Jednoosé digitální odmìøování
Radek Filip a Pavel Hoøínek
Pøed èasem jsem si poøídil malý soustruh SM-300E od Promy
a zjistil jsem, e mìøení obrobku klasickou posuvkou je velmi nepraktické a zdlouhavé. Tak jsem se rozhodl postavit si digitální
odmìøování. Ke snímání polohy jsou pouity digitální posuvná
mìøítka, které jsou propojeny s elektronikou odmìøování. Pøesnost
tìchto mìøítek, jak uvádí výrobce, je 0,01 mm. Na soustruhu vybaveným tímto odmìøováním se práce urychlí i zkvalitní. Pro mìøení
na soustruhu je potøeba dvou kusù tìchto odmìøování v osách
X a Y. Odmìøovat lze i na jiných strojích, jak kovoobrábìcích, tak
i døevoobrábìcích (vrtaèky, frézky, pilky, dlabaèky, brusky apod).
Popis mìøítek
Posuvná mìøítka lze koupit napø.
u fy. První hanácká BOW (www.bow.cz)
v rùzných délkách a provedeních.
Mìøítka jsou vybaveny komunikaèním konektorem se ètyømi vývody.
Zapojení konektoru je na fotografiích.
Vysvìtlivky k popisu: Vneg znamená
GND a Vpos je +1,5 V.
Mìøítko obsahuje i miniaturní èlánek, ale ten nebudeme potøebovat.
Mìøítko je napájené pøímo z odmìøování. Montá pravítek na soustruhu
SM-300E je vidìt na obr. 3 a 4. Tyto
mìøítka lze namontovat v podstatì
na jakýkoliv stroj. Pouze je potøeba
zvolit vhodnou délku mìøítek, tak aby
pokryly délky posuvù v osách, které
chceme vybavit tímto odmìøováním.
Výkresová dokumentace s montáí
pravítek není k dispozici, protoe nelze udìlat univerzální uchycení na
rùzné typy strojù. Pravítka nejsou
odolná proti vlhkosti, proto je nedoporuèujeme montovat na stroje které
pouívají chladicí emulzi. Jako sní-

maèe polohy byly vyzkoueny nìkteré typy digitálních posuvek èínské výroby, které jsme pouze mechanicky
upravili podle potøeby. Tyto posuvky
je potøeba nejdøív vyzkouet, to znamená propojit je s naím odmìøováním. Pøed zapojením posuvky je potøeba zjistit zapojení komunikaèního
konektoru. Pokud bude po propojení
souhlasit údaj na posuvce s údajem
na odmìøování, bude ve poøádku
a posuvku tak lze pouít jako snímaè.

Popis zapojení
Odmìøování se napájí napìtím 12 V
a odbìr proudu se pohybuje kolem
100 mA. Dioda D1 chrání odmìøování proti pøepólování. Stabilizátor IO1
upravuje napájecí napìtí na 5 V.
Tímto napìtím je napájena celá elektronika odmìøování. Stabilizátor IO2
upravuje napìtí na 1,5 V pro napájení mìøítka. Dvojitý komparátor IO3 je
zapojen jako pøevodník úrovnì signálù z mìøítka. Výstupy komparátorù
jsou pøipojeny do vstupù procesoru

IO4, kde se získané signály z mìøítka
dále zpracovávají. K procesoru IO4
jsou jetì zapojeny dvì tlaèítka, indikaèní LED a displej. Tlaèítko Tl1 reset má funkci nulování namìøených
hodnot.
Druhým tlaèítkem Tl2 se mìní reim mìøení. Mìøení se volí buï v metrických nebo palcových mírách. Indikaèní LED D2 signalizuje reim
v palcovém mìøení. Displej je v multiplexním zapojení. Tranzistory T1 a
T6 spínají jednotlivé anody displeje
a tranzistorové pole IO5 výkonovì
oddìluje katody displeje od procesoru. Rezistor R26 a kondenzátor C11
nulují procesor. Krystal X1 s kondenzátory C9 a C10 urèují pracovní kmitoèet 20 MHz procesoru. Tranzistor
T7 je zde ve funkci spínaèe pro nulování mìøítka. Mìøítko je nulováno
propojením vývodu napájení +1,5 V
a vývodu Clock. Vechny funkce a ovládání zajiuje programové vybavení
procesoru.

Popis sestavení
Odmìøování je sestaveno na dvou
deskách s plonými spoji. Na jedné
desce je umístìn displej, ovládací tlaèítka a indikaèní LED. Druhá deska je
osazena procesorem s dalími souèástkami. Desky s plonými spoji osaïte souèástkami podle rozpisu. Místo
procesoru zapájejte objímku a do ní
pak nasuòte procesor. Pro souèástky
s tlustími vývody upravte díry v deskách vrtáèkem 1 mm. Pøi osazování
dávejte pozor na správnou polaritu
a pozice jednotlivých souèástek. Vyvarujete se tím pøípadné nefunkènosti zaøízení. K pájení pouijte mikropájeèku, trafopájeèka má tlustý pájecí
hrot a patnì se s ním pájí. Pøi pájení
nepouívejte ádné pájecí kapaliny
nebo kyseliny. Tyto chemikálie trvale
jednat na adrese standa@praha82.cz.
Na DVD (3,37 GB dat) dále najdete
kompletní dokumentaci (vèetnì asemblerù) ke vem konstrukcím za posledních 13 let mé práce. Více na
http://www.laserteam.cz/sct/.
Zdrojový kód lze také stáhnout na
www.aradio.cz

Seznam souèástek

ñ

Obr. 2. Deska s plonými spoji

Závìrem
Aèkoliv je zde uvedena i deska
s plonými spoji, konstrukce byla oivena pouze na zkuebním nepájivém
poli (viz titulní obr.). Výroba nikdy ne-
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zaèala, nebo se objednavatel dostal
do finanèních problému. Ze stejného
dùvody nebyl zkonstruován pøijímaè
signálu poplachu nebo poklesu napájecího napìtí. Pokud by byl zájem, mohu
ho vyvinout. Na druhou stranu je alespoò tato konstrukce volnì k dispozici.
Zdrojový kód programu na DVD
k výe uvedenému alarmu si lze ob-
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R1
R2
R3
R4
C1
C3
D1
D2, D3
IO1
IO3
PR1
B1, B2
SP1

47 kΩ
100 kΩ
27 kΩ
150 kΩ
100 µF/6 V, tantal.
100 nF
BAT42
LED, 3 mm, G
PIC12F629 + objímka
SZ-VF-RT4-433
SM05H09P
CR2032H
KPE-222
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pokodí ploné spoje. Mechanicky
jsou desky s plonými spoji spojeny
distanèními sloupky délky 15 a 10 mm.
Elektricky jsou propojeny drátky. Po
osazení obì desky smontujte k sobì
distanèními sloupky a do pájecích otvorù postupnì zapájejte drátky. Tyto
drátky jsou získány z odtípnutých
vývodù s rezistorù po zapájení.
K propojení mìøítka s odmìøováním byl pouit kabel z nefunkèní myi.
Tento kabel je dobøe ohebný a navíc
má u na jedné stranì konektor. V naem pøípadì jsme pouili kabel s konektorem CANON 9 pin. Do mìøítka
je kabel pøipájen na vývodové ploky
a potom zafixován tavným lepidlem
k pouzdru mìøítka viz fotografie.
Poznamenejte si jetì, které vodièe v kabelu pouijete a kam je zapojíte. Pozor na pøepólování napájecího
napìtí. Vývod z desky je proveden
4ilovým lankovým vodièem na konci
opatøeným konektorem také CANON
9 pin. Konektory musí do sebe pasovat.
Lankovým vodièem je proveden
i pøívod napájecího napìtí. K napájení byl pouit klasický napájecí adaptér 500 mA. Je potøeba poèítat s tím,
e jedno odmìøování má spotøebu
kolem 100 mA a podle poètu zapojených odmìøování zvolit adaptér. Ne
pøivedete napájecí napìtí, udìlejte
jetì vizuální kontrolu zda je ve
správnì zapojené. Po kontrole pøipojte mìøítko a pøiveïte napájecí napìtí.
Displej by mìl svítit a zobrazovat
údaj 000,00. Pøi posouvání mìøítka
se údaj na displeji mìní podle délky
posouvání mìøítka. Tento údaj zkontrolujte s údajem na displeji mìøítka. Jetì
vyzkouejte funkènost obou tlaèítek.
Nakonec odmìøování vestavte do
plastové krabièky i s konektory pro
pøipojení mìøítek a napájení. K vestavìní tøí odmìøování doporuèuji plastovou krabièku KP 22. Tu lze koupit
u firmy GM electronic. Displej odmìøování má zelenou barvu a tak je
vhodné pøed nìj umístit zelenou plastovou fólii, která jas displeje zvýí
a nebude tak ovlivòován okolním svìtlem.
Na závìr bychom chtìli upozornit
na to, e konstrukce není vhodná pro
zaèáteèníky, nebo ploné spoje jsou
velmi jemné a pájení vyaduje znaènou zruènost.
V pøípadì nejasností pøipomínky
na horinek3@seznam.cz. V pøípadì
potøeby mùeme dodat i digitální mìøítka.

Rozpis souèástek
R1 a R6
R7
R8, R25
R9 a R16
R17, R18
R19, R23, R26
R20, R21

1,5 kΩ
56 Ω
220 Ω
120 Ω
2,2 kΩ
1 kΩ
10 kΩ

Obr. 1. Schéma zapojení
R24
C1
C2, C4, C5,
C7, C8, C11
C3
C6
C9, C10
T1 a T6
T7
D1
D2
IO1
IO2
IO3

470 kΩ
100 µF/25 V
100 nF/keram.
22 µF/50 V
10 µF/50 V
22pF/keram.
BC556
BS108
1N4007
LED, zelen., 3 mm
7805
LM317L
LM 393
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IO4
PIC16F72
IO5
ULN2803
Di1, Di2
BA56-11GWA
X1
20 MHz
Tl1, Tl2
P-DT6 GM
Objímka
DIL 28 úzká
Distanèní sloupek 10 mm, 2 ks
Distanèní sloupek 15 mm, 2 ks
Stavebnice i mìøítka si mùete objednat
na drese: Hobby elektro, K Haltýøi 6,
594 01 Velké Meziøíèí, tel.: 566 522 076,
fax: 566 520 757, mobil: 776 853 843,
e-mail: hobbyel@iol.cz
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Obr. 3, 4. Zapojení konektorù
(Vneg znamená GND
a Vpos je +1,5 V)

Obr. 2.
Deska
s plonými
spoji
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