувачите на мерни ленти, исто така даваат
и попречна чувствителност на мерните ленти, што е мерка за промената на отпорноста
на крајните јазли и линиите на мрежата поради напрегањето во попречен правец.
Попречната чувствителност за мерни траки со метална фолија обично е околу 1%. Овој
број ја предвидува чувствителноста на мерната лента на попречни напрегања
(деформации), нормално на оската на мерење на мерната лента.
При експериментална употреба, за точно мерење на притисокот, потребно е да
се мерат мали промени во отпорот. Најчесто употребувано коло за мерење на мали
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промени на отпорот е Wheatstone мост. Ова коло се состои од мрежа од четири
отпорници, напојувана од DC напон (сл. 6.26).
Wheatstone-овиот мост е подобар од едноставен напонски делител, бидејќи може
лесно да се избалансира да се воспостави точна нула позиција, што овозможува
компензација на температурата, и може да обезбеди подобра чувствителност и точност.
Постојат два различни режими на работа на мостот колото: статички избалансиран и
динамички неурамнотежен режим.

Слика 6.27: Четвртина мост и половина мост коло на мерна лента

Оптоварувачка ќелија е, исто така, сензор кој се користи за мерење. Тој содржи
внатрешен деформабилен елемент, обично со неколку мерни ленти монтирани на
површината. Оптоварувачката ќелија е поврзана со мост коло за да се добие напон
пропорционален на оптоварувањето. На сликата подолу се прикажани видови на
оптоварувачки ќелии кои се користат за мерење на аксијална сила (сл. 6.27).

Слика 6.28: Оптоварувачки ќелии за мерење аксијално сила

Пиезоелектрични сензори за сила
Пиезоелектричните

материјали

се

јонски

кристали

кои

напрегнати

или

компримирани даваат електрично полнење, при што материјалот од едната страна
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станува позитивно наелектризиран, а од другата негативно наелектризиран. Како
резултат се генерира напон. Пиезоелектричните сензори се користат за мерење на
притисок, како и за мерење на сила (сл. 6.28).
За разлика од мерните ленти, кои може да мерат статички сили, пиезоелектричните
сензори за сила најчесто се користат за мерење на динамички сили како што се
осцилации, удари, или високобрзинска компресија или тензија. Секоја сила кога
дејствува на пиезоелектричен сензор предизвикува сепарација на полнежот внатре во
атомска структура на материјалот, генерирајќи електростатичен излезен напон. Кај
типичен кварцен сензор за сила, електродата за собирање на полнежот е во сендвич
меѓу два кварцни кристални елементи. Кварцните елементите се ориентирани за
обезбедување на ист поларитет на напонот на електрода при компресија, додека
спротивниот поларитет се доведува на куќиштето од сензорот. Кога силата дејствува на
ударната капа, кварцните елементи генерираат излезен напон што може да се донесе
директно на засилувач или да се конвертира во сигнал со ниска импеданса во рамки на
сензорот.

Слика 6.29: Пиезоелектричен сензор за сила

6.3.4 Сензори за притисок
Може да се јави потреба од мерење на следните притисци: апсолутен притисок,
каде притисокот се мери во однос на нула притисок (апсолутен вакуум),
диференцијален притисок каде се мери разлика на притисок, или пак да се мери
притисокот во однос на барометарскиот притисок (надпритисок и подпритисок).
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Процесите што се користат за мерење на притисок може да се засноваат на еластична
деформација на дијафрагма, капсули и цевки.
Сензор за притисок со мерни ленти
Кога се користи дијафрагма, разликата на притисокот помеѓу двете страни
предизвикува поместување на дијафрагмата во однос на централната положба. Ова
движење може да се следи со помош на некој сензор за поместување, на пример мерна
лента. Формацијата се состои од четири мерни ленти, две мерат напрегање во насока на
колото, а другите две напрегање во радијална насока (сл. 6.29).
Капсулите може да се разгледуваат како две брановидни дијафрагми
комбинираат за да се добие поголема чувствителност. Капсули заедно со LVDT може
да даде сензор за притисок со електричен излез.
Двете форми објаснети погоре се претежно направени од материјали како
нерѓосувачки челик, фосфор, бронза и никел, со гума и најлон. Опсегот на притисок
што може да се следи со овој вид на сензори е 103 до 108 Pa.

Слика 6.30: Типични сензор за притисок со мерни ленти

Пиезоелектрични сензори за притисок
Принципот на работа на пиезоелектричен сензор беше објаснето претходно. Истиот
концепт се користи и при мерење на притисокот на овој принцип. Сепак, примената на
овие сензори мора да биде таква што полнежот произведени од страна на притисок
нема многу време да протече надвор и на тој начин има тенденција да се користи
главно за преодни, а не за постојани притисоци. На сликата подолу, прикажан е пример
на пиезоелектричен сензор за притисок (сл. 6.30).
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Слика 6.31: Пиезоелектричен трансдјусер за притисок

Тактилни сензори
Тактилните сензори се специјален тип на сензори за притисок. Тие најчесто се
употребуваат како краен дел на роботика рака кога истата треба да доаѓа во контакт со
други предмети. Покрај тоа, овој сензор се применува и кај "екранотите на допир",
каде што треба да се регистрира физички контакт. Една форма на тактилни сензори
вклучува два тенки слоеви од поливинил флуорид (PVDF) одделени со мек филм кој ги
пренесува вибрациите. На долниот PVDF филм се доведува наизменичен напон и ова
резултира во механички осцилации на филмот (пиезоелектричен ефект во обратна
насока). Средишниот мек слој ги пренесува овие вибрации на горниот филм поради
што се јавува наизменичен напон во горниот филм (сл. 6.31). Кога притисокот дејствува
на горниот PVDF филм, тоа влијае врз неговите вибрациите што доведува до промена
на излезниот наизменични напон.

Слика 6.32: Основна структура на тактилен сензор за притисок
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MEMS силиконски сензори за притисок
Примената на MEMS за мерење на притисок е имплементација на микро
машински силиконски механички сензори и уреди. Примери за примена има во
автомобилскиот колектор на воздух и притисокот во гумите, управување (контрола) на
индустриски процеси, хидраулични системи, итн.

Слика 6.33: Блок дијаграм на клучните компоненти на сензор за притисок

Избраниот механизам за мерење на притисокот зависи од примената. Обично,
притисокот се мери преку следење (мониторирање) на неговиот ефект на специјално
дизајнирана механичка структура, позната како мерен (сензорски) елемент. Дејството
на притисокот на сензорскиот елемент предизвикува промена на обликот, и
резултантното отклонување (или напрегање) во материјалот може да се користи за да се
одреди големината на притисокот. Основна карактеристика е опсегот на работниот
притисок на сензор.

Слика 6.34: Дизајни на сензори за притисок
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Исто така, очигледни се и други карактеристики: цената, физичката големина, и
медиумска компатибилност. Спецификациите што се однесуваат перформансите, сепак,
не се толку очигледни. И ова се влошува и заради суптилни разлики во дефинициите од
производителите. Карактеристиките (перформансите) ќе зависат од однесувањето на
сензорскиот елемент, влијанието на материјалот од кој е направен, и природата на
трансдукцискиот механизам.

6.3.5 Сензори за температура
Сензорите за мерење на температура се еден од најважните и најчесто
применуваните сензори во областа на техничките системи, при што тие се применуваат
во згради, хемиски процеси, мотори, превозни средства, бела техника, компјутери, и
многу други уреди кај кои има потреба од следење и контрола на температурата. Многу
физички феномени зависат од температурата. Оваа зависност се користи за индиректно
мерење на температурата со мерење на големини како притисок, волумен, електричен
отпор, и напрегање, а потоа вредностите се конвертираат, користејќи ја физичката
врска помеѓу големината што се мери и температурата. Најчесто користени мерни
уреди за температура се: биметална лента, термоотпорни уреди, термистор и
термопарови.
Биметални ленти
Биметалната лента е неелектричен уред за мерење на температурата како
променлива кој се користи во едноставни системи за управување. Се состои од две или
повеќе метални слоеви кои имаат различни коефициенти на температурско ширење.
Лента може да биде права или извиткани заради покомпактен дизајн (сл. 6.34). Овие
слоеви се меѓусебно трајно врзани, па при промена на температурата, структурата ќе се
деформира. Металните ленти се користат во индустриски термостати каде механичкото
движење на лентата воспоставува или прекинува електричен контакт за да вклучи или
исклучи греење или ладење.
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Слика 6.35: Биметална лента

Електроотпорен термометар
Отпорниот уред за мерење на температура (Resistance temperature device, RTD) се
состои од метална жица намотана околу керамичка или стаклена основа и херметички
затворена (сл. 6.35). Линеарниот израз даден подолу ја опишува врска помеѓу отпорот и
температурата:
R  R0 [1   (T  T0 )]

каде T0 е референтна температура, R0 е отпор, and  е калибрациона константа.
Чувствителноста (dR/dT) е R0  .
Референтна температура обично е точката на мрзнење на водата (0◦C). Најчесто
користен метал во RTD е платината, заради нејзината висока точка на топење,
отпорност на оксидација, предвидлива карактеристика на температурата и стабилни
калибрациски вредности. Работниот опсег на платинскиот RTD е -220◦C до 750◦C.

Слика 6.36: Отпорнички уред за мерење на температура (RTD)
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Термистор
Термисторите се мали парчиња направени од мешавина на метални оксиди, како
што се хром, кобалт, железо, манган и никел, сите полупроводници (сл. 6.36).
Зависноста на отпорот и температурата за термистор може да се опише со равенка од
облик:
1 1
[  (  )]
T T0

R  R0 e

каде T0 е референтна температура, R0 е отпорноста при референтна температура, и  е
калибрациона константа наречена карактеристична температура на материјалот.
Отпорот

на

термисторот,

всушност,

се

намалува

со

зголемување на

температурата. Ова е многу различно од металните проводници кои се соочуваат со
зголемување на отпорност при зголемување на температурата. Термисторите имаат
многу предности; тие се солидни и може да бидат многу мали, па овозможува
температурата да се следи практично во точка. Поради нивната мала големина тие
реагираат многу брзо на промените на температурата. Добро калибриран термистор
може да има точност од 0,01◦C. Нивен глаевн недостаток е нивната не-линеарност.

Слика 6.37: Термистор

Термодиоди и транзистори
Термодиодата е полупроводнички спој и е уште една форма на сензор за температура.
Принципот на работа се базира на промена на мобилноста на носителите на полнеж,
која се јавува при промена на температурата. Оваа промена на мобилноста
(подвижноста) влијае врз стапката при која електроните и дупките може да се дифузни
низ pn спој. Така, кога pn спој има потенцијална разлика V, струјата I низ крстосницата
е функција од температурата, па ќе биде:
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I  I 0 (eeV / kT  1)
каде T е температура во Келвини, e полнеж на електорн, а k и I0 се константи. Отука,
равенката во однос на напонот е:
 kT
V 
 e


  I
 ln   1 
  I0


Така, за константна струја, V станува пропорционален на температурата, па така
мерењето на разликата на потенцијалот на диодата при константна струја може да се
користи како мерка за температурата. Применета во системи, диодата како
температурен сензор е достапна како интегрирано коло, вклучувајќи го и
кондиционирањето на сигналот, како мал компактен сензор.
Како и диодата, така и термотранзисторот работи така што напонот во колото
меѓу основата и емитерот зависи од температурата и може да се користи како мерка за
температурата. Формата која се користи е од два транзистори со различни колектор
струи. Се одредува разликата меѓу база-емитер напоните помеѓу нив и е директно
пропорционална на температурата.
Термопарови
За да се изгради термопар, потребни се два различни метали, со потенцијална
разлика. Оваа потенцијална разлика се јавува во колото и зависи од металите кои се
користат за формирање на колото. Кога се јавува разлика меѓу температурата на
краевите, во колото се појавува емс. Вредноста на оваа емс зависи од двата користени
метали и температурата на двата краја од колото. Обично едниот јазол (спој) ќе се
одржи на 0◦C и кога се појавува разлика, важи следната релација:

E  at  bt 2
каде E е вредност на емс, t е температура на двата споја, a и b се константи за
разгледуваните метали..
Во случај на постоење на спој со температура различна од 0◦C, дополнително
коло се додава на главното, па ладниот спој се држи на температура од 0◦C со
производство на друг емс. Термопаровите обично се монтирани во плашт за да им даде
механичка и хемиска заштита. Понекогаш оваа обвивка содржи минерал кој е добар
проводник на топлина и добар електричен изолатор. Одзивот на термопар без обвивка е
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многу брз, а со користење на обвивка може да се зголеми. Термопаровите може да се
поврзат во серија, така што може да има и до 10 или повеќе топли споеви кои ќе мерат
температура (сл. 6.37). Во овој случај, емс произведени од страна на секој од нив се
собираат заедно. Ова е познато како термокуп.

Слика 6.38: Мерено коло на термопар

6.3.6 Light sensors
The sensors used for measuring the light can be found in different forms, such as
photodiodes, phototransistors, photoresistor.
Photodiode
The photodiode is a semiconductor junction which is connected into circuit in reverse
bias, so giving a very high resistance. If there is no incident light, the reverse current is almost
negligible and is termed as dark current. When light falls on the junction, extra hole-electron
pairs are produced and there is an increase in the reverse current and the diode resistance
drops. The light measure is the reverse current, because it is nearly proportional to the light
incident on the diode.
Phototransistor
Phototransistors consist of a light sensitive collector-base p-n junction. When there is no
incident light there is a very small collector-emitter current. When light is present, a base
current is produced directly proportional to the light intensity. The measure of the light is the
produced collector current. Often in the application of the phototransistors, a package of one
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connected in Darlington arrangement with a conventional transistor, due to what a greater
collector current is gain for the light intensity.
Photoresistor
The photoresistor as light sensor changes its resistance linearly decreasing as the incident light
intensity increases. As an example, the cadmium sulphide photoresistor is most responsive to
light.

6.4 Selection of sensors
When trying to implement a sensor in a system, most importantly is its right type selection.
Few parameters are important when choosing a sensor:


The nature of the measured variable; its value, accuracy needed, speed of
measurement,required reliability and the environmental conditions under which the
measurement is done



The signal conditioning requirements for the output signal gain from the
measurement, i.e. the output type needed



Identifying the characteristics of the sensor (static and dynamic); the range, accuracy,
linearity, speed of response, reliability, life, power supply requirements, availability,
cost.

6.5 MEMS sensors
Although some products like pressure sensors have been produced for 30 years,
MEMSindustryin many aspects is still a young industry.

MEMS will undoubtedly invade

more and moreconsumer products. Size of MEMS is getting smaller, frequency response and
sense rangeare getting wider. MEMS are more and more reliable and their sensitivity better
every day.Prices of MEMS accelerometers and other MEMS devices aren’t excessive, but
they still haveto drop a lot if we want to expand massive consumption. Standardization of
production, testingand packaging MEMS would certainly do a big part at it. The relatively
long and expensivedevelopment cycle for a MEMS component is a hurdle that needs to be
lowered and also lessexpensive micro-fabrication method than photolithography has to be
pursued.
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7. Електрични актуатори: соленоиди; DC
мотори; AC мотори; чекорни мотори
Повеќето мехатронички системи вклучуваат некој вид движење или активност.
Ова движење или активност може да биде применето на било што, од еден атом, па до
голема структура. Таа е создадено со дејство на сила или на вртежен момент кој
резултира со забрзување и поместување. Овие уреди кои се користат за остварување
(постигнување) на ова движење или за остварување на активноста, се нарекуваат
активатори. Со нивна помош се реализираат физички промени како линеарно или
аголно поместување и моделирање на размерот и моќноста, поврзани со овие промени.
Принципот на кој работат активаторите претежно вклучува електромагнетни
сили за да се предизвика (реализира) активност. Во овој случај, се применуваат
принципите на електромагнетнизмот: кога низ проводник кој се движи во магнетно
поле тече струја, се појавува (се генерира, продуцира) сила нормална на струјата и
магнетното поле. Лоренцовиот закон за силата применет овде, дава врска помеѓу силата
на проводникот, струјата во проводникот и надворешното магнетно поле. Даден во
векторска форма, го има значењето:

  
F  I B


каде F е вектор на силата (по единица должина на проводникот), I е вектор на

струјата и B е вектор на магнетното поле. Сликата подолу ја покажува врската помеѓу
дадените вектори – аналогијата на десната рака го има следното значење, ако десниот
показалец ја покажува насоката на струјата, а среден прст е поставен во правец на
полето, тогаш палецот (нормално на показалецот и средниот прст) ќе ја покажува
насоката на силата (сл. 7.1).
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Слика.7.1. Правило на десна рака за магнетна сила

Друг електромагнетен ефект кој е важен во дизајнирањето на активаторите е
интензивирањето на полето во намотка. Ова се однесува на пропустливост на
материјалот во смисол, пропустливоста на материјал го карактеризира тоа колку лесно
магнетниот флукс продира низ материјалот. Железото има неколку стотици пати
поголема пропустливост од таа на воздухот, па затоа, намотка околу железо јадро може
да произведе неколку стотици пати поголем магнетен флукс од тој ист калем без јадро.
Јадрата обично се ламинирани, составени од изолирани слоеви на железо поставени
паралелно со оската на калемот. На овој начин се намалуваат вртложните струи
индуцирани при појава на промена на магнетното поле на јадрото. Кога се зборува за
активатори, обично тоа значи разгледување на прекинувачките уредите (switching
devices), уреди од типот на соленоиди (solenoid-type devices) и погонски системи
(системи за погон, системи за задвижување, drive systems).
Механичките прекинувачи се елементи кои обично се користат како сензори за
да се дадат влезови кон системите. Но, исто така, тие може да се користат и како
активатори за вклучување на електрични мотори или елементи за греење, или за
вклучување на струјата за да се задвижат електромагнетни вентили со кои се
управуваат хидраулични или пневматски цилиндри.

7.1 Реле
Електричното реле е пример за механички прекинувач кој се користи како
активатор во системите за управување. Тоа се електрични прекинувачи кај кои
промената на струјата во едно електрично коло ја вклучува или исклучува струјата во
друго. Релеи често се користат во системи за управување. На пример, излезот од
контролерот е релативно мала струја и затоа често се користи во комбинација со
114

Lecture Notes on Introduction to Mechatronics
транзистор за да се вклучи струја низ електромагнетното реле, па според тоа, се
користи реле за да се вклучи многу поголема струја. Последната е потребна за да се
вклучи или исклучи елемент за конечна корекција, како што е електричен грејач во
систем за контрола на температурата или мотор. Затоа, кога мал напон е доведен како
влез на соленоидот, се контролира потенцијално голем струја низ реле контактите.
Ваквите апликации вклучуваат прекинувачи на моќност и електромеханички
управувачки елементи. Всушност, релето врши функција слична на коло на
транзисторски прекинувач на моќност, но има способност да прекинува многу
поголеми струи (сл. 7.2).

Слика7.2 Реле

Еден од недостатоците на релеите е тоа што тие имаат побавно префрлување од
транзисторите. Исто така, бидејќи тие содржат механички компоненти и контакти тие
може да се истрошат многу побрзо.

7.2 Соленоиди
Соленоиди се уреди кои се користат за да се добијат електрични активатори.
Еден пример е електромагнетниот вентил кој може да се користи за контрола на
протокот на течност во хидраулични или пневматски системи. Принципот на работа е
заснован на подвижно железо јадро; кога струјата протекува низ намотката, јадрото се
поместува во намотката и така тоа може да го отвори или затвори порти (отвори) за да
се овозможи проток на течност (сл. 7.3). Силата на соленоидот е функција од струја во
намотката и должината на јадро кое се наоѓа во самата намотка. Јадрото може да биде
во две позиции аналогно на контролираната струја која може да биде или вклучена или
исклучена. Ова се постигнува со користење на вклучено/исклучено (on/off) вентили за
контрола на насоката. Од друга страна, со користење на пропорционални управувачки
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вентили, струјата во калемот се контролира да даде движење на јадрото кое е
пропорционално на големината на струјата.

Слика 7.3. Принцип на работа на соленоид како активатор

7.3 Електрични мотори
Електричните мотори често се користат како елементи за крајна контрола во
системи за контрола на позиција или брзина. Мотори може да се класифицираат во две
основни категории: DC мотори и AC мотори. Сликата подолу графички ги илустрира
типовите на електромоторни задвижувачи (сл. 7.4). Најчесто користени мотори во
современите управувачки системи се DC задвижувачи. Тие може да се поделат во две
главни групи. Оние кои користат четки за да се оствари контакт со прстенот на роторот
и типот без четки. Кај мотор со четки, роторот има намотка, а статорот може да биде
или постојан магнет или електромагнет. Кај типот без четки, роторот е постојан магнет,
а статорот има намотка.
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Слика 7.4. Класификација на електромоторните задвижувачи според конфигурацијата

На следната слика илустрирани се кострукцијата и компонентите на типичен
електричен мотор (сл.7.5). Стационарното надворешно куќиште се нарекува статор и
тој обезбедува радијални магнетни полови. Овие полови се состојат или од постојан
(перманенте) магнети или од намотка наречена калем на поле намотан околу
ламинирано железо јадра. Целта на половите на статорот е да се обезбеди радијално
магнетно поле. Железното јадро го интензивира магнетното поле во внатрешноста на
калемот, поради неговата пропустливост. Целта на ламинирање на јадрото е да се
намалат ефектите од вртложните струи, кои се индуцирани во проводниот материјал.
Понатаму, роторот е дел од моторот кој ротира. Се состои од ротирачка осовина
поставена во лежишта, спроводен калем кој обично се нарекува арматурна намотка, и
железно јадро кое го интензивира (засилува) полето од намотката. Помеѓу роторот и
статорот постои мал воздушен јаз каде магнетните полиња се во интеракција. Кога се
разгледува DC мотор, роторот, исто така, вклучува комутатор, кој ја обезбедува и
контролира насоката на струјата низ арматурната намотка. Кај мотори со комутатор,
четките обезбедуваат стационарен електричен контакт за движење на спроводливите
сегменти на комутаторот. Овие четки се најчесто направени од графит, кој обезбедува
поголема контактна површина и е само-подмачкување.

117

Lecture Notes on Introduction to Mechatronics

Слика7.5. Конструкција и компоненти на мотор

7.3.1 D.C мотори
Моторите на еднонасочна струја (direct current (DC) motors) се користат кај
голем број на мехатронички дизајни, поради карактеристиките вртежен момент брзина што може да се постигнат со различни електрични конфигурации. Овие моторни
брзини лесно може да се контролираат и во повеќето случаи се реверзибилни. Заради
нивниот висок сооднос на вртежниот момент и инерцијата на роторот имаат брз одзив
(реакција). Исто така, кога се користат DC мотори, може да се примени динамичко и
регенеративно кочење во апликации каде се бара брзо запирање (исклучување,
стопирање) и висока ефикасност. Како општо правило, моторите постигнуваат големи
вртежни моменти при мали брзини, а големите вртежни моменти имплицираат големи
струи во моторот. Почетниот вртежен момент или вртежниот момент на кочење  s е
максимален вртежен момент што моторот може да го произведе при нулта брзина,
поврзан со стартување или преоптоварување на моторот. Брзината при неоптоварување  max е максимална одржлива брзина што моторот може да ја постигне.
Оваа брзина може да се постигне само кога на моторот не дејствува оптоварување или
вртежен момент (само при празен од (сл. 7.6).
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Слика 7.6. Карактеристка вртежен момент – брзина на DC мотор

Статорското поле кај мотор со постојан магнет (permanent magnet motor, PM
мотор) се обезбедува со постојан магнет, кој не бара надворешен извор на енергија и
затоа не се јавува греење. PM моторите се лесно реверзни со промена на насоката на
доведениот напон, бидејќи струјата и полето ја менуваат својата насока само во
роторот. Овој тип на мотори е идеален за управувачки системи, заради линеарноста на
неговата карактеристика вртежен момент - брзина.
When a motor is used in a position or speed control application with sensor feedback
to a controller, it is referred to as a servomotor. PM motors are used only in low-power
applications since their rated power is usually limited to 3728W or less. PM DC motors can
be brushed, brushless or stepper motors Кога моторот се користи за контрола на позиција
или за контрола на брзината со сензор за повратни информации за контролероот, се
нарекува сервомотор. PM мотори се користат само во апликации со ниска моќност, со
оглед на тоа што нивната номинална моќност е обично ограничена на 3728W или
помалку. PM DC мотори може да се со четкички, без четкички или чекорни мотори.

7.3.1.1 Равенки на D.C електромотори
As the conducting armature begins to rotate in the magnetic field produced by the
stator, a voltage called back emf Vemf is induced in th armature windings opposing the applied
voltage. The back emf is proportional to the speed of the motor  in rad/sec Импедансата на
арматура на DC мотор може да се моделира како отпор R во серија со паралелна
комбинација на индуктивност L и втор отпор RL . Како што спроводливата арматура
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почнува да ротираат во магнетното поле формирано од статор, се индуцира емс во
арматурната намотка спротивставувајќи се на доведениот напон. Емс е пропорционална
со брзината на моторот во rad/sec:

Vemf  ke
каде, константата на пропорционалност k e се нарекува електрична константа на
моторот. RL е еквивалентна резистивна загуба во магнетното коло и обично е од ред на
големина поголема од R (отпорноста на намотката) и може да се занемари.
Ако напонот доведен на арматурата е Vin , струјата низ арматурата е I in . Ако
претпоставиме R L  0 , тогаш електричната равенка за моторот е:

Vin  L

dI in
 RI in  ke
dt

7.3.1.2 Електронска контрола на DC мотор со постојан магнет
Наједноставниот облик на контрола на мотор е управување со отворено коло,
каде што вредноста на напонот, карактеристиките на моторот и оптоварување ги
одредуваат работната брзина и вртежниот момент. Најинтересните проблеми сепак,
бараат некој вид на автоматско управување, каде што напонот автоматски варира (се
менува) со цел да се оствари посакуваното движење. Ова се нарекува затворено коло
на управување, или управување со повратна врска. Тоа бара сензор за излезната брзина
и/или вртежниот момент за да се обезбеди повратна информација за излезните
вредности за постојано да се споредуваат реалниот излез и саканата вредност што се
нарекува сет точка (поставена вредност). Во тој случај контролерот активно го
менува излезот на моторот со цел тој да се доближи до сет (поставената) точка.
Електронските контролори на брзина се од два вида: линеарни засилувачи и пулсно
ширински модулатори. Предност на контролерите со пулсно ширинската модулација
(Pulse width modulation, PWM) е тоа што тие или водат биполарни транзистори на
моќност брзо помеѓу исклучување и сатурација или тие вклучуваат или исклучуваат
FET. Дисипацијата на моќноста е мала. Серво засилувачите кои користат линеарно
засилување на моќноста се задоволителни, но произведува многу топлина. Во пракса се
сретнуваат комерцијални серво контролери кои користат линеарни засилувачи, но
поради потребата од пониска моќност, едноставниот дизајн, помалите димензии и
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пониската цена, фокусот е ставен на дизајни на прекинувачки засилувачи, кои обично
се нарекуваат засилувачи со пулсно ширинска модулација (PWM).

7.3.2 A.C мотори
AC моторите може да се класифицираат во две групи, кои се: монофазни и полифазни мотори, а секоја група понатаму е поделена на индукциони и синхрони мотори.
Еднофазните мотори имаат тенденција да се користи за ниско-енергетски барања,
додека поли-фазните мотори се користат за повисоки моќности.
Еднофазен кафезен индукциски мотор се состои од кафезен ротор, изработен од
бакар или алуминиум барови кои се вклопуваат во слотови во крајните прстени за да
формираат целосно електрично коло (сл. 7.7)

(fig.7.7) Squirrel-cage induction rotor

Основниот мотор се состои од овој ротор со статор кој има сет намотки. Кога
наизменичната струја поминува низ статорските намотки, се создава наизменично
магнетно поле. Како резултат на електромагнетната индукција, емс се индуцира во
проводниците на роторот и струјата протекува во роторот. Моторот не е самозадвижувачки (само-стартувачки) и голем број на методи се користат да добие самостартувачки мотор и овај првична поттик да не е потребен. Една од нив е да се користи
помошна почетна намотка која ќе овозможи почетно задвижување на роторот. Роторот
ротира со брзина одредена со фреквенцијата на наизменичната струја доведена на
статорот. Оваа брзина на ротација на магнетното поле се нарекува синхрона брзина.
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Роторот никогаш нема да ја достигне оваа фреквенција на ротација. Таа ќе се разликува
за мал процент, а оваа разлика се нарекува лизгање.
Трифазниот индукционен мотор е сличен на еднофазниот индукционен мотор,
но има статор со три намотки поставени меѓусебно под агол од 120◦. Секоја намотка е
поврзана со една од трите линии на напојување. Бидејќи трите фази ја достигнуваат
својата максимална струја во различно време (различен момент), магнетното поле може
да се разгледува дека ротира околу половите на статорот, завршувајќи една ротација за
еден цел циклус на струјата. Овој мотор е само-стартувачки.
Синхроните мотори имаат статор сличен на оној опишан погоре за индукциони
мотори но роторот е постојан магнет. Магнетно поле генерирано од статорот ротира, а
со тоа ротира и магнетот. Синхрони мотори се користат кога се бара прецизна брзина.
Тие не се само-стартувачки и мора да се користи некаков систем за да ги задвижи.
AC мотори имаат голема предност во однос на DC мотори затоа што се
поевтини, посигурен и не бара одржување.

7.3.2.1 Електронска контрола на A.C мотор
Контролата на брзината за овој тип на мотори генерално е посложена отколку за
DC мотори, па како последица брзински управуваните DC задвижувачи се поевтини од
брзински управуваните AC задвижувачи, иако разликата во цената постојано се
намалува како резултат на технолошкиот развој и намалувањето на цената на уредите.
Контрола на брзината е базирана на обезбедување на снабдување со променлива
фреквенција, бидејќи брзината на таквите мотори е определува со фреквенцијата на
снабдувањето. Вртежниот момент развиен од AC мотор е константен кога односот на
доведениот напон на статорот и фреквенцијата е константен. На тој начин, за да се
задржи константен вртежен момент при различни брзини кога фреквенцијата е
променлива (варира), наизменичната струја прво се коригира на еднонасочна струја од
конвертор, а потоа повторно се инвертира назад на наизменична струја, но на
фреквенција која можат да биде избрана. Друг метод што често се користи за работа на
ниско-брзински мотори е cycloconverter. Тој ја претвора наизменична струја со една
фреквенција директно на наизменична струја со друга фреквенција без посредна DC
конверзија.
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7.3.3 Чекорни мотори
Чекорниот мотор е уред кој произведува ротација преку еднакви агли кои се
нарекуваат чекори. Секој од чекорите е направен за секој дигитален пулс сигнал
доведен до единица на моторот. Постојат голем број на форми на чекорни мотори.
Чекорни мотори со променлива релуктанса
Оваа форма на мотор има ротор направени од мек челик и е цилиндричен со
четири полови, помалку отколку на статорот (сл.7.8). Кога на спротивен пар намотки
има доведено струја, се создава магнетно поле со силови линии кои минуваат од
половите на статорот преку најблискиот сет на полови на роторот. Бидејќи силовите
линии може да се разгледуваат како прилично еластични и секогаш со тенденција да се
скратат, роторот ќе се движи се додека половите на роторот и статорот не се порамнат.
Ова се нарекува позицијата на минимум релуктанса.

(fig.7.8) Variable reluctance stepper motor

Чекорни мотори со постојан магнет
Чекорниот мотор со постојан магнет има статор и четири полови (сл. 7.9). Секој
пол е намотан со полова намотка, калемите на спротивните парови на полови се во
серија. Струја се доведува од DC извор до намотките преку прекинувачи. Роторот е
постојан магнет и на тој начин, кога на еден пар статорски полови е вклучена струја,
ротор ќе се движи до порамнување со него. Кај овој тип на мотор, чекорните агли
најчесто се 1.8◦, 7.5◦, 15◦, 30◦, 34◦ или 90◦.
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(fig.7.9) Permanent magnet stepper motor

Хибридни чекорни мотори
Овие мотори ги комбинираат карактеристиките на двата: моторите со
променлива релуктанса и моторите со постојан магнет. Тие имаат постојан магнет
поставен во железни капи кои се исечени за да имаат заби (сл. 7.10). Роторот се
поставува на позиција на минимална релуктанса како одговор на еден пар на статорски
калеми кои се побудени. Типични чекорни агли се 0.9◦ и 1.8◦. Ако мотор има n фази на
статорот и m заби на роторот, вкупниот број на чекори по едно полно завртување
(револуција) е nm . Чекорните мотори широко се користат во апликации со прецизно
позиционирање, како кај хард диск на компјутер.
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(fig.7.10) Hybrid stepper motor

7.3.3.1 Карактеристикаи на чекорните мотори
Чекорните мотори се дефинирани со нивните карактеристики кои вклучуваат термини
како (сл. 7.11):










фаза – се однесува на бројот на независни намотки на статорот, на пример
четири-фазен мотор.
чекорен агол – агол за кој роторот ротира при една промена на превклучување
на статорските намотки
одржлив вртежен момент – максимумот што може да се примени на погон без
негово преместување од неговата позиција на мирување и предизвикување
ротација на оската.
pull-in вртежен момент –максималниот вртежен момент што може да се
примени на моторот, кој работи со дадена отскочна вредност, без губење на
синхронизмот
Pull-in коефициент (стапка) – максимална стапка на префрлување при која
оптоварен мотор може да се стартува без да се губи чекор
Pull-out стапка - стапка на префрлување при која оптоварен мотор ќе остане во
синхронизам при намалување на стапка на префрлување
опсег на претек (Slew range ) – опсег на стапките на префрлување помеѓу pullin и pull-out во рамките на кои моторот работи во синхроничност но не може да
стартува реверзно (обратно).
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(fig.7.11) Stepper motor characteristics

7.4 Избирање мотор
При избор на мотор за одредена мехатроничка апликација, дизајнерот мора да
разгледа многу фактори, вклучувајќи ги и опсегот на брзината, промената вртежен
момент - брзина, реверзибилност, работниот циклус, почетниот (стартувачкиот)
вртежен момент и потребната моќност. Кривата вртежен момент - брзина прикажува
вртежни моменти што моторот може да ги испорача при различни брзини и напон.
Следниве прашања треба да бидат одговорени при изборот на мотор за
апликација:
1. Дали моторот ќе стартува и дали ќе го забрза доволно брзо?
-

Вртежниот момент при нулта брзина се нарекува стартувачки вртежен момент, а

тоа е оној што моторот може да го испорача кога ротација почнува. За системот да биде
само-стартувачки, моторот мора да генерира вртежен момент доволен за да се надмине
триењето и било кој момент на оптоварување. Забрзувањето на мотор и
оптоварувањето во некој момент е:

  Tmotor  Tload  / J
каде  е аголно забрзување во rad / sec2 , Tmotor е вртежен момент на моторот, Tload е
вртежен момент кој се троши на оптоварувањето, а J е вкупниот поларен момент на
инерција на роторот од моторот и на оптоварувањето. Разликата помеѓу вртежниот
момент на моторот и вртежниот момент на оптоварувањето го одредува забрзувањето
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на системот. Кога вртежниот момент на моторот е еднаков на вртежниот момент на
оптоварувањето, системот е со работна брзина на стабилна состојба.
2. Која е максималната брзина што мотоотр може да ја произведе?
-

Точката на нулти вртежен момент во кривата момент-брзина на моторот ја

одредува максималната брзина што моторот може да ја постигне.
3. Колку моќност бара оптоварувањето?
-

Коефициентот на моќноста е многу важна карактеристика на моторот.

Познавајќи ги побарувањата за напојување на товарот, дизајнерот треба да избере
мотор со адекватна моќност врз основа на циклусот на обврски
4. Што е циклус на работни обврски?
-

Циклусот на обврски е дефиниран како однос на времето кога моторот е вклучен

во однос на вкупно поминатото време. Ако оптоварување бара низок циклус на
обврски, може да се избере мотор со пониска моќност кој може да работи во отценети
нивоа, но сепак соодветно да се однесува без прегревање за време на повторувањето на
on-off циклусите.
5. Дали оптоварувањето треба да се води со постојана брзина?
-

Наједноставниот метод за да се постигне постојана брзина е да се избере AC

синхрон мотор или DC мотор кој работи на релативно константна брзина во текот на
еден значителен опсег на оптоварување.
6. Дали е потребна прецизна позиција или контрола на брзината?
-

Во случај на аголно позиционирање на одделни локации и делумно движење,

чекорниот мотор е добар избор . Овој мотор лесно е да се заротира и да се држи во
дискретни места (позиции). Тој, исто така може да ротира во широк опсег на брзини со
контролирање на чекорната стапка. Чекорните мотори може да се контролираат со
управување со отворено коло, при што не е потребен сензор за повратни врска. Сепак,
понекогаш сензорот за повратни информации треба да биде вклучен (како енкодер ) за
да проверите дали моторот го постигнал саканото движење. За некои сложени барање
за движење, каде се потребни прецизно позиционирање или профили на брзината (во
апликации на автоматизација), каде што машините треба да се извршат пропишани
програмирани движења, сервомоторот може да биде најдобар избор. Тоа е мотор на
еднонасочна или наизменична струја во комбинација со сензорски уред за позиција,
како што е дигиталниот енкодер. Сервомоторот е управуван со програмабилен
контролер кој го процесира сензорскиот влез и генерира засилени напони и струи на
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моторот за да се постигнат наведените профили на движење. Ова се нарекува
управување во затворено коло, бидејќи тоа вклучува сензор за повратни информации.
7. Дали има потребна од реверзивност на моторот?
-

Некои мотори не се реверзибилни што се должи на нивната конструкција и

електронска контрола (управување), и ова треба да се земе предвид при изборот на
мотор за апликација која бара ротација во две насоки.
8. Дали постојат било какви ограничувања за големина и тежина?
-

Моторите може да бидат големи и тешки и дизајнерите треба да бидат свесни за

тоа во почетокот на фазата на проектирање.
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8. Механички активатори: Пневматски и
хидраулични активирачки компоненти и
системи во мехатроничкото инженерство
Активирачки системи претставуваат елементи на системот на управување кои
го трансформираат излезот од микропроцесорот или управувачкиот систем во
управувачко дејство на машина или уред. На пример, електричниот излез би можело да
има потреба да се трансформира во линеарно движење или дејство со кое ќе се
контролира количеството на течност што поминува низ цевка. Така, овие системи може
да бидат пневматски или хидраулични во зависност од трансформација. Пневматски се
појавува како термин кога се користи компримиран воздух, а хидраулични кога
течност, обично масло се користи за трансформација на излезниот сигнал. Пневматски
сигнали често се користат за управување на крајни управувачки елементи со
активирачки вентили или други управувачки уреди со висока моќност. Главниот
недостаток на овој метод е компресибилноста на воздухот. Од друга страна,
хидрауликата може да се користи за управувачки уреди со повисока моќност, но овие
инсталации се поскапи од пневматските системи и постојат опасности кои се јавуваат
како резултат на истекување на маслото, што не е случај кога се користи воздух.

8.1 Пневматски системи и активирачки компоненти
Пневматските системи користат компримиран воздух како работен флуид, кој се
обезбедува со компресор, обично со притисок од 5-10 bar, што е многу помал од
притисокот со кој работат хидрауличните системи. Но, како резултат на помалите
притисоци,

пневматските

активатори

генерираат

пониски

работни

сили

од

хидрауличните. Поголема количина на воздухот под висок притисок произведена од
компресорот, се чува во резервоар. Работниот притисок доставен до системот може да
се контролира со помош на регулатор на притисок, така да биде многу помал од
притисокот во резервоарот, и ако притисокот во резервоарот падне под посакуваното
ниво, прекинувач осетлив на притисок го активира компресорот. Пневматските системи
се отвори, па во споредба со хидрауличните, нема потреба од мрежа од повратни
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линии, бидејќи воздухот се исфрла во атмосферата. Кога извори на компримиран
воздух се на располагање, пневматскиот систем може да биде добар избор. Пневматски
цилиндри со двострано или со еднострано дејство се идеални за обезбедување на ниска
сила за линеарно движење помеѓу две добро дефинирани крајни точки. Но, бидејќи
воздухот е компресибилен, пневматските цилиндри обично не се користат за апликации
кои бараат прецизно движење помеѓу крајни точки, особено во присуство на
варијабилен товарот. Друга предност на пневматските системи е можноста за замена на
инфраструктурата со резервоар со висок притисок и регулатор, бидејќи тоа служи
аналогно на батеријата во електричните системи. Така, се добиваат лесни и мобилни
пневматски системи, во кој случај капацитетот на резервоарот го ограничува опсегот
или времето на работа на системот. На следната слика прикажан е едноставен
пневматски систем со неговите компоненти (сл. 8.1).

(сл. 8.1) Компоненти на пневматски систем

8.1.1 Компресори
Најчесто се користат компресори за воздух во кои последователни количини на
воздух се изолираат, а потоа се компресираат. На влезната страна, подвижниот клип
овозможува воздухот да биде вовлечен во комората преку влезниот вентил и кога
клипот почнува да се движи во другата насока, заробениот воздух дејствува на
влезниот вентил и предизвикува негово затворање и така станува компримиран. Кога
притисокот на воздухот доволно се зголеми, излезниот вентил се отвора и заробениот
воздух се одведува во системот за компримиран воздух. Ова се нарекува компресор со
еднострано дејство, кој дава еден пулсот на воздух при еден од на клипот.
Компресорите со двострано дејство се дизајнирани така што даваат пулсеви на воздух
во двете насоки на движење на клипот, нагоре и надолу. Ова, исто така, се нарекува
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едностепен и обично за производство на компримиран воздух на нешто повеќе од
неколку бари, обично се користат два или повеќе степени. На сликата подолу (сл. 8.2) е
даден клипен компресор.

(сл. 8.2) Клипен компресор

Главните предности на клипните компресори се тоа што може да се постигнат
високи притисоци (но при релативно низок проток на маса) и се релативно евтини. Тоа
е уред со клип и цилиндар со (автоматски) пружински контролиран влезен и издувен
вентил. Обично, испорака се врши на примач. Приемникот е ефикасно резервоар на
енергија кој се користи за да се задвижуваат (на пр.) алати со компримиран воздух.
Клипните компресори обично се користат за компримирање на воздух, но исто така се
користат и во системите за ладење, каде што компримираат прегреана пареа (за кои не
се применуваат строго законите за гасови). Со цел да бидат практични постои празен
простор помеѓу круната на клипот и врвот на цилиндар. Воздухот "заробен" во овај дел
дозвола никогаш не се одведува (испорачува), тој експандира како што клипот се
движи назад и го ограничува волуменот на свеж воздух кој може да биде внесен на
вредност помала од работниот волумен. Влезниот волуменски проток е важен
параметар при набавката. Тоа се нарекува "Слободна испорака на воздухот" ("Free Air
Delivery", FAD), и тоа е мерка за капацитетот на компресорот во однос на протокот на
воздухот со кој може да работи. Тоа нормално се мери при атмосферски услови на
стандардно морско ниво (standard sea level, SSL) и овозможува споредба на
капацитетите (големината) на компресорите. Се применуваат во рафинерии, гасоводи,
хемиски фабрики, постројки за обработка на природен гас и ладилни постројки. Еден
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специјален случај на примена е во изработка на пластични шишиња од полиетилен
терефталат (PET).
Постојат три главни типови на ладилни компресори.
Првиот тип на ладилни компресори е завоен компресор. Завојните компресори ја
надминуваат пареата на ладење преку завојно вретено. Секое завојно вретено го
компресира доведениот гас. Иако постојат ладилни компресори со повеќе вретена,
повеќето завојни компресори имаат само две завојни вретена.
Вториот тип на ладилни компресори се спиралните компресор. Кај спиралните
компресори се постигнува пониско протекување и затоа се поефикасни. Тие се
најчестиот тип на ладилни компресори на пазарот.
Третиот вид на ладилни компресори се клипните компресори. Со овие
компресори се постигнуваат повисоки притисоци и најчесто се користат за
комерцијални цели.
Понатаму, компресорите се применуваат и кај системите за климатизација. На
следната слика е прикажано коло за климатизација со неговите делови (сл. 8.3).
Типично возило има сличен капацитет за ладење на оние кои се применуваат за
климатизација на мала куќа и покрај огромната разлика во волумените што се ладат.

(сл. 8.3) Коло за климатизација

Друга форма на компресори се ротациони крилни компресори, кои имаат ротор
монтиран ексцентрично во цилиндрична комора (сл.8.4). Роторот има лопатки (крила),
кои може слободно да се лизга во радијални слотови со ротација предизвикувајќи
крилата да се движи нанадвор од ѕидовите на цилиндарот. При ротирање на роторот,
воздухот се заробува во џебовите формирани со крилата, а во текот на ротирањето
џебовите стануваат помали и воздухот се компримира.
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(сл.8.4) Крилен компресор

Ротациони завојни компресори имаат две ротациони навојни вретена, кои
ротираат во спротивни насоки (сл. 8.5). Како што на завојното вретено ротира, воздухот
се доведува во куќиштето преку влезот и во просторот меѓу завоите. Заробениот воздух
се движи по должината на завојното вретено и компресирана како простор станува
прогресивно помал (сл. 8.6).

(сл. 8.5) Ротациони завојни компресори

(сл. 8.6) Шема на ротационен завоен компресор

8.2 Хидраулични системи и активирачки компоненти
Хидраулични системи се користат за контролирање на течност под висок
притисок (обично масло) во дистрибуционите линии и клипови. Овој систем се состои
од пумпа за спроведување на маслото со висок притисок, регулатор на притисок за да
се ограничи притисокот во системот, вентили за контрола на протокот и притисоците,
дистрибутивен систем, вклучувајќи цевки и линеарни или ротациони активатори.
Пумпата пумпа течност од резервоар преку неповратен вентил и акумулатор, кон
системот од кој маслото се враќа назад во резервоарот.
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8.2.1 Пумпи
Најчестата примена во хидрауличните системи наоѓаат: запчестите пумпи,
крилните пумпи и клипните пумпи. Запчестата пумпа се состои од две запчести
тркала (запчаници) кои ротираат во спротивни насоки, и работи на принцип на носење
(спроведување) на флуид во просторот на меѓузабието на двата спрегнати запчаници
(сл. 8.7). Едната од двете осовини е погонски запчаник, кој го движи и вториот наречен
погонувано вратило (запчаник). На неспрегнатите запци на влезната страна се создава
низок притисок, што резултира со вшмукувачко дејство. Понатаму, потисното дејство
на запчаникот врз течноста во меѓузабието и куќиштето на пумпата, на излезната
страна, резултати во зголемување на притисок.

(сл.8.7) Запчеста пумпа

Еден од недостатоците на запчестите пумпи е неурамнотежен дизајн кој постои
бидејќи високо-притисната страна на пумпата ги турка запчаниците кон страната со
низок притисок. Исто така, запчестите пумпи се секогаш со фиксно поместување.
Покрај овие недостатоци, запчестите пумпи се користат поради нивната едноставност,
ниска цена и робустност. Протокот е дефиниран со брзината на влезното вратило и
фиксното поместување, а притисокот е определен со оптоварувањето. Запчестите
пумпи обично работат на притисок од околу 15 MPa и при 2400 вртежи во минута.
Крилните пумпи се состојат од опружно-оптоварени лизгачки крила поставени
во роторот. Таа работи така што маслото се доведува од страната со поголем волумен, а
крилата поставени на роторот, потоа го потиснуваат маслото во делот на пумпата со
помал волумен, а со тоа се зголемува притисокот на маслото пред да стигне на излезот
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(сл. 8.8). Крилните пумпи се познати со потивка работа од запчестите пумпи и за
разлика од запчестите пумпи, имаат променливо поместување.

(сл.8.8) Крилни пумпи

Клипните пумпи кои се користат во хидрауличните системи може да имаат две
форми: радијални и аксијални клипни пумпи. Радијалните клипни пумпи се состојат од
ротирачко вратило со цилиндер кој ротира од надвор. Цилиндар блокот ротира околу
стационарни камери и ова предизвикува шупливите клипови, со повратна пружина, да
се движат во и надвор. Резултатот е тоа што течноста се доведува од влезната страна и
се транспортира кружно до исфрлање од потисната страна. Аксијалните клипни пумпи
имаат клипови што се движи аксијално (сл.8.9). Клиповите се поставени аксијално во
ротирачки цилиндрски блок и се движат преку контакт со плоча. Оваа плоча е
поставена под агол во однос на ротирачкото вратило, на тој начин кога вратило ротира,
клипови се движат и воздухот се вшмукува кога клипот е на спротивната страна од
влезот, и се потиснува (исфрла) кога е наспроти потисната страна.

(сл.8.9) Аксијална клипна пумпа

Со неодамнешниот развој се постигна клипните пумпи да бидат потивки и
поевтини, па тие целосно доминираат на пазарот за мобилна хидраулика. Уникатна
карактеристика на клипните пумпи е дека поместувањето може да се промени само со
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менување на аголот на плочата. Секое поместување помеѓу нула и максимум е лесно да
се постигне со релативно едноставна активатори за промена на аголот на плочата.

8.3 Управувачки компонентите - вентили
Вентилите се користат во хидрауличните и пневматските системи за насочување
и регулирање на протокот на флуидот. Во основа се среќаваат се две форми на вентили,
т.е. вентили со крајна позиција и вентили без крајна позиција. Првите имаат задача да
се овозможи или блокира проток на флуиди, па така може да се користат за вклучување
или исклучување на активатори. Тие може да се користат за контрола на насоката за
префрлување на проток од една патека во друга, а со тоа и од еден активатор на друг.
Вторите, вентилите без конечна (крајна) позиција може да го контролираат протокот
билокаде помеѓу целосна вклученост и целосна исклученост. Така, тие може да се
користат за контрола на варијабилни активаторски сили или за промена на протокот на
флуидот за случај на контрола на процес.

8.3.1 Симболи за активирање на вентили
На сликата подолу се прикажани примери на некои од симболите кои се
користат за означување на различни начини на кои вентилите може да се активираат
(сл. 8.10). На пример, дво-влезен, дво-позиционен вентил би се опишал како 2/2 вентил,
првиот број укажува на бројот на порти (приклучоци), а вториот број на бројот на
позиции.

(fig.8.10) Axial piston pump

8.3.2 Вентили а контрола на насоката (разводници)
Разводните вентили се користат не за менување на проток на флуиди, туку се
или целосно отворени или затворени, уреди за вклучување / исклучување. Тие може да
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се активираат за да се пренасочи протокот на флуид со помош на механички,
електрични сигнали или сигнали од течност под притисок. Еден тип на разводни
вентили кој обично се користи во системите се клипните разводници. Се состои од
клипче кое се движи хоризонтално во телото на вентилот за контрола на протокот.
Движењето на клипчето овозможува прво проток на воздух во системот, а потоа во
спротивна насока да истече од системот. Ротирачките клипни разводници имаат
ротирачко клипче кое ги отвора и затвора приклучоците на сличен начин, кога се врти.
Пприкажаното хидраулично коло за контрола на механичко оптеретување (сл. 8.11)
вклучува клипен разводник како негов дел.

(сл. 8.11) Клипен разводник во управувано хидраулична коло

Едноставен разводен вентил овозможува слободен проток низ вентилот само во
една насока. Проток во друга насока е блокиран од страна на топката притисната со
пружина во нејзиното лежиште. Сликата подолу илустрира хидраулично коло за
контрола на декомпресија кое користи едноставен разводен вентил (позиција 2), како
еден од елементите за контрола.
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(сл. 8.12) Едноставен разводен вентил, како дел од хидраулично коло

8.3.3 Вентили за контрола на притисокот
Постојат три главни видови на вентили за контрола на притисокот:
Вентили за регулирање на притисок кои се користат за контрола на работниот
притисок во коло и негово одржување на константна вредност.
Вентили за ограничување на притисокот кои се користат како сигурносни
уреди за ограничување на притисокот во колото под одредена безбедна вредност. Овие
вентили се отвораат и испуштаат во атмосферата, или назад во шахтата, ако притисокот
се зголеми над поставена безбедна вредност. На сликата подолу, вентил даден десно е
пример за вентил за намалување на притисокот.
Вентили за секвенца на притисок се користат за да се регистрира притисок на
надворешен линија и да се даде сигнал кога тој ќе достигне некоја дефинирана
(поставена) вредност. Граничниот притисокот е поставен со притисокот на влез на
вентилот. Овој вид на вентил може да се прилагоди за да се добие секвенцијален
вентил. Ова може да се користи за да се овозможи проток во некој дел од системот кога
притисокот ќе се зголеми на потребното ниво. Вообичаена примена е во управувани
хидраулични кола (сл. 8.13), како што е прикажано на сликата подолу, хидраулично
коло (лево) и шема на едноставен хидрауличен елеватор (десно).
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(сл.8.13) Примена на вентили за регулација на притисок

8.3.4 Серво вентили и вентили за пропорционална контрола
Серво и пропорционалните вентили и двата се вентили без крајна позиција кои
даваат поместување на вретеното на вентилот пропорционално на струјата доведена на
соленоид. Серво вентилите имаат мотор за движење на вретеното во внатрешноста на
вентилот. Арматура се поместува со промена на срујата што се доведува на моторот.
Тоа го движи вретеното во вентилот, на тој начин овозможувајќи протокот соодветно
на струјата. Серво вентилите се со голема прецизност и скапи, со тоа, генерално се
користи во затворени системите на управување.
Пропорционалните управувачки вентили не се толку скапи и во основа имаат
позиција на вретеното директно контролирана со големината на струјата низ
соленоидот на вентилот. Тие често се користат во отворени системи на управување.

8.3.5 Вентили за процесна контрола
Вентилите што се користат за да се контролира протокот на флуидот за одреден
систем, се вентили за процесна контрола. На пример, тие може да се користат за да се
контролира протокот на течноста во резервоар.
Обично овај вентил се користи во систем со пневматски погон (активатор)
познат како дијафрагма активатоор. Се состои од дијафрагматана која од едната страна
доаѓа сигнал за влезниот притисок од контролерот, и атмосферскиот притисок од
другата страна. Дијафрагмата е направен од гума која е во сендвич во центарот помеѓу
два кружни челични дискови. Ефектот од промените на влезниот притисокот со тоа
доведува до поместување на централниот дел на дијафрагмата. Ова движење се
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доведува до крајниот управувачки елемент со вратило кое е прицврстено на
дијафрагмата.

8.4 Линеарни и ротациони активатори
Транслаторен цилиндар и ротирачки мотор се активатори за доставување
(обезбедување) на моќност во транслационите и ротационите системи, соодветно.
Основната функционалност на активаторот е да ја конвертира хидрауличната /
пневматската моќнот (енергија) во механичка моќност (сила) што е спротивно на
функцијата на пумпата и компресорот

8.4.1 Линеарна активатори - цилиндри
Најчесто користени хидраулични и пневматски линеарни актуатори се
цилиндрите. И двете верзии, хидрауличната и пневматската, имаат ист принцип и
форма со разлика чисто во однос на големината, како последица на повисоките
притисоци што се користат во хидрауликата. Цилиндарот се состои од цилиндрична
цевка по кој клипот може да лизга. Постојат два основни видови, цилиндри со
еднострано дејство и цилиндри со двострано дејство.
Активатор со еднострано дејство се користи кога за контрола на притисок од
едната страна на клипот. Често се користи пружина за да се обезбеди отпор на
движењето на клипот. Другата страна на клипот е отворена кон атмосферата. На
сликата подолу е прикажан цилиндар со еднострано дејство со пружина, каде флуидот
се доведува од едната страна на клипот со релативен притисок p , a на другата страна
дејствува атмосферскиот притисок, па така на клипот се јавува сила pA , каде A е
површината на клипот. Вистинската сила што дејствува на клипот ќе биде помала од
оваа, поради триењето што се јавува во цилиндерот. Ако се користи цилиндар со
еднострано дејство со електромагнет, тогаш приклучениот вентил ја менува позицијата
како што струја минува низ електромагнетот (соленоидот) и под дејство на притисокот
клипот по цилиндарот се движи (сл. 8.14 ). Кога струјата не тече, вентилот се враќа во
својата почетна позиција и воздухот се одведува од цилиндерот. Пружината го враќа
клипот назад вдолж цилиндарот.
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(сл. 8.14) Цилиндар со еднострано дејство

Терминот двострано дејство се користи кога управувачките притисоци се
доведува од секоја страна на клипот (сл. 8.15). Разликата во притисокот од двете страни
резултира во движење на клипот. Клипот може да се движи и во двете насоки вдолж
цилиндарот како резултат на високо-притисните сигнали.

(сл.8.15) Цилиндар со двострано дејство и негов симбол

Изборот на цилиндар е определен со силата за движење на оптоварувањето и
потребната брзина. Хидрауличните цилиндри се способни за многу поголеми сили од
пневматските цилиндри, но од друга страна, пневматските цилиндри се способни за
поголеми брзини. Сила произведена од цилиндарот е еднаква напроизводот од
пресечната површина на цилиндарот и работниот притисок, т.е. разликата на
притисоците помеѓу двете страни на клипот во цилиндарот. На пример, цилиндар со
работен притисок 500 kPa и со дијаметар од 50 mm ќе даде сила од 982 N. Хидрауличен
цилиндар со ист дијаметар и работен притисок од 15000 kPa ќе даде сила од 29,5 kN.

8.4.2 Ротациони активатори
Линеарен цилиндар може да се користи за да се произведе ротационо движење
со соодветни механички врски преку агли помалки од 3600. Друга алтернатива е полуротирачки активатор кој има крила (лопатки). Разликата на притисоците помеѓу двата
приклучоци предизвикува движење на роторот со крилата (лопатките) и така се
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остварува ротација на осовината што е мерка за разликата на притисокот. Во зависност
од притисоците, роторот може да ротира во насока на стрелките на часовникот или во
спротивна насока. За една цела ротација, крилниот мотор се користи како ротирачки
активатор (сл. 8.16). Ексцентричниот роторот има слотови во кои крилата се принудени
да излегуваат од ѕидовите на цилиндарот заради ротацијата. Крилата ја разделуваат
комората во посебни оддели чија големина се зголемува од влезниот приклучок кружно
кон излезниот приклучок. Воздухот што влегува во таквиот оддел, дејствува со
одредена сила врз крилото и предизвикува роторот да ротира. Насоката на ротација на
моторот може да се промени со користење на различен влезен отвор (со промена на
доводот).

(сл. 8.16) Крилен мотор (ротационен активатор)
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