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Antud lõputöö baseerub tööstusautomaatikaga tegeleva ettevõtte Atemix OÜ poolt 

läbiviidud CNC õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamise projektil. Lõputöös antakse 

90ndate alguses toodetud CNC õmblusmasinast ülevaade. Kirjeldatakse selle masina 

kaasajastamise vajalikkust ning keskendutakse sobiva CNC juhtimistarkvara ning riistvara 

valimisele. Lõputöö eesmärgiks on leida soodne juhtimissüsteemi lahendus, mis oleks 

piisava funktsionaalsusega. 

 

Võtmesõnad: CNC, õmblusmasin, kaasajastamine, Mach3, motion controller, break-out 

board, servovõimendi. 

 

 

ABSTRACT 

 

Chuykin, A. Modernization of CNC sewing machine control system. – 

Tartu: EMÜ, 2015. 69 pages, 18 figures, 3 tables, format A4. In Estonian. 

 

This research paper is based on a project called “Modernization of CNC sewing machine 

control system”, which was performed by the company Atemix OÜ. The research gives an 

overview of the CNC sewing machine, describes the need for modernization and the 

focuses on choosing proper software and hardware for controlling CNC. The target is to 

find a low cost modern control system with sufficient functionality. 
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TÄHISED JA LÜHENDID 

 

AC  – Alternate Current - vahelduvvool 

APJ  – Arvprogrammjuhtimine ehk CNC 

BLDC  – Brushless DC motor - harjadeta alalisvoolumootor 

CAD  – Computer-aided Design - raalprojekteerimine 

CAM  – Computer-aided Manufacturing - raaltootmine 

CNC  – Computer Numeric Control - arvprogrammjuhtimine 

DC  – Direct Current - alalisvool 

EMC  – Electromagnetic compatibility - elektromagnetiline ühilduvus 

I/O  – Input/Output - sisend/väljund 

PC  – Personal Computer - personaalarvuti 

OS  – Operating System – operatsioonisüsteem 

LPT  – paralleelport ehk rööpvärat 

USB  – Universal Serial Bus - universaalne järjestiksiin 
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SISSEJUHATUS 

 

Arvjuhitavad töötlemispingid on tööstustes laialdaselt kasutuses juba aastakümneid. 

Enamasti on tegemist kallite seadmetega, mille tõttu on iga arvjuhitava töötlemispingi 

võimalikult pikaajaline töös hoidmine majanduslikult kasulik. Kuna tehnoloogia valdkond 

areneb suurel kiirusel, võib paratamatult aja jooksul tekkida olukord, kus seade vajab 

kapitaalset uuenduskuuri, et olla käesoleval hetkel kasutuskõlblik ning piisavalt efektiivne 

täitmaks tööülesandeid. 

 

Antud lõputöö aluseks on 90ndate alguses valmistatud arvjuhitava õmbluspingi 

juhtimissüsteemi kaasajastamise projekt. Kaasajastamise vajadus on tingitud peamiselt vana 

süsteemi liiga ajakulukast programmeerimisest ning sellest, et see toetab ainult flopi 

andmekandjaid, mis kipuvad rikki minema. Töö eesmärk on valida kaasajastatud 

juhtimissüsteemi tarkvara ning riistvara. 

 

Töös kirjeldatakse lõputöö ning projekti eesmärke ning püstitatud ülesandeid. Antakse 

lühike ülevaade arvjuhitavatest tööpinkidest ning kaasajastatavast CNC õmblusmasinast. 

Kirjeldatakse, millised nõuded on arvjuhitava õmblusmasina uuele süsteemile seatud ning 

millised tarkvaralised ja riistvaralised lahendused osutusid antud projekti raames enam 

sobivamateks ning antakse kaasajastatud süsteemist ülevaade. 

 

Antud töö sai valmida tänu ettevõtte Atemix OÜ töötajate osalusele CNC õmblusmasina 

juhtimissüsteemi kaasajastamise projektis. Samuti andis projekti elluviimisel suure panuse 

käesoleva töö autori kursusekaaslane Taimo Piho. 
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1. LÕPUTÖÖ NING PROJEKTI EESMÄRGID JA 

ÜLESANDED 

 

Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade CNC õmbluspingi juhtimissüsteemi kaasajastamisest 

ning kirjeldada kaasajastamiseks vajalikku tarkvara ning riistvara valikut. Lõputöö 

ülesanneteks on valida sobiv juhtimistarkvara, mis vastaks projektis seatud eesmärkidega ja 

sobiks antud CNC tööpingi juhtimiseks. Valida välja riistvara, mis moodustaks vahelüli 

juhtimistarkvara ning CNC tööpingi seadmete vahel. Lisaks valida sobivad servovõimendid 

XY-telgede mootorite juhtimiseks ning viimaseks ülesandeks on dokumenteerida 

kaasajastatud CNC õmblusmasina juhtimissüsteem. Lõputöö uurimismeetodiks on lõputöö 

teemaga seonduva kirjanduse analüüs. 

 

Lõputöö baseerub CNC õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamise projektil, millel on 

lõputööst mastaapsemad eesmärgid ning suurem hulk püstitatud ülesandeid. Järgnevates 

alapeatükkides kirjeldatakse neid eesmärke ning ülesandeid. 

 

 

1.1. Projekti eesmärgid 

 

Ettevõtte Atemix OÜ poolt teostatava projekti põhieesmärk on leida võimalikult soodne, 

kuid samas vajaliku funktsionaalsusega CNC õmbluspingi juhtimissüsteemi lahendus, mis 

asendaks aegunud 1990ndate alguses koostatud juhtimissüsteemi. Uus juhtimissüsteem 

peab olema võimalikult lihtne kasutada ning hõlpsalt täiustatav. Üheks kõige olulisemaks 

eesmärgiks on saada uus juhtimine toimima minimaalsete riistvaraliste muudatustega, see 

tähendab, et projekti käigus peab valmima CNC õmbluspingi juhtimiskeskus ilma, et oleks 

tarvis teha muudatusi CNC pingi mehaanilises pooles. Osaliselt on see nõue seotud algse 

vajadusega säilitada ühilduvus vana juhtimissüsteemiga, et käesoleva projekti testimise 

jooksul ning ebaõnnestumise korral oleks vana süsteem kasutatav.  
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1.2. Projekti ülesanded 

 

Käesoleva projekti ülesanneteks on: 

1. saada põhjalik ülevaade olemasolevast süsteemist; 

1.1. dokumenteerida seadmed; 

1.2. dokumenteerida pistikud; 

2. ülevaate põhjal koostada kaasajastamiseks tarvilik dokumentatsioon; 

3. arvestades püstitatud eesmärke valida välja sobiv tarkvara ning riistvara lahendus; 

4. eelneva põhjal valida välja sobivad seadmed olemasolevate mootorite juhtimiseks; 

5. leida lahendus õmblusmasina mootori juhtimiseks; 

6. leida lahendus raamilukustuse ning nõelapadja liigutamise juhtimiseks; 

7. koostada prototüüp; 

8. katsetada prototüüpi töös; 

9. katsetamise käigus tekkinud probleemidele lahenduse leidmine; 

10. koostada elektriskeemid CADS tarkvaras; 

11. ehitada valmis elektrikilp; 

12. paigaldada koostatud elektrikilp ning testida töös; 

13. koostada kasutamisjuhend; 

14. õpetada välja operaatorid ning pakkuda määratud aja jooksul tehnilist tuge; 

15. dokumenteerida tehtud tööd; 

16. koostada varuosade nimekiri. 

 

Kuna antud projekt osutus väga mahukaks ning projekti valmimise tähtaeg oli kindlaks 

määratud, toimus ülesannete jaotumine lõputöö autori ning projektikaaslase Taimo Piho 

vahel. Lisaks leidis aset juhendamine ettevõtte Atemix OÜ töötajate poolt.  

 

Käesoleva töö autori peamiseks ülesandeks oli CNC juhtimise tarkvara ja riistvara ning 

mootorite juhtimisseadmete valimine seatud eesmärkide ning olemasoleva info põhjal. 

Lisaks sellised ülesanded nagu uue juhtimissüsteemi tagasiühilduvuse tagamine ning 

dokumentatsiooni koostamine, kaasaarvatud jooniste tegemine, olid samuti antud töö autori 

teha. 
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Taimo Piho teeneks oli õmblusmasina kiiruse kontrolleri valmistamine, samuti 

raamilukustuse ning nõelapadja juhtimisploki koostamine. Lisaks sai suurem osa CNC 

seadistamisest, kasutamisjuhendi koostamine ning tehnilise toe pakkumine tehtud Taimo 

Piho poolt. Ülejäänud ülesanded leidsid lahenduse koostöös. 

 

Lisaks toimunud ülesannete jaotumisele korraldati ettevõtte poolt koosolekuid, kus arutati 

päevakajalisi küsimusi, millele otsiti üheskoos lahendusi, et aidata kaasa projekti 

edenemisele. 
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2. ARVJUHITAVATEST TÖÖPINKIDEST ÜLDISELT 

 

Arvprogrammjuhtimisega, lühendatult APJ tööpingid ehk CNC masinad kujutavad endast 

kompleksseid mehhatroonika süsteeme, millel on suur osatähtsus kaasaegsetes 

tööstusettevõtetes. Suur osatähtsus on tingitud nende pinkide suurest tootlikkusest ning 

töökvaliteedist. [1] 

 

Ajalooliselt oli esimeseks APJ tööpinkide arenguetapiks vahetu juhtimisega pooljuht-

elementidel realiseeritud juhtseadmete kasutusele võtmine 50ndatel lennukitööstuses. Siis 

olid seadmed kohmakad ning vajasid suurt matemaatilist ettevalmistust. Arenduste 

tulemusel järgnesid neile perfolintidel töötavad tööpingid ning 1970-1980 vahemikus 

ilmusid esimesed CNC pingid, kus arvuti sai CNC lahutamatuks osaks. 80ndate ning 

90ndate vahelisel ajal moodustasid CNC pingid raalintegreeritud tootmise aluse. Alates 

1990 muutus arvjuhtimisega seadmetele juhtprogrammide ettevalmistamisel CAD/CAM 

standardiks. [1] 

 

CNC masinaid on koostatud väga paljudeks sihtotstarveteks. Laialdaselt on kasutuses 

puurimise, freesimise, treimise, aga ka plasma ning laser CNC pingid. Samuti kuuluvad 3D 

printimise tehnoloogiad CNC valdkonda. Antud töös käsitletud arvjuhitav õmblemispink on 

üks spetsiifilisemaid CNC masinaid, mis ei ole nii levinud. 

 

Nagu eelnevalt mainitud, on CNC masinad keerukad seadmed, mis koosnevad erinevatest 

komponentidest. Nendeks on: 

1) CAD/CAM programm – enamasti G-koodi kujule genereeritav juhtprogramm, mis 

sisaldab detaili geomeetria- ning tehnoloogiainfot. 

2) Andmekandja CAD/CAM programmi väljundi edastamiseks CNC pingi 

kontrollerile. Selleks võib olla näiteks USB mälupulk ning seda rolli võib täita ka 

võrguandmeside. 

3) CNC pingi kontroller. Kontroller, mis loeb ja interpreteerib G-koodis kirjutatud 

programmi, et kontrollida töötlemisseadmeid ning edastada juhtimissignaale 

servovõimenditele. 
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4) Servovõimendid – seadmed, mis vastavalt CNC pingi kontrollerilt saadud 

signaalidele juhivad mootoreid ning juhul kui ei ole tegemist sammmootoritega 

saavad mootoritelt tagasisidet, et jooksvalt korrigeerida täpset liikumist. 

5) Töölaud. Teljed sõltuvalt iga seadme eripäradest on liigutatavad käigukruvi, 

hammasrihma või hammaslati kaudu, mida juhitakse samm- või servomootoritega. 

[2] 

 

Siinkohal tuleb anda kiirülevaade G-koodi olemusest. G-kood on CNC masinate juhtimise 

otstarbeks välja arendatud spetsiaalne programmeerimiskeel, mis koosneb ridade kaupa 

esitatud lausetest, kus iga lause koosneb ühest või enamast sõnast. Iga sõna koosneb 

adressaadist ning arvsõnast. G-koodis kirjutatud programmi sisu interpreteeritakse CNC 

masina poolt liigutuste ning teiste ülesannete sooritamiseks. G-koodi kasutamise näitena 

võib tuua järgneva tabeli [Tabel 1]. [3] 

 

Tabel 1. G-koodi kasutuse näide [3] 

G-kood Kirjeldus 

G0 G90 G54 G17 G40 G49 

G80 

Ohutu stardi rida (ingl Safe start line); 

Määratakse: 

liikumise tüüp (antud juhul G0 – kiirliikumine), 

koordinaatsüsteem (G90 – absoluutne koordinaatsüsteem), 

koordinaatsüsteemi nihutus (G54), 

koordinaattasandi valik (antud juhul G17 – XY 

koordinaatasand), 

tööriista raadiuskorrektsiooni lõpetamine (G40), 

tööriista pikkuse nihutuse lõpetamine (G49), 

töötlustsükli lõpetamine (G80). 

T1 M6 

Tööriista vahetus (ingl Tool change); 

M6 – tööriistavahetus 

T1 – tööriist, mis võetakse kasutusele 

S2500 M3 

Spindel käima (ingl Start spindel); 

S2500 – spindli kiirus 

M3 – spindli pöörlemine päripäeva 

G0 X1.0 Y3.0 Kiirliikumine XY positsioonile (ingl Rapid to XY position) 

M30 
Programmi lõpp ning programmi algusesse tagasi (ingl 

Program end and rewind) 
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3. KAASAJASTAMIST VAJAVA SÜSTEEMI ÜLEVAADE 

 

Antud töös käsitletava CNC õmbluspingi põhiülesanne on õmmelda erinevas mõõdus 

tekkidele vajalikke mustreid. Tekkide suurused on määratud raamidega, kuhu kangas 

vajalike vahekihtidega konksudega kinnitatakse, ning raamid on eristatavad numbritega. Iga 

raam on varustatud magnetitega, mis on iga raaminumbri jaoks unikaalse järjestusega. Iga 

mustri juurde kuulub raaminumber, mis määrab ära, millise raamiga tuleb muster õmmelda. 

CNC õmbluspink kontrollib enne õmblemise alustamist Halli anduritega raami õigsust. 

 

 

3.1. Vana juhtimissüsteemi puudused 

 

90ndate algusest pärit pikaldase käivitumisajaga flopiseadmetega CNC õmblusmasina 

programmeerimine saab toimuda ainult masina kilbi juures klaviatuuri ning 80ndatel 

toodetud roheliselt kumava kumera kineskoobi taga ning seda masina seisatud olekus. 

Mõne keerulisema mustri programmeerimine võib võtta tunde ning vea avastamisel ei jää 

muud üle kui kustutada kõik read, mis sellele veale järgnesid, et vajalikud parandused 

tehtud saaksid. Seega õmblemisele ehk toodangu valmistamisele eelnevad ettevalmistused 

eelkõige programmeerimise näol on äärmiselt ajamahukad. 

 

Samuti tuleb ära märkida, et antud töös kaasajastataval seadmel puudub igasugune 

dokumentatsioon. Kuna juhendite puudumisel toimub uue operaatori väljaõpe täies mahus 

vaid teise töötaja juhendamisel on selle seadmega opereerimiseks vajalik väljaõpe 

ajamahukas ning kulukas ettevõtmine, mis tähendab, et seadme kasutatavus on piiratud 

operaatorite väikese hulgaga. Lisaks tähendab dokumentatsiooni puudumine ajakulu ka 

kõikvõimalike tekkinud rikete veapõhjuse väljaselgitamise näol. 
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Järgnevatel piltidel (joonised 1 kuni 3) on näha, milline kaasajastatava CNC õmblusmasina 

juhtimissüsteem välja näeb. 

 

 

Joonis 1. CNC juhtimissüsteem aastast 1991 

 

 

Joonis 2. CNC juhtimissüsteem aastast 1991 
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Joonis 3. CNC juhtimissüsteem aastast 1991 

 

Joonistel 4 ja 5 on näha, milline näeb välja õmblusmasin. 

 

 

Joonis 4. CNC õmblusmasin tekkide õmblemiseks 
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Joonis 5. CNC õmblusmasin tekkide õmblemiseks 

 

Lisaks seadme vanusele iseloomulikele puudustele on kerkinud mitmed probleemid 

juhtimissüsteemi riistvara rikete näol. Nimelt on korduvalt vaja olnud saata parandusse 

mootorite juhtimisseadmeteks olevad servovõimendid. Kuna juhtimissüsteem on vana on 

ka varuosade saadavus napp ning kallis. 

 

Oluline on välja tuua, et vana juhtimissüsteemiga õmblemisel ei ole täpsus kiita. Selliselt 

võib õmmeldud mustrites kohata näiteks kontuurjoonte puhul alguse ning lõpppunkti kuni 1 

cm ulatuses omavahelist nihkumist (joonis 6). 

 

 

Joonis 6. Vana juhtimissüsteemiga õmblemisel tekkinud ebatäpsus  



15 

 

3.2. Mootorid 

 

CNC pingi mootorid on aluseks vajalike operatsioonide sooritamisele. Antud töös 

käsitletaval CNC õmblusmasinal on kaks identset AC sünkroonservomootorit resolver 

tagasisidega XY-telje suunaliste liigutuste sooritamiseks ning üks õmblemist sooritav 

õmblusmasina kontrolleri kaudu juhitav BLDC mootor. Järgnevalt (joonised 7 ja 8) on 

välja toodud nende mootorite karakteristikud. 

 

CNC mehaanilise osa pealt on oluline välja tuua järgnev: XY-teljed on liigutatavad 

hammasrihmülekannete kaudu ning mootoritel on 20:1 ülekandesuhtega reduktorid. 

Õmblusmasina mootoril on aga kiilrihm ülekanne, mille ülekandesuhe on teadmata. 

Õmblusmasinas on korraga pöörlemas kaks võlli, kus ülemine on seotud nõela liikumisega 

ning alumisel võllil on nõelaasendi anduri jaoks sobiv paigalduskoht. 

 

 

Joonis 7. Teljesuunalist liigutamist sooritava mootori HBMR 115B6-64S karakteristikud 
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Joonis 8. Õmblemismasina BLDC mootor 

 

Antud mootorite kohta ei leidunud täpset dokumentatsiooni. Teljemootorite osas põhjalike 

otsingute käigus selgus, et Hauser Elektronik G.m.b.H. ettevõte võeti aastal 1993 Parker 

Hannifin ettevõtte poolt üle [4] ning Parker ettevõtte tehnilisest toest pakuti ainult 1995 

aastal koostatud andmelehtede kogumit servomootoritest, kus paraku ei leidunud sobivat 

mootori mudelit. Otsitud info aga on vajalik selleks, et oleks kõhklusteta võimalik valida 

sobiv servovõimendi mootori juhtimiseks. Antud juhul oli äärmiselt oluline saada infot 

servomootori positsioonianduri osas ning lõpuks ei jäänud muud üle kui võtta aluseks info 

selle resolveri (joonis 9) kohta, mille mudeli nimetus 21-B oli võimalikult sarnane HBMR 

115B6-64S mootoril tagasiside osas märgitud SSBH-21-K1 nimetusega. 
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Joonis 9. Resolveri 21-B karakteristikud [5] 

 

 



18 

 

Siinkohal on mõistlik välja tuua, et resolver ehk pöördtrafo on üks asendiandurite liik, mis 

on servomootoritel kasutuses tagasiside andmiseks. Ajaloolises kontekstis kasutati neid 

andureid sõjaväelistes rakendustes. Resolveri puhul on iseloomulik see, et sellel on kaks 

mõõtemähist, mis on teineteise suhtes 90 kraadi võrra nihutatud, ning rootoril paikneb 

primaarmähis, mida pidevalt ergutatakse. Võlli asendi muutumisel muutuvad 

mõõtemähistel pinged sinusoidselt ning neid muutuseid arvestades saadakse teada võlli 

asend, mis kajastub järgnevas valemis , kust saadakse võlli 

absoluutasend. Sellel anduril on pikk eluiga, kuna tegemist on harjadeta asendianduriga 

ning aja jooksul toimuv kulumine on minimaalne, sest asendiinfot saadakse siinuse ning 

koosinuse suhtest. Samuti on selline andur tundetu temperatuuri kõikumisele. [6-7] 

 

Mootorite kohta uurides leiti, et õmblusmasina mootori Efka DC 1600 kohta puudub samuti 

täpsem info. On saadaval ainult õmblusmasina kontrolleri Efka Vario DC AB60C 

kasutusjuhend, kus on mainitud, kuhu see mootor peab olema ühendatud. Antud 

kasutusjuhendist selgus, et mootori juhtimiseks on ettenähtud 4 bitine Gray kood süsteem, 

mis võimaldab 12 erinevat kiiruse astet (joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Õmblusmasina kontrolleri Gray koodis mootori kiiruse juhtimine [8]  
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3.3. Positsioneerimise andurid 

 

CNC pinkide töö ohutuse ning täpsuse tagamiseks on hädavajalik kasutada 

positsioneerimise andureid. Üldlevinud on niinimetatud piirandurite kasutamine, mis 

toimivad turvalülititena, mis ei lase telgedel liikuda turvatsoonist välja ning mille signaalid 

on aluseks koduasendi määramiseks. Niinimetatud koduasendisse jõudmine on CNC 

masinate kohustuslik rutiin enne töö alustamist. [2] 

 

Antud töös kirjeldatud õmblusmasinal on telgede X ja Y positsioneerimiseks ainult kaks 

NPN-tüüpi väljundiga induktiivandurit, mis reageerivad metall-liistule, mis on töölauale 

paigaldatud selliselt, et alati saab toimida koduasendisse liikumine, mille käigus liigutakse 

esmalt metall-liistu suunas signaali tekkimiseni ning siis tagasi kuni signaal 

induktiivandurilt kaob. Kuna muud positsioneerimise andurid puuduvad on ohutus 

õmblemise käigus tagatud vaid tarkvaralise piiranguga, mille täpset kirjeldust vana 

juhtimissüsteemi osas ei leidunud. 

 

 

3.4. Õmblusmasina nõelapadi, nõelaasendi andur 

 

CNC õmblusmasina spetsiifilisus väljendub selles, et süsteemi on integreeritud 

õmblemiseks vajalike tööriistade õige funktsioneerimine. Selle alla kuulub järgnev: 

a) Enne õmblema hakkamist peab nõelapadi liikuma alla. 

b) Õmblemise lõppemisel peab nõelapadi liikuma üles. 

c) Telgede liikumisel, kui õmblemist ei toimu, peab nõel ja nõelapadi olema üleval. 

d) Lisafunktsioonina peab õmblemine seiskuma kui niit katkeb. 
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Järgneval joonisel (joonis 11) on kujutatud õmblusmasina tööriistad. 

 

 

Joonis 11. Õmblusmasina nõelapatja liigutav silinder koos anduritega, niidiandur ning 

kulbilaadne nõelapadi 

  



21 

 

Nõelapadja liigutamiseks kasutatakse pneumosilindrit, mille piirasendite annavad infot 

andurid. Nõelaasendi anduriks on PNP-tüüpi väljundiga induktiivandur, mis annab signaali 

kui õmblusmasinas olevale võllile paigutatud metallist liist anduri juures on (joonis 12). 

 

 

Joonis 12. Õmblusmasina nõela asendi andur 

 

Niidiandur (joonis 13) peab andma infot niidi katkemise kohta. 

 

 

Joonis 13. Niidiandur  
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3.5. Raamilukustus ning raamide tuvastamine 

 

Antud CNC pingi eripäraks on asjaolu, et kasutatakse erineva suurusega raame, millel on 

kangakihtide kinnitamiseks konksud. Lisaks on igal raamil magnetid, mis paiknevad 

erinevas kombinatsioonis vastavalt raami suurusele. Üldjuhul on igat erinevas suuruses 

raami vähemalt kaks tükki, mis tagab sujuvama tootmise, kuna see võimaldab teise raami 

ettevalmistamist õmblemiseks samal ajal kui esimene raam on õmblemisel. 

 

Enne õmblema hakkamist toimub nupuga juhitav raami lukustamine, mille käigus 

haaratakse raam kahelt küljelt kinni pneumaatiliste lukkudega (joonis 14). Antud toimingut 

tuleb aegajalt teha korduvalt, kuna raamid on puidust ning need on aja jooksul 

puitmaterjalile iseloomulikult deformeerunud temperatuuri ning niiskuse muutumise tõttu. 

 

 

Joonis 14. Raamilukustus 
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Kuna antud masinal on oht vale raami korral minna nõela ja nõelapadjaga vastu raami, on 

sellise olukorra vältimiseks kasutusele võetud Halli efekti andurid, mille signaale enne 

õmblema hakkamist kontrollitakse ja seeläbi tuvastatakse raami õigsust. Halli efekti 

andurid on antud juhul lüliti, mis magnetväljas viibides annab signaali. 

 

Halli efekti andurid on CNC pingile paigaldatud kaheksa tükki. Reaalselt kasutuses on aga 

kuus, kuna nii palju erinevaid raame ei kasutata, et oleks tarvis suurema magnetite arvuga 

kombinatsioone. Antud Halli efektiga anduritel põhinevad lülitid on näha järgmisel joonisel 

(joonis 15), kus on lisaks näha ka positsioneerimiseks vajalik induktiivandur. 

 

 

Joonis 15. Halli efekti andurid ning positsioneerimiseks tarvilik induktiivandur 
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4. NÕUDED UUELE SÜSTEEMILE NING UUE 

LAHENDUSE VALIMINE 

 

Uue juhtimissüsteemi nõueteks on lahendada vana süsteemi puudused ning säilitada 

seadme funktsionaalsus võimaldamaks samasuguse toodangu valmimist. Täpsemalt 

kirjeldab uue süsteemi nõudeid järgnev loetelu: 

1) Uus juhtimissüsteem peab võimaldama õmblemismustrite paindlikku 

programmeerimise võimalust, mis ei ole enam seotud CNC pinki juhtiva arvutiga. 

2) Uue juhtimissüsteemiga peab saama CNC pinki võimalikult lihtsalt opereerida. 

3) Peab olemas olema kasutusjuhend CNC õmblemispingiga opereerimiseks. 

4) Peab olema võimaldatud vana juhtimissüsteemi tagasiühilduvus. 

5) Õmblemise turvalisuse tagamiseks peab jääma raami õigsuse tuvastamine enne 

õmblema hakkamist. 

6) Peab olema võimaldatud raamilukustamise juhtimine. 

7) Töö turvaliseks seiskamiseks peab olemas olema hädastopp nupp. 

8) Uus juhtimissüsteem peab olema suuteline juhtima õmblemismasina kontrollerit. 

9) Uus juhtimissüsteem peab toime tulema olemasolevate XY-telgede servomootorite 

juhtimisega. 

10) Peab olema tagatud CNC pingi positsioneerimine olemasolevate NPN-tüüpi 

väljundiga induktiivanduritega. 

11) Õmblemisel peab olema tagatud peatükis 3.4. kirjeldatud korrektne nõelapadja 

juhtimine ja nõela asendiga arvestamine. 

12) Uus juhtimissüsteem peab võimaldama õmblemispiste pikkuse muutmist vastavalt 

vajadusele. 

 

Kõike seda peaks olema võimalik saavutada minimaalsete kulutustega riistvarale ning 

tarkvarale, mis tähendab, et uue juhtimissüsteemi komponente tuleb otsida universaalseteks 

otstarveteks mõeldud riistvara seadmete ning tarkvaralahenduste seast, kuna spetsiifilised 

või tööstuslikud lahendused on reeglina hulga kallimad. Näiteks lihtsamate CNC lahenduste 

jaoks mõeldud Siemens Sinumerik 808D kontroller [9] maksab paari tuhande euro ringis 
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[10], kus juures nimetatud kontrolleri funktsionaalsus ei pruugi olla piisav. Sellele summale 

lisandub mootorite juhtimisseadmete maksumus. 

 

 

4.1. Kaasajastatud süsteemi tarkvaraline pool 

 

Kuna tööstuslikud CNC pingid on valmistatud terviklahendustena, on uue juhtimissüsteemi 

leidmine universaalse valmislahendusena, mis sobiks antud projekti eesmärkidega, 

sisuliselt võimatu. Piiramatu rahalise ressursi korral tähendaks see sisuliselt uue CNC pingi 

soetamist vana asemele, kuna vanade CNC pinkide juhtimissüsteemide uuendamine ei ole 

väga levinud ning näiteks teppimisseadmetega tegeleva Statler Stitcher ettevõtte veebis 

saadaval hinnakirja [11] järgi võib moodustada niinimetatud retrofit installatsioon umbes 

kaks kolmandikku uue seadme hinnast – 19995$ vs 29900$. 

 

Arvestades eelnevat jääb teadaolevate andmete põhjal ainsaks mõistlikuks valikuks 

koostada juhtimissüsteem PC põhiseks, mis tähendab, et tuleb valida sobiv arvutitele 

mõeldud tarkvara, mis täidaks CNC kontrolleri ülesannet. CNC juhtimise tarkvarasid on 

aga suur hulk. Nende osas on enim tuntud oma suure kasutajaskonnaga Microsoft Windows 

OS keskkonnas kasutamiseks mõeldud Mach3 tarkvara ning Linux keskkonnas töötav 

tasuta LinuxCNC (varasemalt tuntud ka kui EMC2) tarkvara. [12] 

 

Operatsioonisüsteem Microsoft Windows sai valituks, sest Linux operatsioonisüsteemide 

kasutamine on töö autorile võõras. Tarkvara Mach3 sai valitud, kuna uurimise käigus 

selgus, et Mach3 tarkvaraga sobivaid lahendusi on suur hulk ja Mach3 foorumites on 

õmblemisteemadel mitmeid arutelusid. [13] 
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4.1.1. Mach3 

 

4.1.1.1. Mach3 üldiseloomustus 

 

Mach3 on USA ettevõtte ArtSoft CNC juhtimise tarkvara, mis on oma suure võimekuse 

kohta suhteliselt odav. Selle tarkvara litsentsi hinnaks on 175$ [14]. Nõuded arvuti 

konfiguratsiooni osas on tänapäeva mõistes vägagi tagasihoidlikud. Juhul kui kasutada 

paralleel porti, siis selleks peab olema lauaarvuti, millel on vähemalt 1GHz taktsagedusega 

protsessor, 512MB operatiivmälu ning 32MB RAM videokaardi mälu kui just ei ole kavas 

kasutada suuremahulisi G-koodis kirjutatud programme, mille korral läheb tarvis vähemalt 

512MB RAM videokaardi mälu. Operatsioonisüsteemiks peab olema 32-bitine Windows 

2000, XP, Vista või Windows 7. Juhul kui kasutada kolmanda osapoole toodetud motion 

controller-it, võib operatsioonisüsteem olla ka 64-bitine, sealhulgas on ka Windows 8 

toetatud, ning erinevalt eelnevatest tingimustest sobib ka sülearvuti. [15] 

 

Mach3 on mõeldud vaikimisi kasutama PC paralleelporti, kuid on soovituslik kasutada 

kolmanda osapoole toodetud motion controller-it, mis kujutab endast eraldiseisvat 

trükkplaati vajalike komponentidega, mis töötleb USB või Ethernet ühenduse kaudu Mach3 

tarkvara poolt saadud infot ning edastab vajalikud signaalid servovõimenditele ja muudele 

seadmetele ning tagab sujuvama CNC pingi töö. Sujuvus on tagatud tänu sellele, et 

koormus arvuti protsessorile on väiksem ning et selliselt esineb väiksem võimalus 

signaalide kaoks, mis võib olla põhjustatud operatsioonisüsteemi iseärasustest. [2] 

 

Mach3 ülesandeks on genereerida G-koodi põhjal sammu impulsid ja suuna signaalid (ing.k 

step and direction) ning edastada need motion controller-i portidesse kuhu ühendatud 

seadmed saavad infot vajalike toimingute tegemiseks. Servovõimendid peavad toetama 

antud signaale, et mootorite juhtimine saaks toimuda. Praktiliselt kõik sammmootorid ja 

AC ning DC servosüsteemid toimivad selliselt. [2] 
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4.1.1.2. Mach3 tarkvaraga kaasnevad võimalused 

 

Mach3 tarkvaras on äärmiselt lai valik võimalusi seadistamaks kõike CNC tööpingiga 

seonduvat vastavalt vajadustele. Seadistamine saab alguse kasutusele võetud paralleelpordi 

sisend- ning väljundsignaalide määramisega, kus siis seotakse füüsiliselt olemasolevate 

mootorite, kõikvõimalike andurite ning nuppude signaalid tarkvaraga, mis võimaldab neid 

signaale kasutada CNC tööpingiga opereerimiseks. Järgnevalt on võimalik kalibreerida 

mootorite kiirendusi ning kiiruseid, et need vastaksid pingi poolt sooritatavate 

operatsioonide nõuetele ning võimalustele. Kalibreerimine on vajalik, et vähendada töö 

tegemise käigus tekkivat vibratsiooni ja et leida optimaalne lahendus soovitud täpsuse ning 

kiiruse vahel. Andurite ja nuppude signaalide kasutamiseks tuleb eraldi tekstifailidena 

Mach3 macros kausta koostada niinimetatud makrod, mis oma sisult kirjeldavad antud 

signaalide kasutust tööpingi operatsioonides. Tähtsal kohal on hädastopp nupu korrektne 

seadistamine, mis tagab vajaliku ohutuse CNC seadme kasutamisel. [2] 

 

Lisaks eelnevale on oluline välja tuua Mach3 kasutajaliidese kujundamise võimalikkus. 

Seda võimaldavad erinevad tarkvara lisad nagu näiteks Klaus’ MachScreen, Screen4, 

Mach3Screen Designer and ScreenTweak, mida on võimalik Mach3 kodulehelt tasuta alla 

laadida [16]. Antud projektile kohandatud põhiaken on näha järgmisel joonisel (joonis 16). 

 

 

Joonis 16. Mach3 põhiaken CNC õmblusmasina juhtimiseks 
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4.1.1.3. Mach3 puudused 

 

Mach3 on suhteliselt vana tarkvara – tarkvara arendused alates versioonist 1.84 leidsid aset 

2006. aasta alguses ning arendamine lõppes versiooniga 3.043.062 2012. aastal [17]. 

Edasiarendused on aga piiratud, kuna Mach3 programmistruktuur on liiga jäik põhjalike 

muudatuste tegemiseks. Seetõttu alustas Newfangled Solutions uue tarkvaraplatvormi 

arendamist. Käesoleval hetkel pakutakse järjest suureneva kasutamisvõimaluste hulgaga 

Mach4 tarkvara, mis oli CNC õmblusmasina kaasajastamise projekti ajal beeta staadiumis 

ehk arendamise järgus, mistõttu selle kasutusele võtmine paistis olevat riskantne. 

 

Mach3 tarkvaras esinevaid puudusi on kõige parem analüüsida võrdluses Mach4-ga. Mach4 

on teistsuguse ülesehitusega ning millel on programmilise poole pealt vähem kui 1% ühist 

osa Mach3-ga. Uuendusliku ülesehitusega on lahendatud mitmed puudused, mis esinevad 

Mach3 tarkvaras ning mis on tingitud aegunud ning jäigast programmistruktuurist. Näiteks 

on Mach4 tehtud võimalikult paindlikuks ning reklaamitakse, et tänu tarkvara modulaarsele 

disainile on kõik muudetav ja kohandatav vastavalt vajadustele. Samuti puudub I/O 

signaalide arvu piirang ja tänu sellele, et tarkvara tuum adapteerub motion controller-i 

töötamise sagedusega on võimalik kuni 100 kordselt ületada Mach3 reageerimisaega 

nuppude vajutustele. Lisaks on Mach4-s võimalik mugavalt kujundada kasutajaliidest töö 

käigus. [18] 

 

Eelmainitud Mach3-s esinevatest puudustest hoolimata on tegemist tarkvaraga, mis sobib 

käsitletava projekti jaoks. Kõige piiravam on Mach3 juures limiteeritud hulk kasutatavaid 

sisend- ning väljundsignaale, mis on tingitud sellest, et Mach3 on seotud paralleelpordi 

kasutamisega. Antud puudus on küll lahendatav ModBus liidese kasutamisega [19] või 

suurendatud funktsionaalsusega motion controller-it kasutades, kuid mõlemad alternatiivid 

muudavad lahenduse astme võrra keerulisemaks ning tarkvara seadistamise 

ajamahukamaks ning mis kõige olulisem - teevad projekti läbiviimise kallimaks. Antud 

töös kirjeldatud CNC õmblusmasina juhtimiseks õnneks piisab kahe paralleelpordi poolt 

võimaldatud I/O signaalide hulgast, mida Mach3 vaikimisi ka toetab. Täpsem kasutatavate 

signaalide ülevaade on kirjeldatud peatükis 4.2.2. 
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4.1.2. Mustrite G-kood 

 

Lisaks juhtimissüsteemi tarkvara valikule on oluline leida sobiv lahendus, kuidas saada 

mustrite joonised G-koodi. Antud projekti CNC õmblusmasina tööks on üldjuhul lihtsate 

mustrite õmblemine, mille sisuks on mõned ümarate nurkadega kontuurjooned ning 

ruuduline sisu. Sellised mustrid võib sisestada käsitsi ning selleks võib kasutada kõige 

tavalisemat tekstiredaktorit. Mach3 tarkvara võimaldab vaadata G-koodis kirjutatud 

programmi eelvaadet ning lihtsamate mustrite puhul on programmi korrektsus visuaalselt 

tuvastatav. 

 

Keerulisemate mustrite puhul on tarvilik kasutada CAD/CAM tarkvara, mis võimaldab 

mustrijoonistest genereerida G-koodi [20]. CAD/CAM tarkvaras vaikimisi saadud G-kood 

reeglina ei sobi koheseks kasutamiseks, sest see ei vasta CNC tööpingi iseärasustest 

tingitud nõuetele [21]. Antud projekti puhul on peamine nõue kohandada G-kood Mach3 

juhtimistarkvarale sobivaks. Sellele lisanduvad nõuded, mis on tingitud õmblusmasina töö 

põhimõttest, mille alla kuulub näiteks nõelapadja üles-alla liigutamine vastavalt sellele, kas 

õmblemine toimub või mitte. Samuti erineb CNC õmblusmasin mõnest metallitöötlemise 

CNC pingist selle poolest, et õmblemine, ehk CNC mõistes spindli funktsioon peab olema 

kontrollituna seisatud kui toimub liikumine ühest punktist teise, kus ei ole õmblemist ette 

nähtud. Sellisteks puhkudeks tuleb teha G-koodi järeltöötlus kas käsitsi näiteks NotePad++ 

tekstiredaktoriga või siis kasutada mõnda postprotsessorit, mis kujutab endast spetsiaalset 

tarkvara G-koodi töötlemiseks. Kõige kindlam on iga mustri G-koodis kirjutatud programm 

kontrollida ridahaaval üle – see tagab suurema tõenäosuse sellele, et tekib vähem praaki 

esimeste õmblemiskatsete käigus. Järeltöötluse sisuks on vajalikes G-koodis kirjutatud 

programmi kohtades konkreetse CNC tööpingi vigadeta tööks vajalike käskude lisamine 

ning liigsete käskude eemaldamine. 

 

Antud projektis võeti kasutusele ArtCAM Express tarkvara, mis on oma soodsa – 125€ 

hinna kohta piisava võimekusega CNC õmblusmasina kaasajastamise projekti jaoks. 

ArtCAM Express on mõeldud 2D disainide loomiseks ning 2D ja 3D toodete tootmiseks. 

Antud tarkvara on eelkõige sobilik selle tõttu, et õmblusmasina mustrid on 2D kujul ning et 

see tarkvara võimaldab kasutada sisendina enim levinud pildifaile, mille töötlemise teel on 

võimalik saada vajalik vektorkujutis õmblemise trajektooridest, mis on aluseks G-koodi 

loomisele. Samuti on antud tarkvarasse integreeritud postprotsessor, mis toetab Mach3 
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tarkvara. Juhul kui ArtCAM Express baasversiooni võimalustest jääb väheseks, on 

võimalik juurde hankida vajalikud moodulid. Moodulite seas on näiteks moodul tekstifondi 

disainimiseks, vektorgraafika tööriistade moodul suurema hulga võimalustega vektorite 

töötlemiseks ning moodul mitme pildifaili importimiseks ja haldamiseks. [22-25] 
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4.2. Kaasajastatud süsteemi riistvara valimine 

 

Kaasajastatud süsteemi riistvara valimine sai toimuda alles peale juhtimistarkvara valikut. 

Mach3 juhtimistarkvaraks valimine pani paika peamised piirid riistvara valiku osas. Nimelt 

seisnes esimene valik selles, kas juhtsignaalide edastamiseks ning vastuvõtmiseks kasutada 

paralleel porte või valida kolmanda osapoole valmistatud motion controller. Kuna uurimise 

käigus selgus, et Mach3 tarkvara arendajad ning suur hulk lõppkasutajaid soovitavad 

kasutada motion controller-it, oli valik selge [2, 26, 27]. 

 

Motion controller-ite valik on mitmekesine. Saadaval on USB ning Ethernet ühendusega 

motion controller-id. Ethernet ühendusega kontrolleritel on eeliseks see, et neile ei ole vaja 

USB draiveri paigaldamist arvutile, et kontroller töötaks. Mõlemad variandid vajavad aga 

Mach3 lisandprogrammi ehk plugin-it, mis on iga kontrolleri puhul erinev. Ethernet 

ühendusega kontrollerid on müra suhtes vähem tundlikud ning neid arvutiga ühendava 

kaabli pikkus võib olla kuni 100m. [28] Käesoleva projekti puhul oli planeeritud paigutada 

motion controller PC juurde seega ei ole USB kaabli maksimaalne soovituslik pikkus 5m 

piiranguks, ning mis puudutab müra, siis nagu selgub 4.2.3. servovõimendite peatükis, 

langeb valik EMC filtriga servovõimendi kasuks, mis vähendab ohtlikku müra tekkimist 

elektrikilbis. Vajadusel on võimalik kasutada kvaliteetsema varjestusega USB kaablit. 

 

Kuna projekti edenemise käigus oli vaja langetada otsus selle kasuks, mis tõotas olema 

kõige parema hinna ning piisavate võimaluste suhtega ja ka piisavalt usaldusväärne, 

otsustati mõninga uurimise järel valida Warp 9 Tech Design, Inc. ehk Warp9TD toodetud 

USB SmoothStepper. Warp9TD Ethernet SmoothStepper langes ära puhtalt selle tõttu, et 

selle dokumenteeritus oli puudulik [28] ning kuna puudus varasem kogemus selliste 

seadmetega, tundus piisavalt põhjaliku dokumentatsiooni puudumine riskantne asjaolu. 

 

Motion controller-i tipptasemeks võib pidada Vital System Inc. toodangut DSPMC - 8-Axis 

Ethernet Motion Controller, mis toetab 8-teljelist CNC tööpinki. Sellel on 8 

analoogväljundit, 8 analoogsisendit, 96 digitaalset I/O viiku, sealhulgas 64 sisendit ning 32 

väljundit. Selline seade on aga ligikaudu 8 korda kallim kui USB SmoothStepper – 1295$ 

versus 165$. [29, 30]  
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4.2.1. USB SmoothStepper 

 

Warp9TD USB SmoothStepper on Mach3 toega motion controller, mis toetab kuni 6-

teljelist CNC tööpingi juhtimist. See seade pakub asendust kahele paralleel-pordi kasutusele 

ning seeläbi võimaldab CNC juhtimist Mach3 tarkvara kaudu ka sellistel arvutitel, millel 

LPT puudub või millel oleks tarvidus kasutada kahe LPT poolt võimaldatud I/O signaalide 

hulka. Ainsaks vajalikuks ühenduseks arvutiga on USB ühendus. Lisaks on võimalik anda 

sellele seadmele vajalikku 5V DC toidet eraldi ühenduste kaudu. Seadme töötamiseks on 

vaja, et arvutisse oleks paigaldatud USB SmoothStepper plugin-ile sobiva versiooniga 

Mach3, eelmainitud plugin ning USB draiver. [31] 

 

Tänu sellele, et USB SmoothStepper võtab PC-lt üle ülesande step/direction signaalide 

tootmise, väheneb koormus PC protsessorile. Lisaks võimaldab SmoothStepper kuni 80 

korda suuremat pulsivoo kiirust kui see LPT puhul võimalik on. [31] 

 

Kuna tegemist on seadmega, kuhu ühendatakse I/O signaalid, siis kaasneb sellega oht, et 

eksimuse või mõne rikke korral võib ühendatud signaal olla seadet kahjustav. See võib 

lisaks USB SmoothStepperi rikkumisele tuua kaasa ka PC kannatada saamist. Selliste 

olukordade vältimiseks on oluline võtta kasutusele breakout-board, millel on optronid ehk 

optopaarid. Optronid edastavad signaali valgusena ning neid kasutatakse signaalide 

isoleerimiseks, et kaitsta ohtlikku pinge ning voolu eest. [31, 32] 

 

 

4.2.2. Breakout-board 

 

Breakout-board on seade, mis ühildub nii motion controller-iga kui ka LPT-dega ning see 

võimaldab I/O signaalide ühendamist juhtseadmega. Reeglina on breakout-board vajalik 

selleks, et tagada süsteemi ohutus seadmetevahelise elektrilise eralduse teel [31]. Breakout-

board-ide valik on mitmekesine – saadaval on eriilmelisi variante vastavalt erivajadustele. 

Lihtsaimaid neist on kruviterminalid I/O signaalide ühendamiseks, millele hinnaklassilt 

järgnevad elektriliselt eraldatud I/O viikudega breakout-board-id ning seejärel märksa 

kallimad, kuid samas multifunktsionaalsed breakout-board-id, mis võivad olla varustatud 

releedega, DC-DC konverteriga analoogväljundite jaoks, RJ45 pesadega sisendite ning 

väljundite mugavamaks ühendamiseks ning I/O signaalide LED indikaatoritega 
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lihtsustamaks seadistamist ning CNC töö kontrollimiseks. Ettevõte CNC4PC pakub 

laialdast breakout-board-ide valikut ning nende hinnad varieeruvad 10-200$ vahel. [33] 

 

Käesoleva töö projekti sai valitud CNC4PC laialdasest breakout-board-ide valikust mudel 

C32. Valik on põhjendatud järgnevaga: 

1) C32 on otse-ühilduv USB SmoothStepperiga. 

2) On võimaldatud 18 sisend- ning 16 väljundsignaali ühendamine, mis on ühtlasi ka 

kahe LPT I/O viikude maksimaalne võimekus. 

3) C32-l on optronitega eraldatud sisendviigud ning puhverdatud väljundviigud. 

4) Integreeritud E-Stop hädastopi sisend on abiks juhtsüsteemi ohutuse tagamiseks. 

5) Integreeritud Safety Charge Pump ehk SCHP, mis kasutab ära Mach3 poolt 

genereeritud signaali, mis teavitab juhttarkvara korrasolekust. Antud signaal on 

vajalik, et lubada servovõimendite tööle hakkamist. 

6) LED indikaatorid, mis teevad juhtimissüsteemi testimise mugavamaks. 

7) C32 võimaldab ühendada enamus signaale edastavaid juhtmeid RJ45 kaudu, mis 

tagab ohutuma ja mugavama võimaluse CNC juhtimissüsteemi testimise käigus 

juhtmete ühendamise. 

8) DC-DC konverter analoogväljundi jaoks, mis läheb kasutusse õmblemismootori 

juhtimiseks. [34] 

 

Nagu Mach3 tarkvara puuduseid kirjeldavas peatükis 4.1.1.3. mainitud, on vaikimisi selle 

juhttarkvara suurimaks piiranguks I/O signaalide kasutamise limiteeritud hulk. 

Olemasoleva juhtimissüsteemi dokumenteerimisel selgus, et CNC õmblusmasina tööks on 

tarvis 17 sisend- ning 8 väljundsignaali. Mis tähendab, et valitud C32 breakout-board ning 

Mach3 sobivad antud CNC tööpingi jaoks. Signaalide jaotumist kirjeldab järgnev tabel 

(tabel 2). 
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Tabel 2. Arvjuhitava õmblusmasina I/O signaalid 

Nr Sisendid Nr Väljundid 

1 1. Magnetandur 1 Nõelapadi 

2 2. Magnetandur 2 Raamilukustus 

3 3. Magnetandur 3 X-step 

4 4. Magnetandur 4 X-direction 

5 5. Magnetandur 5 Y-step 

6 6. Magnetandur 6 Y-direction 

7 7. Magnetandur 7 
Analoogväljund 

õmblemismootori juhtimiseks 

8 8. Magnetandur 8 SCHP 

9 
Nupp - niidi välja 

toomiseks   

10 
Nupp - nõelapadja 

liigutamiseks 
  

 

11 
Nõela asendi anduri 

signaal 
  

 

12 Kulp All andur   
 

13 Kulp Üleval andur   
 

14 Niidi andur   
 

15 X piiranduri signaal   
 

16 Y piiranduri signaal   
 

17 E-Stop   

 

 

4.2.3. Servovõimendid 

 

Sobivate servovõimendite leidmine kujunes antud arvjuhitava õmblusmasina 

juhtimissüsteemi kaasajastamise juures kõige keerulisemaks ja olulisemaks osaks. Olulisus 

oli tingitud sellest, et vanade mootorite kasutusse jätmine tähendab nii oluliselt väiksemaid 

rahalisi kulutusi kui ka väiksemat ajakulu. Servovõimendite valimise keerulisus oli tingitud 

vanade servomootorite dokumentatsiooni puudumisest, mis oli eriti kriitiline 

positsiooniandurite osas. Küll aga oli servovõimendite valimine piiritletud mootoritele 

märgitud pideva töö voolutugevuse poolest. Nimelt peab servovõimendi võimaldama 

vähemalt 4.4 amprilist pidevat töövoolu (joonis 7). Samuti oli oluline, et servovõimendid 

toetaksid Mach3 tarkvaral põhineva süsteemi step/direction juhtimissignaale. 

 

Servomootorite dokumentatsiooni puudumine tõi endaga kaasa sobivate servovõimendite 

valimisel tingimuse, et need oleksid võimalikud universaalsed, et tagada võimalikult suur 
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tõenäosus selleks, et need sobiksid olemasolevate mootorite juhtimiseks. Õnneks oli teada 

mootorite positsiooniandurite tüüp – resolver. Tuleb märkida, et tänapäeval on järjest enam 

levinud digitaalsed enkoodrid ja sellest tingituna oli keerulisem leida servovõimendid, mis 

toetaksid resolvereid. Samuti tuleb märkida, et erinevate servovõimendite kirjeldustes 

märgitud resolveri tugi ei tähenda ilmtingimata seda, et see kindlasti sobib HBMR 115B6-

64S mootoritele. Nimelt võib näite tuua Copley Controls toodangust Xenus XTL 

servovõimendite seeriast XTL-230-18-R mudeli näol. Selle mudeli andmelehel on märgitud 

resolverite toe kirjelduses mähiste ergastuse sageduseks 7,5 kHz ning referents-pingeks 2,8 

Vrms [35]. Mootorite peatükis 3.2. joonisel 9 kujutatud 21-B resolveri karakteristikutes on 

nendeks väärtusteks vastavalt 10 kHz ning 7 Vrms. Kuigi tegemist on nominaalväärtustega, 

ning välja toodud Copley Control servovõimendi andmelehel on kirjas, et referents pinge 

on automaatselt seaduv, siis ei ole teada, millistes vahemikes need väärtused võivad 

kõikuda ning riskide vähendamiseks oli tarvis leida servovõimendi, mille positsioonianduri 

karakteristikud oleksid võimalikult sarnased 21-B resolveri omadega. 

 

Põhjalike otsimiste ning suure hulga päringutele saadud vastuste analüüsimise tulemusena 

leiti, et potentsiaalselt kõige sobivamaid servovõimendeid pakub Apex Tool Group alla 

kuuluv Metronix ettevõte, mis on oma servovõimendite toodangus keskendunud 

universaalsete lahenduste pakkumisele [36]. Valik langes ARS 2105 SE STO 

servovõimendite kasuks. Järgnevas loetelus on välja toodud selle valiku peamised 

põhjused: 

1) ARS 2000 servovõimendite sari on tootja poolt põhjalikult dokumenteeritud ning 

andmelehtede uurimine ei tekitanud liigselt küsimusi. 

2) ARS 2105 SE sobib mootoritele, mis vajavad kuni 5 amprilist pidevat töövoolu. 

Antud servovõimendi võimaldab kuni 20 amprilist töövoolu kuni 0,5 sekundiks. 

3) ARS 2105 SE toetab erinevate juhtimisviiside seas ka step/direction 

juhtimissignaale. 

4) ARS 2105 SE toetab erinevaid mootoreid sealhulgas sünkroon AC servomootoreid. 

Boonusena on võimalik vastava seadistusega juhtida ka asünkroonmootoreid, mis 

tuli kasuks juhtimissüsteemi prototüübi testimisel, kuna testimiseks ei olnud AC 

sünkroonmootorit kuskilt võtta. 

5) ARS 2105 SE servovõimendisse on integreeritud erinevate mootori 

positsiooniandurite tugi ning sealhulgas on toetatud resolverid. Andmelehel on välja 

toodud, et resolveri mähiste ergastussageduseks on 5-10 kHz ning primaarmähise 
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referents-pingeks  

7 Vrms, mis ühtib 21-B resolveri kohta käiva infoga. Teiste mootori 

positsiooniandurite tugi oli samuti boonuseks ning osaks tagavara plaanist juhul kui 

vana resolver ei ole toetatud. Tagavara plaaniks oli mõeldud sellele, kuidas oleks 

võimalik paigaldada olemasolevate mootoritele kaasaegne positsiooniandur. 

6) ARS 2105 SE STO servovõimendisse on integreeritud Safe Torque Off ehk STO 

ohutuse funktsioon, mis võimaldab mootorite ohutut ning kiiret seiskamist 

hädastopp nupu vajutusel. Seejuures jääb servovõimendi pingestatud olekusse ning 

on välistatud ootamatu mootorite taaskäivitumine. 

7) ARS 2105 SE servovõimendisse on integreeritud EMC filter, mis vähendab 

elektromagnetilist müra. 

8) Metronix pakub servovõimendite seadistamiseks ServoCommander tarkvara, mis on 

samuti väga põhjalikult dokumenteeritud ning mis võimaldab mugavalt ning 

ülevaatlikult servovõimendite seadistamist vastavalt mootoritele. Lisaks on suureks 

boonuseks niinimetatud auto tuning ehk automaatne mootorite häälestamise 

võimalus, mis on suureks plussiks vanade mootorite puhul, mille täpsed 

karakteristikud on teadmata. Kontrastiks võib tuua Schneider Electric Lexium 32M 

servovõimendite sarja, mille puhul selline automaatne häälestamise funktsioon 

puudub ning positsiooniandurite moodulite häälestamise juhendis on Lexium 32M 

kasutajal palutud servovõimendi seadistamiseks sisestada vajalikud mootori 

parameetrid, milledeks on näiteks poolide arv, staatori induktiivsused, 

nimipöörlemiskiirus. Nende andmete puudumisel on juhendis soovitus teha mootori 

tootjale vastav päring. Antud projekti korral oleks seda tingimust täita olnud 

võimatu. [37-39] 
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5. TEKKINUD PROBLEEMID NING NENDE 

LAHENDAMINE 

 

Arvjuhitava õmblusmasina juhtimissüsteemi kaasajastamise projekti käigus tekkis mitmeid 

probleeme, millele oli tarvis leida lahendus. Probleemid olid tingitud enamjaolt CNC 

õmblusmasina iseärastustest, mis vajasid eraldi tähelepanu. Peamisteks muredeks olid 

õmblemise kiiruse, raamilukustuse ning nõelapadja juhtimine. Lisaks tekkisid küsimused, 

kuidas võimaldada varasemalt kasutuses olnud füüsiliste nuppude kasutamine ning kuidas 

seisata masina töö niidi katkemisel olemasoleva niidianduri väljastatud signaali abil. 

 

Õmblemise kiiruse juhtimiseks valmistas projektikaaslane Taimo Piho Arduino kontrolleril 

põhineva analoog signaali Gray koodiks muundava mooduli, mis sai varustatud LED 

indikaatoritega näitamaks visuaalselt, millist signaali juhtimissüsteem töö käigus väljastab. 

 

Raamilukustuse ning nõelapadja juhtimiseks koostas Taimo Piho releede ploki, mis lülitab 

breakout-board-ilt tuleva 5 VDC signaaliga 24 VDC lülitust, mis on tarvilik solenoidide 

juhtimiseks. C32 Breakout-Board-il olevate releede kasutamine tundus olevat riskantne, 

kuna C32 andmelehel on mainitud tüüpiliseks väljundvooluks 24 milliamprit ning ühel 

solenoididest oli voolutarbeks märgitud 87 mA. Lõputöö kirjutamise käigus selgus, et 

alates 2014. aasta detsembrist on CNC4PC breakout-board-ide valikusse lisandunud C62 

mudel, mille suureks eeliseks C32 ees on 24 VDC signaalide tugi, mis võimaldab 

väljundsignaalide voolutugevuseks 300 milliamprit [40]. C62 kasutamine välistaks eraldi 

releede ploki kasutamise vajalikkust, kuid antud projekti valitud lahenduse puhul olid eraldi 

seisvad releed vajalikud. 

 

Füüsiliste nuppude kasutusele võtmine osutus aga Mach3 tarkvaras ülesandeks, mille 

lahendamine täies mahus osutus võimatuks. Nimelt võimaldab Mach3 väliste nuppudega 

juhtida vaid neid protsesse, mis on tarkvarasse integreeritud, milledeks on näiteks masina 

töö alustamine ehk start ning masina töö seiskamine ehk stopp. Taimo Piho leidis 

võimaluse, kuidas tööle saada kõige enam kasutatav alumise niidi välja toomise nupp. 

Ülejäänud funktsioonide, nagu raamilukustuse ja nõelapadja juhtimine, kasutamiseks said 



38 

 

Mach3 kasutajaliidesele lisatud vastavad nupud ning vastavad füüsilised nupud jäid 

kasutuseta. Siin tasub välja tuua, et Mach4 puhul oleks antud probleem lahendatav vastava 

lisandprogrammi ehk plugin-i kasutamisele, mis on tänu Mach4 tarkvara modulaarsusele 

võimaldatud. 

 

Niidianduri tööpõhimõtte uurimisel selgus, et olemasolev andur vajab vahetamist ning ei 

sobi talle püstitatud ülesannet täitma. Katsetamiste tulemusel jõuti järeldusele, et andur 

väljastab niidi olemasolust sõltumata erinevaid olekuid ning et järelikult on vanas 

juhtimissüsteemis selle anduri signaal jäänud kasutamata. Andurile asenduse otsimist ei 

sooritatud, kuna see jäi projekti raamidest välja. 
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6. KAASAJASTATUD SÜSTEEMI ÜLEVAADE 

 

Arvjuhitav õmbluspink on juhitav arvuti poolt, millele on paigaldatud Mach3 tarkvara 

vajaliku seadistusega. Mach3-e laetakse vajaliku mustri G-koodis kirjutatud programm. 

Mustri G-koodi kujul olev programm saadakse lihtsama mustri korral kas käsitsi kirjutades 

või keerulisema mustri puhul CAD/CAM tarkvarast saadud G-koodi järeltöötlemisel. Töö 

alustamiseks lukustatakse raam sellele paigutatud kangakihtidega Mach3 aknas lukustamist 

sooritava nupu teel. Õmblemise alustamiseks ning seiskamiseks on eraldi füüsilised start 

ning stopp nupud. Veateadete tekkimisel kuvatakse vastav info arvuti ekraanile. CNC 

õmbluspingi töö ohutuks seiskamiseks on olemas hädastopp lüliti. Lõpplahendus 

kaasajastatud süsteemist on näha järgmisel joonisel (joonis 17). 

 

 

Joonis 17. Kaasajastatud juhtimissüsteemiga arvjuhitav õmblusmasin 
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6.1. Lõplik spetsifikatsioon 

 

Kaasajastatud süsteemi sisulist poolt kirjeldab lisandunud komponentide põhjal koostatud 

tabel (lisa A) ning järgnev loetelu olemasolevatest seadmetest: 

1) Servomootorid Hauser HBMR 115B6-64S koos 1:20 reduktoriga 2tk 

2) Õmblusmasina mootor ja kontroller Efka Vario DC AB60C 1tk 

3) Raamituvastuseks magnetväljas toimivad Halli andurid 24V 8tk 

4) Pneumosilindrid raami haaramiseks 2tk 

5) Pneumosilinder nõelapadja liigutamiseks 1tk 

6) Elektrilise juhttoimega pneumojaoti silindrite juhtimiseks 2tk 

7) Nõelapadja asendi andurid 24V 2tk 

8) Induktiiv koduandurid 24V 2tk 

9) Induktiiv andur nõela asendi määramiseks 24V 1tk 

10) Niidi andur 24V 1tk (jäi antud projekti lõpuks kasutamata) 

 

Lisaks annavad ülevaate antud töös kaasajastatud arvjuhitavast õmblusmasinast 

elektriskeemid (lisa B), video prototüübist [41, DVD] ning foto uue elektrikilbi sisust 

(joonis 18). 

 

 

Joonis 18. Uue elektrikilbi sisu  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös leiti arvjuhitava õmblusmasina juhtimiseks sobiv tarkvara- ning riistvara. 

Valitud lahenduse abil kaasajastati arvjuhitava õmblusmasina juhtimissüsteem. Lisaks anti 

CNC õmblusmasinast põhjalik ülevaade. 

 

Töö koosneb kuuest osast. Esimeses osas kirjeldati lõputöö ja projekti eesmärke ning 

ülesandeid, sealhulgas toodi välja autori panus antud projekti täideviimise osas. Teises osas 

anti arvjuhitavatest tööpinkidest ülevaade ning tutvustati G-koodi olemust, mis on aluseks 

CNC tööpingi ülesannete sooritamisele. Kolmanda osa sisuks on kaasajastamist vajava 

süsteemi ülevaade, kus toodi välja vana juhtimissüsteemi puudused, kirjeldati mootoreid ja 

CNC funktsioneerimiseks vajalikke andureid ning tööriistu. Neljandas osas toodi loeteluna 

välja uuele juhtimissüsteemile esitatud nõuded ning seejärel leiti sobiv CNC juhtimise 

tarkvara ja selle põhjal vajalik riistvara. Viiendas osas anti ülevaade projekti käigus 

tekkinud probleemidest ning neile leitud lahendustest. Kuuendas osas on kaasajastatud 

süsteemi ülevaade. 

 

Töö käigus selgitati välja, et CNC õmblusmasina juhtimiseks sobib PC-põhine süsteem, 

kuhu on paigaldatud Mach3 CNC juhtimiseks mõeldud tarkvara, mis suhtleb Warp9 Tech 

Design USB SmoothStepper motion contoller-iga ning mis on laiendatud CNC4PC C32 

breakout-board-iga. XY-telgede AC sünkroonservomootorite juhtimiseks valiti Metronix 

ettevõtte toodetud ARS 2105 SE STO servovõimendid, mis toetavad servomootorite 

resolvereid ning Mach3 tarkvara step/direction juhtimissignaale. 

 

Hiljuti laienenud tarkvara ning riistvara valikust tingituna leiti, et efektiivsem uuenduskuur 

oleks võimalik kasutades Mach4 tarkvara ning C62 break-out board-i. 

 

Töö lisades on välja toodud kaasajastatud süsteemi lisandunud komponendid ning 

elektriskeemid.  
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MODERNIZATION OF CNC SEWING MACHINE 

CONTROL SYSTEM 

SUMMARY 

 

The paper discusses how suitable software and hardware for the modernization of CNC 

control system was found. These components were implemented in the project 

„Modernization of CNC sewing machine control system“. The research also gives a 

comprehensive overview of the CNC sewing machine. 

 

The thesis consists of six parts. The first part describes the thesis and the project objectives 

and tasks. The second part gives an overview of CNC machine. Third part gives an 

overview of the CNC sewing machine and outlines the disadvantages of the old control 

system. The fourth part focuses on the requirements that were set to the new control system 

and how to choose software and hardware according to them. The fifth part gives an 

overview of the problems that were encountered and describes the solutions to them. The 

last part describes the modernized CNC sewing machine control system. 

 

According to the research it was found out, that for the controlling of CNC sewing machine 

a PC based system with Mach3 software is suitable. Mach3 communicates with Warp9 

Tech Design USB SmoothStepper motion controller, which is expanded with CNC4PC C32 

breakout-board. For controlling XY-axis AC synchronous servomotors Metronix ARS 2105 

SE STO servo drives were chosen. They support the resolvers the servomotors have and 

also Mach3 step/direction pulses which is needed for controlling the motors’ motion. 

 

Electric schemas of the new control system are included in the appendices. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 
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Lisa A. Tabel - Kaasajastatud süsteemi lisandunud komponendid 

Nr Toote nimetus Kogus 

arvuti + CNC juhtimine: 

1) USB SmoothStepper+C32 Breakout Board 1kmpl 

2) Mach3 Litsents 1tk 

3) ORDI PRO 520 (Win7 Pro) + Klaviatuur + Hiir 1tk 

4) Monitor Dell 1tk 

liinikaitselülitid: 

1) Kaitselüliti B16 2tk 

2) Kaitselüliti C16 1tk 

3) Kaitselüliti B6 1tk 

4) Kaitselüliti C10 1tk 

toiteplokk/moodul: 

1) Toiteplokk 24VDC 5A 1tk 

2) Toitemoodul dc/dc konverter - oomipood 1tk 

servovõimendid + juurdekuuluv: 

1) ARS 2105 SE STO 2tk 

2) Lisad ARS 2105 SE STO (pistikud, SK14) 2kmpl 

3) Metronix ServoCommander tarkvara 1tk 

riviklemmid: 

1) 3-sed riviklemmid KORO 3tk 

2) 3-sed riviklemmid sinised 13tk 

3) 3-sed riviklemmid hallid 17tk 

4) 2-sed riviklemmid hallid 27tk 

5) 4-sed riviklemmid hallid 1tk 

6) riviklemmid sulariga (mustad) 2tk 

nupud/lülitid: 

1) Pealüliti 20A 1tk 

2) Hädastopp nupp võtmega (3 NC lülitit) 1kmpl 

3) Start+Stop nupp, Levato (1 NC; 1 NO lülitid) 1kmpl 

kilp + selle juurde kuuluv: 

1) Kilp 1000x600x300 1tk 

2) Karbikud 3-s erinevas mõõdus 1kmpl 

3) DIN liist 1m 

PG-d: 

1) PG M32 1tk 

2) PG21 5tk 

3) PG13,5 10tk 
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Lisa A järg 

tööstuslikud pesad: 

1) Harting 10pin suured pesad + pistikud 2kmpl 

2) EPIC 10pin korpused (kilbile ja pistikule) 2kmpl 

3) Harting 10pin väikesed pesad + pistikud + korpused 4kmpl 

4) Harting 24pin emane; isane; emane pistikud + korpused pistikutele 1kmpl 

kaablid (pistikud): 

1) Kaabel pro base ftp.cat5e 25m 

2) Pistik DIN 5pin domino 1tk 

3) RJ45 pistikud 6tk 

4) LAPP ölflex classic 110 40x0.5 12m 

5) LAPP ölflex robust 215C 4x1.5 15m 

6) LAPP ölflex robust 215C 4x0.5 5m 

7) LAPP ölflex robust 215C 7x0.5 5m 

8) CAT6 varjestatud 5m 

9) USB juhe standard-A -> standard-B 1m 1tk 

elektroonika: 

1) Optronid C32 BOB-ile 4tk 

2) 5VDC releed 24VDC lülitusteks 4tk 

3) transistorid 2N2222 6tk 

4) dioodid 1N4007 2tk 

5) takistid 1K 1W ~20tk 

6) takistid 1K5 1W 1.64 ~20tk 

7) takistid 4K7 1W 2.07 ~20tk 

8) takistid 510R 0.6W met.film ~10tk 

9) punased LED indikaatorid 4tk 

10) mini arduino pro 1tk 

11) makettplaadid 2tk 
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Lisa B. Kaasajastatud arvjuhitava õmblusmasina elektriskeemid 
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