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Abstrakt 

Výroba plošných spojů pomocí tříosé CNC frézky je vhodná především pro 

malosériovou výrobu. Frézka je tvořena třemi osami, které jsou ovládány krokovými 

motory. Řízení zajišťuje PC s připojenou řídící elektronikou komunikující po sériové 

lince. Vstupní data jsou exportována z návrhového software Eagle. Jádrem řídící 

jednotky je procesor z rodiny AVR ATMega16, pro drivery motorů pak ATMega8. 

Přenos mezi PC a zařízením je realizován pomocí virtuálního komu přes USB. 
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Abstract 

  Production of printed circuit boards using three-axis CNC milling machine is suitable 

for small batch production. Milling machine consists of three axes, which are controlled 

by stepper motors. Controlled by a PC connected to the control electronics to 

communicate over the serial line. Input data is exported from the Eagle design software. 

The core of the control unit´s processor family, the AVR ATmega16, motor drivers for 

the ATmega8. Transfer between PC and the device is implemented using a virtual 

person through USB. 
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1 ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je model CNC frézky na obrábění DPS. V následujících 

kapitolách popíši, jaká je problematika konstrukce CNC frézky a mé řešení řídící 

elektroniky pro krokové motory. Popíši způsob řízení krokových motorů. Dále 

konstrukci mých driverů s pouţitým mikroprocesorem z rodiny AVR – ATMega8. 

Kód pro frézování DPS generuje CAM procesor, který je součástí návrhového 

programu Eagle. Výstupní soubor pouţiji jako vstupní data do mého programu, který jiţ 

vytvoří finální kroky pro jednotlivé motory. Jednotlivé kroky jsou přenášeny do bufferu 

řídící jednotky po sériové lince (fyzicky po USB – pouţit převodník FT232RL). V této 

hlavní řídící jednotce je pouţit mikroprocesor AVR - ATMega16. 

Postupně popíši moţnosti interpolací (lineární, kruţnicová) a realizaci nejvhodnější 

z nich. Program pro PC je vytvořen za pomoci Visual Studia 2010 v jazyku C#. 

Programy pro oba mikrokontrolery jsou psány ve výjovém prostředí CodeVision 

v jazyce C. Obě vývojová prostředí a programovací jazky, byly zvoleny pro snadnou 

implementaci potřebných funkcí. 

Součástí práce je i návrh a realizace potřebných plošných spojů. Návrhy byly 

prováděny v porgramu Eagle. 
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2 KONSTRUKCE 

CNC frézka. Naší konstrukcí je tříosá frézka v kartézském souřadnicovém systému. Osy 

mají všechny totoţnou konstrukci, proto budeme popisovat jen jednu osu obecně. 

Rozloţení os: Pohybem osy X je pohyb celého stolu, osa Y je umístěna nad stolem na 

dvou bočních nosnících, osa Z je připevněna na vozíku osy Y ve svislé orientaci. 

Aktivní plocha stolu frézky je 300x200mm (X x Y), tedy odpovídající velikosti 

papíru A4. Volnost vertikální osy Z je 100mm, coţ je více neţ dostačující. 

2.1 Materiál 

Samotný model CNC frézky je realizován z lamina desek. Tento materiál jsme pouţili 

z důvodu dobré dostupnosti a nízké ceny. Také opracovávání lamina desek je poměrně 

snadné s pouţitím dostupných strojů. Pouze řezání lamina desek bylo provedeno 

v truhlářské dílně z důvodu udrţení poţadované přesnosti. Na hranění jsme pouţili 

naţehlovací hranu, tudíţ byla potřeba pouze obyčejná ţehlička. Na zbytek konstrukce 

jsme vystačili s aku vrtačkou a šroubováky. 

2.2 Typ vedení 

Vedení os zajišťuje vymezení pohybu pouze v jednom směru, je důleţité, aby v daném 

rozsahu působících sil, nedocházelo k výchylkám v neţádoucích směrech. To by 

znamenalo znehodnocení plošného spoje. 

Většina moderních CNC zařízení dnes jiţ vyuţívá lineární vedení, jde o vysoce 

kvalitní a přesnou moţnost posuvu os. Jeho cena je však velmi vysoká, coţ nesplňuje 

předsevzetí této práce. Cena se pohybuje okolo 5000Kč za metr vedení se dvěma 

vozíky. 

 

Obrázek 1: Lineární vedení [2] 
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Další moţností je posuv po hlazených tyčích s lineárními loţisky. Zde uţ je cena zhruba 

třetinová, ale jde pro tento účel o zbytečně robustní a technologicky zbytečně sloţitou 

moţnost. 

 

Obrázek 2: Vodící tyče [1] 

Proto jsme se rozhodli pro vyuţití přesných zásuvkových pojezdů vysoké kvality. 

Vybrali jsme polovýsuvné pojezdy od německé firmy HETTICH. Jejich cena se 

pohybuje do 100 Kč za pár. To je více neţ příznivá cena, vzhledem k nízkým nárokům 

na tuhost se jedná o přijatelné řešení. 

 

Obrázek 3: Polo výsuv Hettich KA 220-340 MM 100N [3] 
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Obrázek 4: Monáž pojezdu [3] 

Tyto pojezdy se vyrábí v různých délkách, pro moje potřeby, jsem vybral délky: 

 Osa X: 430 mm 

 Osa Y: 340 mm 

 Osa Z: 210 mm 

Moţné zatíţení jednotlivých posuvů je 10kg. 

Z důvodu sníţené tuhosti posuvů v jedné ose, jsou pouţity dva páry posuvů. Jeden 

pár ve vertikální poloze a druhý v horizontální poloze vůči ose. Viz obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5: Uložení posuvů k ose 
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2.3 Posuv os 

Posuv os je zajištěn systémem otáčejícího se šroubu a pevné matice, která je součástí 

vozíku (pohyblivá část osy). Otáčení šroubu zajišťuje krokový motor (viz níţe), který je 

připojen přes pruţnou spojku. Toto opatření je zde z důvodu moţné nesouososti šroubu 

a hřídele motoru. To by mělo při přímém spojení za následek zničení loţisek motoru. 

Šroubem je závitová tyč M10 – tedy stoupání 1,5mm/ot. Tyč nemá povrchovou 

úpravu z důvodu neustálého protáčení matkou – tření. Šroub je upevněn z jedné strany 

v loţisku a z druhé, jak jiţ bylo řečeno, přes pruţnou spojku k motoru. Motor je 

upevněn čtyřmi šrouby k čelu osy. 

Matice je z důvodu vzájemného tření se šroubem vyrobena z mosazi. Mosaz je 

měkčí materiál neţ ocel, tudíţ nebude docházet k významnému opotřebení. Tato slitina 

je rovněţ samomazná. Matice je uloţena v ţelezné kulaté objímce, přes kterou je 

upevněna k vozíku. Z důvodu vůle v matici jsou na kaţdé ose pouţity dvě matice za 

sebou. Jedna je uloţena pevně, druhá má moţnost nastavení pozice, čímţ vymezíme 

vůli. 

Vzhledem k pouţitým krokovým motorům s počtem 200 kroků na otáčku a šroubům 

se stoupáním 1,5 mm/ot je teoretická přesnost (neuvaţujeme moţné odchylky 

konstrukce) 7,5 um. Coţ je pro frézování DPS aţ zbytečné. 

 

 

Obrázek 6: Posuv os 
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2.4 Pracovní stůl 

Pracovní stůl je vytvořen také z laminodesky. Do této desky jsou vyvrtány díry o 

průměru 6mm s roztečí 5cm od sebe. Ze spodní strany jsou do této desky upevněny 

naráţecí matice s průměrem 6mm. Tato deska je upevněna k ose x. Celý systém funguje 

tak, ţe pokud chcete upevnit DPS k pracovnímu stolu, tak k tomu stačí šrouby se 

závitem M6 a tesařské podloţky. DPS se umístí na stůl a poté se vyberou nejbliţší 

otvory do kterých se zapustí šrouby s podloţkami a dotáhnou se. 

 

 

Obrázek 7: Pracovní stůl 
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2.5 Vřeteno 

Pro testování frézky jsme zprvu pouţívali fix. Toto řešení jsme pouţili z důvodu 

bezpečnosti. Při prvních testech nebyla jistota, o kolik se vřeteno posune do materiálu. 

Pokud by tento problém nastal s gravírovací jehnou, ulomila by se a mohla by někoho 

zranit. 

Po testování jsme jiţ upevnili frézku. Jako toto vřeteno jsme zvolili vřeteno firmy 

extol, a to model 404116. Jedná se defakto o 130 watouvou úhlovou brusku. Zvolili  

jsme ji  z důvodu malých rozměrů, váhy okolo 1,5Kg a jejím parametrům. Tedy její 

otáčky v rozmezí 8000 – 30000 ot/min na prázdno. Regulace otáček je manuální. Nelze 

tedy nastavovat její otáčky pomocí softwaru. Je vybavena standartní upínací kleštinou 

3,15mm coţ je ideální pro pouţité nástroje.  

Spínání vřetene zajišťuje jednokontaktní relé s maximálním proudem 16A.  

 

 

Obrázek 8: Frézka  
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2.6 Nástroje 

Jako nástroje na frézování desek plošných spojů se pouţívají takzvanné gravírovací 

jehly. Tyto nástroje jsou extrémně přesné, coţ je na výrobu desek plošných spojů nutný 

předpoklad k tomu, aby výrobek byl pouţitelný a funkční. Gravítovací jehly jsou 

nástroje, které nemají ostrý hrot. Hrot má průměr 0,2mm. Pokud by byl naprosto ostrý, 

okamţitě by se zlomil. Šířka odfrézovaného materiálu se odvíjí od toho, jaké je stoupání 

jehly a tím pádem také na tom, jak hluboko zajedeme jehlou do desky kterou frézujeme. 

Ţivotnost gravírovacích jehel se udává v metrech. Průměrná ţivotnost jehly se pohybuje 

okolo 100m. 

Nejčastěji pouţívané jehly jsou: 

 Gravírovací jehla 45° 0,2mm 

 Gravírovací jehla 10° 0,2mm 

 Gravírovací jehla 90° 0,2mm 

 Gravírovací jehla 20° 0,2mm 

Námi pouţitá gravírovací jehla je 45° 0,2mm se stopkou o průměru 3,15mm.   

 

Obrázek 9: Gravírovací jehly[11] 
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3 SILOVÁ ELEKTRONIKA 

3.1 Koncové spínače 

Koncové spínače slouţí k ochraně zařízení a kalibraci. Tato zařízení, jak uţ název 

napovídá  jsou nainstalována na koncích všech tří os. Nainstalované jsou dva různé typy 

koncových snímačů. První je softwarový a druhý je hardwarový. První zmíněný spínač 

funguje na principu uzavírání obvodu (spínací). Vyuţívá se v první řadě jako kalibrační 

člen při spuštění frézky. Vţdy při spuštění najede na tento softwarový spínač a tím zjistí 

svou polohu. Při samotném frézování slouţí jako ochranný člen při chybě programu. 

Pokud by se osa chtěla posunout mimo rozsah, sepne se spínač a tím se vyvolá 

zastavení programu a ukončí se veškerý pohyb os. Pokud by z nějakého důvodu tento 

způsob ochrany nezareagoval tak, jak by měl a zařízení by pokračovalo ve vykonávání 

úkolu, najede na hardwarový spínač. Tento spínač přidrţuje relé a při jeho rozpojení 

odpojí napájení od zařízení. Tímto způsobem je moţnost jakéhokoli poškození zařízení 

potlačena na minimum. 

 

 

Obrázek 10: Koncové spínače 
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3.2 Driver k motorům 

3.2.1 Krokový motor 

Krokový motor je typ pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i 

přes působící síly udrţet. Jeho výhoda je snadná obsluha. Pro precizní řízení rychlosti 

nepotřebujeme naprogramovat komplexní PID kontrolér. Pokud motory nepřetěţujeme 

(dojde ke ztrátě kroku), lze se obejít bez zpětné vazby o změně natočení – stačí počítat 

kroky. 

Motor se skládá ze statoru a rotoru. Stator krokového motoru je tvořen sadou cívek. 

Pólové nástavce statoru jsou vroubkovány se stejnou roztečí, jako je rozteč magnetů na 

rotoru. Toto je jedna z částí zvyšující přesnost motoru při stejném počtu cívek. Rotor je 

tvořen hřídelí usazenou na kuličkových loţiscích a prstencem permanentních magnetů.  

Základní princip krokového motoru je úplně jednoduchý. Proud procházející cívkou 

statoru vytvoří magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Vhodným 

zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího magnetického pole, které otáčí 

rotorem. 

Podle poţadovaného krouticího momentu, přesnosti nastavení polohy a přípustného 

odběru volíme některou z variant řízení. Všechny moţnosti jsou probrány v další části 

textu. Kvůli přechodovým magnetickým jevům je omezena rychlost otáčení motoru a to 

na několik stovek kroků za sekundu (závisí na typu motoru a zatíţení). Při překročení 

této maximální rychlosti (nebo při příliš velké zátěţi) motory začínají ztrácet kroky. 

(Psáno podle [5]) 

 

 

Obrázek 11: Krokový motor 

Námi pouţité motory (viz foto) jsou značky JAPAN SERVO a mají krouticí moment 

0,42Nm (při bipolárním dvoufázovém řízení). Má 200 kroků na otáčku, tedy rozlišení 

1,8°. Jsou konstruovány na proud 1,3A na cívku. 
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3.2.2 Možnosti řízení krokového motoru 

Moţnosti řízení lze dělit podle typu spínání cívek na unipolární , bipolární a podle počtu 

spínaných cívek v jednom okamţiku na jednofázové a dvoufázové. 

Při unipolárním řízení prochází proud v jednom okamţiku právě jednou cívkou. 

Motor s tímto buzením má nejmenší odběr, ale také poskytuje nejmenší krouticí 

moment. Výhodou tohoto řešení je jednoduché zapojení řídící elektroniky - v podstatě 

stačí jeden tranzistor na kaţdou cívku [5]. 

Při bipolárním řízení prochází proud vţdy dvěma protilehlými cívkami. Ty jsou 

zapojené tak, ţe mají navzájem opačně orientované magnetické pole. Motor v tomto 

reţimu poskytuje větší krouticí moment, ovšem za cenu vyšší spotřeby. Pro řízení jsou 

zapotřebí 2 H-můstky: pro kaţdou větev jeden (viz další kapitola). To ve výsledku 

znamená jednak sloţitost zapojení a větší počet kontrolních linek (jejich počet lze 

zredukovat pomocí přídavné logiky) [5]. 

Jednofázové řízení znamená, ţe magnetické pole generuje pouze jedna cívka 

(případně dvojice cívek při bipolárním buzení). 

Při dvoufázovém řízení generují shodně orientované magnetické pole vţdy dvě 

sousední cívky. Daní za vyšší krouticí moment je dvojnásobná spotřeba oproti řízení 

jednofázovému [5]. 

My jsme se rozhodli pro bipolární dvoufázové řízení s plným krokem. Z důvodu 

vyuţití maximálního moţného krouticího momentu motoru a vyššího moţného 

maximálního počtu otáček.  Základní schéma a princip řízení je vyobrazen na obrázku 8 

a tabulce 1. 

 

Obrázek 12: Schéma bipolárního řízení (bez ochraných diod)[5] 

 

Tabulka 1: Fáze bipolárního dvoufázového řízení s plným krokem[5] 
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3.2.3 H můstek 

H-můstek umoţňuje, změnu směru toku proudu v připojené cívce. Díky pouţití dvou 

těchto H-můstků mohu ovládat krokové motory pomocí řízení popsaného výše. 

U H-můstku je vţdy sepnuta dvojice tranzistorů, PNP připojuje k cívce napětí. NPN 

ji uzemní. Střídání těchto dvojic umoţňuje zmíněnou změnu směru toku proudu. 

Protoţe pro základní H-můstek je pro spínání potřeba 4 řídících vodičů, pomocí 

dalších dvou tranzistorů jsme je zredukovali na dva. 

Tranzistor T7 slouţí k případné ochraně proti nechtěnému sepnutí obou řídících 

vodičů. To by mohlo vést ke zničení H-můstku i napájecího zdroje. Uţitečnost této 

ochrany jsme ověřili hned při první verzi programu. 

 

Obrázek 13: Použitý H-můstek s přidanou logikou  

3.2.4 Mikroprocesor  AVR  ATMega8 

Pro úlohu řízení motorů jsme vybrali mikroprocesor ATMega8. Tento mikroprocesor se 

napájí napětím 4,5 – 5,5V. Jeho moţná pracovní frekvence je 0-16MHz. Instrukční sada 

se skládá ze 130 instrukcí a má 32 registrů. Flash paměť programu je 8 kB, RAM paměť 

je 512b a SRAM paměť je 1kB. Jeho součástí jsou také 3 vstupně – výstupní porty. Dva 

jsou 8bitové, jeden 16bitový čítač/časovač. [7] 

Pro naši práci je důleţité přerušení, coţ je schopnost procesoru, umoţňující přerušit 

běh programu a přesměrovat jej na určitou obsluţnou rutinu (funkci). Po jejím vykonání 

se program vrátí zpět na místo, odkud byl přerušen.  Událostí, jeţ vedou k takovému 

stavu, můţe být několik, záleţí na tom, kolik zdrojů přerušení má daný procesor.[6] 
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Mikro kontrolér ATMEGA16 disponuje několika zdroji přerušení. Kaţdý z nich má 

jinou prioritu: 

 

 přerušení od vnějších vstupů INT0 a INT1. 

 přerušení od čítače/časovače 0, 1, 2 

 přerušení od kanálu SPI 

 přerušení od USART 

 přerušení od AD převodníku 

 přerušení od TWI (I2C) 

 přerušení od EEPROM 

 a jiné 

 

Adresa přerušení: 

 0x0002            vnější přerušení (INT0) 

 0x0004            vnější přerušení (INT1) 

 0x0006            č/č 2, output compare 

 0x0007            č/č 2, přetečení č/č 

 0x000a            č/č 1, input capture 

 0x000c            č/č 1, output capture A 

 0x000e            č/č 1, output capture B 

 0x0010            č/č 1 přetečení 

 0x0012            č/č 0 přetečení 

 0x0014            SPI kanál, přenos dokončen 

 0x0016            USART, příjem dokončen 

 0x0018            USART, vysílací buffer je prázdný 

 0x001a            USART, vysílání dokončeno 

 0x001c            A/D převod dokončen 

 0x001e            EEPROM je připravena 

 0x0020            analogový komparátor 

 0x0022            TWI (I2C) 
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 0x0024            vnější přerušení (INT2) 

 0x0026            č/č 0, output compare 

 0x0028            zápis do FLASH moţný 

Na tyto adresy se zapisují instrukce pro skok do obsluţné rutiny a v obsluţných rutinách 

je na konci instrukce RETI, která vrátí běh programu zpět tam, kde byl.[6] 

INT0, INT1 jsou přerušení, která jsou spouštěna vstupy INT0 - INT2 a to jak při 

nastavení jako vstupní, tak i při nastavení jako výstupní port. Přerušení můţe být  

generováno na změnu úrovně (sestupnou nebo náběţnou hranu), anebo při zjištění 

nastavené úrovně - úrovňově citlivé.[6] 

Nastavení přerušení INT0 - INT2 se provádí ve dvou registrech. V registru GICR se 

přerušení od INT0 - INT2 povolují a v registru MCUCR se nastavuje, zda má být 

přerušení citlivé na hranu nebo úroveň. V případě úrovňově citlivého přerušení musíme 

počítat s tím, ţe pokud neobslouţíme přerušení ihned a podmínka pro jeho vyvolání 

zmizí, přerušení nebude vykonáno.[6] 

 

 

Obrázek 14: Registr GICR[7] 

Bity INT0 - INT2 povolují přerušení od daného zdroje[6] 

 

Obrázek 15: Registr MCUCR[7] 

 

Bity ISC01 a ISC00 nastavují citlivost vstupu INT0: 

 

    0   0 přerušení akt. log. 0 

    0   1 přerušení akt. jakoukoliv změnou 

    1   0 aktivováno sestupnou hranou 

    1   1 aktivuje se náběţnou hranou 

 

stejný význam mají pro vstup INT1 bity ISC10 a ISC11. [6] 
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Obrázek 16: Pouzdro ATMega8 [7] 

3.2.5 Popis schématu driveru 

Schéma je rozděleno na několik částí: procesor, V/V a H-můstky. K procesoru jsou 

připojeny nezbytné externí součástky: krystal, filtrace napájení, programovací konektor. 

K procesoru jsou rovněţ připojeny vstupy pro ruční ovládání motoru. Vstupy STEP a 

DIR, určující krok a směr, jsou přivedeny přes optočleny PC827. Všechny výstupy 

optočlenu mají indikační LED diodu, to umoţňuje snadné oţivování a kontrolu 

funkčnosti. Silová část – H-můstky, jsou rovněţ od procesoru odděleny přes PC827.  

H - můstky jsou navrţeny z diskrétních součástek, integrované obvody mají vyšší cenu 

a postavit H-můstek není sloţité. Všechny spínací tranzistory jsou samozřejmě 

vybaveny ochranou diodou. Podrobný popis H-můstku, je uveden v kapitole 3.3. 

Napájení je oddělené pro logickou část a pro silovou. 
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Obrázek 17: Schéma driveru 
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3.2.6 Plošný spoj driveru 

Návrh desky plošného spoje driveru jsme navrhovali tak, aby její rozměry byly co 

nejmenší při zachování určité struktury. Deska je navrhována jako jednostranná 

s propojkami. Těch bohuţel není nejméně. Oboustranou desku jsme nenavrhovali 

z důvodu sloţitosti výroby v domácích podmínkách. Jak si lze snadno všimnout, 

všechny výkonové tranzistory jsou vyvedeny k jedné straně. K tomu mě vedl fakt, ţe by 

se tranzistory mohly zahřívat. Tudíţ pokud mám tranzistory jen na jedné straně, stačí 

jeden velký chladič připojený na všechny tranzistory. Pouţili jsme starý chladič od 

procesoru, který jsme rozřízli napůl a spojili boky k sobě. Viz obrázek 19. ATMega8 

i optočleny jsme uloţili do patic. Toto řešení jsme volili  z důvodu dobré vyměnitelnosti 

v případě zničení některého z prvku a také z důvodu, ţe by se součástky mohly zničit 

při pájení. Dále je na první pohled na plošný spoj patrné, ţe všechny výstupy nejsou na 

jedné straně plošného spoje. To je způsobeno velikostí výstupních patic. Případná 

nutnost zvětšení deskynám přišla zbytečná. 

 

Obrázek 18:Plošný spoj driveru 
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Obrázek 19: Vyrobený plošný spoj 

3.2.7 Program pro driver 

Program pro ATMega8 jsme psali v programovacím studiu CodeVision. Má velmi 

příjemné uţivatelské prostředí a podporuje programátory ISP, kterým jsme mikro 

kontrolér programovali. Pouze nastavování Fuse-bits, vyţaduje jistou znalost, špatné 

nastavení by mohlo vést k vypnutí moţností sériového programování. 

Program není sloţitý. Umoţňuje přepínání automatického a manuálního modu. 

Přepnutí je zajištěno přepínačem připojeném k pinu PD0. Účelem procesoru je přepínat 

4 fáze sepnutí cívek krokového motoru a tím vytvářet točivé magnetické pole – otáčet 

motorem na poţadovanou pozici. Hlavní funkce main () udrţuje danou fázi na 

výstupech (PC0 – PC3) a obstarává přepnutí automatického a manuálního módu. Tím 

povoluje a zakazuje příslušná přerušení INT0 a INT1. 

V automatickém módu je povoleno přerušení INT0, které je napojeno na signál 

STEP. Pokud přijde nástupná hrana, dojde k přerušení a to vykoná posunutí fáze 

motoru. Orientace posuvu záleţí na stavu signálu DIR. Ve stavu logické nuly se motor 

bude otáčet dle hodinových ručiček a naopak. 

V manuálním módu je vše obdobné, je povoleno přerušení INT1, na které je 

připojen signál s inkrementálního senzoru. Tím můţeme ručně otáčet, dle potřeby. Směr 

je určen přepínačem připojeným k PD4. 
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Program: 

#include <mega8.h> 
// Declare your global variables here 
unsigned int FAZE=1; 
 
// External Interrupt 0 service routine 
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void) 
{ 
// Place your code here 
if (PIND.1 == 1) FAZE++;       //auto  
    else FAZE--;       
} 
 
// External Interrupt 1 service routine 
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) 
{ 
// Place your code here 
if (PIND.4 == 1) FAZE++;       //manual  
    else FAZE--; 
} 
   
void main(void) 
{ 
PORTB=0x00; DDRB=0x00; PORTC=0x00; DDRC=0x0F; PORTD=0x1F; DDRD=0x00; TCCR0=0x00; 
TCNT0=0x00; TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; 
ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; ASSR=0x00; 
TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; GICR|=0xC0; MCUCR=0x0F; GIFR=0xC0; TIMSK=0x00; 
ACSR=0x80; SFIOR=0x00; 
 
// Global enable interrupts 
#asm("sei") 
 
while (1) 
      {       
      // Place your code here   
      //volba manual/auto  
      if (PIND.0 == 0) {GICR&=0x40;}; //auto 
   if (PIND.0 == 1) {GICR&=0x80;}; //manual 
      //-volba manual/auto   
      //úprava fáze   
      if (FAZE == 5) {FAZE = 1;};  
   if (FAZE == 0) {FAZE = 4;}; 
   //-úprava fáze   
   //nastavení výstupu         
   if (FAZE == 1) {PORTC=0x05;}; 
   if (FAZE == 2) {PORTC=0x09;}; 
   if (FAZE == 3) {PORTC=0x0A;}; 
      if (FAZE == 4) {PORTC=0x06;}; 
   //-nastavení výstupu   
      }; 
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4 ŘÍDICÍ ELEKTRONIKA 

4.1 Mikroprocesor AVR ATMega16 

Jedná se o mikroprocesor ze stejné rodiny jako je výše popsaný AVR ATMega8. 

Z tohoto důvodu jej zde nebudeme znovu popisovat, ale popíšeme pouze jeho rozdíly. 

Oproti mikroprocesoru AVR ATMega8, který jsme pouţili pro drivery k motorům je 

tento mikroprocesor AVR ATMega16 v pouzdře DIP40. V tomto pouzdře disponuje 

čtyřmi plnohodnotnými bránami. Co se pamětí a čítačů týká, mikroprocesor AVR 

ATMega16 je vybaven: 16kB Flash, 1kB SRAM, 512byte EEPROM, 2x8bit + 2x16bit 

timers 16MHz max., 2,7V aţ 5,5V, DIP40. 

 

 

Obrázek 20: Pouzdro mikroprocesoru  AVR ATMega16[7] 

4.2 Převodník USB <> RS232  

Pro převodník jsme se rozhodli z toho důvodu, ţe nové počítače nedisponují seriovou 

linkou, zatímco sběrnicí USB ano. Jako převodník mezi rozhraním USB a RS232 

(seriový port) jsme pouţili obvod FT232RL. Tento obvod komunikuje, jak po sběrnici 

USB1.1, tak po novější USB 2.0. Rychlost přenosu lze nastavovat od hodnoty 300baud 

aţ po 3Mbaud. Napájecí napětí je 5V. Obvod obsahuje také regulátor napětí pro USB 
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rozhraní na 3,3V. Napěťové úrovně seriového výstupu se dají nastavovat v rozsahu     

1,8 – 5V přivedením tohoto napětí na pin VCCIO. Jelikoţ obvod disponuje vnitřním 

oscilátorem, není třeba připojovat externí oscilátor. [8] 

Ve vnitřní paměti EEPROM jsou uloţeny některé parametry.Tyto parametry lze 

změnit. Ovlivnit se dá poţadovaný proud z USB, identifikátory VID a PID, název 

obvodu, seriové číslo. Lze invertovat logické urovně vstupů a výstupů, vyvést hodinový 

signál na některý z pinů sběrnice SBUS. K nastavování obvodu lze pouţívat program 

MProg od výrobce obvodu. Také lze pouţít vlastní program za předpokladu, ţe je 

pouţitý přímý přístup k obvodu. [8] 

Protoţe podle specifikace USB je zařízení standartně umoţněn proudový odběr, 

maximálně 100mA a pro větší proud maximálně však 500mA, by mělo zařízení o něj 

poţádat, je k FT232RL připojen tranzistor mosfet T1, který připojí napětí z USB 

rozhraní, aţ po schválené poţadovaného proudu. [9] 

 

 

Obrázek 21: Pouzdro převodníku FT232RL [13] 
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4.3 USB 

USB je univerzální seriová sběrnice s jedním zařízením typu Master, který řídí veškerou 

komunikaci. USB umoţňuje napájet připojená zařízení napětím 5V s maximálním 

proudovým odběrem 500mA. Nápájecí napětí by mělo být odolné proti zkratu. USB 

vyuţívá 4 vodiče, 2 datové, 2 napájecí. [10][9]. 

Nejpouţívanější je USB 2.0. Tento typ umoţňuje komunikaci ve třech reţimech, 

které se liší maximální přenosovou rychlostí: 

 Low speed – nejvyšší moţná přenosová rychlost 1,5Mbps 

 Full speed – nejvyšší moţná přenosová rychlost 12Mbps 

 High speed – nejvyšší moţná přenosová rychlost 480Mbps 

4.4 Popis schématu řídicí elektroniky 

Hlavní částí řídící jednotky je mikroprocesor AVR ATMega16 v pouzdře DIP40, 

disponuje tedy čtyřmi plnohodnotnými bránami. Ty jsou kompletně vyvedeny, kaţdá na 

svůj konektor. Pouze brána B je ochuzena o tři bity, které slouţí pro programování uP. 

Tyto bity jsou, společně se signálem RST (reset procesoru), napajecím a zemnícím 

vodičem, vyvedeny na programovací konektor. Jedná se o šestipinový (2x3) port, který 

je standartně pouţívan pro programátory ISP. 

Napájení celé jednotky je zajištěno s externího zdroje. Toto napájení musí být 

stabilizovaných 5V. K připojení napětí slouţí dvoupinová svorkovnice. Jednotka 

disponuje pouze konečnou filtrací (kondenzátory C4,C14,C15). K procesoru je připojen 

externí oscilátor. Ten je zajištěn krystalem o frekvenci 16MHz.  

Druhou dílčí částí řídící jednotky je obvod FT232RL. Tento obvod, jak bylo 

popsáno v kapitole 4.2, zajišťuje komunikaci s PC, respektive převod rozharní     

USB <-> USART. Součástka je napájena přímo z USB v počítači. Součástí jednotky je 

pouze nezbytná filtrace napětí. Na vstup VCCIO je připojeno 5V, čímţ je zajištěna 

výstupní pěti voltová logika (pin TXD). Signály sériové linky obvodu                          

FT232 (pin 1 – TXD a pin 5 – RXD) jsou připojeny k patřičiným pinům na procesoru 

(pin 14 - RXD a pin 15 - TXD). 
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Obrázek 22: Schéma řídící elektroniky 
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4.5 Popis plošného spoje řídcí elektroniky 

Plošný spoj je realizován jako jednostranný, z důvodu snadné výroby. Toto omezení 

zapřičinilo pouţití pěti propojek. Procesor ATMega16 je umístěn ve středu DPS. 

Velikost jeho pouzdra je udávající pro velikost celé DPS. Na bocích DPS jsou vyvedeny 

brány procesoru. Jedná se o jednořadé konektory. Toto řešení jsme volili z důvodu 

snadnějšího vývoje (moţnost zapojení do nepájivého pole). Na boku uP je dále vyveden 

programovací konektor a krystal s nezbytnými součástkami pro správnou funkci. V levé 

části DPS (vzhledem k Obr. 23) jsou dvě dvoupinové svorkovnice - napajecí a pro jeden 

vstup AD převodníku. Ten má vedený vlastní zemnící vodič, který je v rámci obecných 

standardů při navrhování DPS spojený s digitální zemí pouze v jednom místě a to z 

důvodu lepšího převodu měřeného napětí. V pravé části DPS se nachází obvod FT232. 

Vzhledem k jeho dostupnosti pouze v pouzdře SMD, je tedy umístěn ze strany spojů. 

Co nejblíţe k němu je umístěn i USB konekor typu B. Pod ním jsou připájeny nezbytné 

součáskty pro korektní fungování. 

V rozích desky jsou umítěny otvory pro případnou montáţ distančních sloupků. Pro 

potřeby vývoje byly konektory bran procesoru připájeny ze strany spojů. To umoţňuje 

zapojení celé jednotky do nepájivého pole. Tato moţnost zjednodušuje ladění. Protoţe 

při vývoji můţe dojít k nechtěným zkratům, či přetíţení uP, byla ATMega umístěna do 

patice. 

 

 

Obrázek 23: Deska plošného spoje řídící elektroniky 
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Obrázek 24: Řídicí jednotka 

4.6 Software pro řídicí jednotku 

V našem případě je řídicí jednotka vyuţívána jako hardwarový interpolátor. Veškeré 

potřebné výpočty jsou realizovány v software, který je realizován v PC. Do řídící 

jednotky frézky jsou odesílána pouze výsledná data. Tím jsou myšleny jednotlivé kroky 

pro motory. Tyto data jsou řídicí jednotce předávána do bufferu ve formátu: 

Tabulka 2: Formát dat odesílaných z PC do řídicí jednotky 

Čas 

[ms] 

Čas 

[ms] 

Čas 

[ms] 

Krok 

X do 

prava 

Krok 

X do 

leva 

Krok 

Y do 

prava 

Krok 

Y do 

leva 

Krok 

Z do 

prava 

Krok 

Z do 

leva 

Vřeteno 

0-9 0-9 0-9 
False/ 

True 

False/ 

True 

False/ 

True 

False/ 

True 

False/ 

True 

False/ 

True 

False/ 

True 

 

Dále je potřeba, aby řídicí jednotka předávala programu v PC stav koncových spínačů. 

A to ve formátu: 

Tabulka 3: Formát dat odesílaných řídicí jednotkou do PC 

Nouzový vypínač Koncový spínač X Koncový spínač Y Koncový spínač Z 

False/True False/True False/True False/True 
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Přijímaná data (Tabulka 2) jsou rozdělena následovně:  

První tři byty udávají hodnotu čekání k přepnutí na následující krok 

v milisekundách. Tedy například pokud budou první tři znaky řetězce: 2, 5, 8, značí to, 

ţe časovač má odpočítat 258 ms do dalšího kroku.  

Následující dvojice bytů určuje, kterým směrem a zda vůbec se má vykonat krok  

osy X. Pokud je první byte z dvojice v hodnotě definující logickou jedničku, vykoná se 

krok jedním směrem. Pokud je druhý byte v hodnotě logická jedna, vykoná se krok 

opačným směrem. Pokud jsou oba byte v logické nule, nevykoná se ţádný krok, 

krokový motor pak udrţuje svoji pozici. Případ, ţe by oba byty byly v logické jedničce 

nikdy nenastane. Pokud ano (chybou programu, či komunikace), dojde k chybě a 

program je zastaven. 

Následující dvě dvojice bytů, mají stejnou funkci pro osy Y a Z. 

Poslední byte udavá, zda se má být zapnuté nebo vypnuté vřeteno. Logická       

jedna – zapnuto, logická nula – vypnuto. 

Program mikrokontroleru MEGA16 po zapnutí vyšle řetězec „READY“ a čeká na 

příjem dat s PC, jakmile začnou přicházet data, program se začne ihned realizovat. 

Kaţdý přijatý řetězec musí být provrzován vysláním opět řetězce „READY“. Pokud 

procesor  data nepotvrdí nemohou být vyslána další. Procesor si tak vlastěn vţdy ţádá o 

další data. Procesor si udrţuje zásobu dat k realizaci ve vlastním bufferu do kterého se 

vejde sto příkazů. Program beţí tradčně v nekonečeném cyklu, kde se zde na začátku 

kontrolují hodnoty koncových spínačů, a jejich stav se odešle do PC. Pokud jsou 

sepnuty ukončí se vykonávnání programu, vynulují se výstupy a vymaţe buffer. Pokud 

nejsou sepnuty, pokračuje se na kontrolu zda je buffer plný. Kdyţ ne, je poţádáno o 

nová data. 

Mimo nekonečný cyklus je funkce pro přerušení od časovače, ten vţdy počítá čas do 

dalšího kroku. Pokud dojde k přerušení od tohoto časovač, nastaví se výstupy STEP a 

DIR všech os a stav vřetene dle přijatých dat. Dále se nastaví nová hodnota pro časovač 

a zavolá se funkce pro obsluhu bufferu, ta vymaţe provedený příkaz z bufferu a posune 

všechna data o jedn stupeň blíţ k „výstupu - realizaci“ (Buffer je zásobník dat typu First 

In, Last Out). 
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4.7 Nápájecí zdroj frézky 

Pro napájení driverů motorů jsme pouţili zdroj, který je určen pro notebook firmy HP. 

Jedná se o spínaný zdroj s výstupním napětím 19V a výstupním proudem 10A. Zvolili 

jsme ho z důvodu snadné dostupnosti a přijatelné ceny. Také fakt, ţe moţný výstupní 

proud je tak vysoký, byl důleţitým aspektem při výběru. 

Dále je potřeba zdroj s výstupním napětím 5V k napájení řídicí jednotky a 

k přidrţování napětí na ochranných relátkách. Zvolili jsem klasický adaptér 

s maximálním výstupním proudem 1A. Toto řešení naprosto dostačuje našim 

poţadavkům. 

 

 

Obrázek 25: Foto napájecího zdroje driverů 
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5 SOFTWARE PRO PC 

5.1 Výběr CAM procesoru EAGLE 

Námi pouţívaný software pro návrh DPS je EAGLE (Easily Applicable Graphical 

Layout Editor). Tento software je volně dostupný v DEMO verzi na stránkách výrobce. 

V této demoverzi jsou veškeré funkce, které jsou ve verzi placené, jediné omezení je 

maximální velikost navrhované DPS. EAGLE disponuje velkým mnoţstvím CAM 

procesorů pro profesionální přístroje na frézování DPS. Jednotlivé CAM procesory se 

zásadně liší ve vygenerovaném kódu. Je to způsobeno tím, ţe sice existuje standart ISO 

kód, někdy nazývaný G kód, ale jednotliví výrobci mají své vlastní kódy, které 

pouţívají. Z tohoto mnoţství kódu jsme museli vybrat jeden, který bude pouţit pro námi 

realizovanou frézku DPS. Jsou CAM procesory, které generují přímo jednotlivé kroky 

pro motory, ale toto není způsob, který jsme zvolili my. Naší volbou byl kód, který 

obsahuje pouze dva příkazy. Jeden příkaz je pro frézování přímky a druhý příkaz je pro 

frézovaní kruţnice. Pouţitý kód je primárně určený pro zařízení HPX84. Zde ukáţeme 

okomentovaný příklad kódu: 

 SH   //udává, ţe pohyb vřetena bude v horní pozici 

 AP 949 110 //udává souradnice kam se přemístit po přímce 

 SS  //udává, ţe pohyb vřetena bude v dolní pozici (frézování) 

 AK 953 110 4 // udává souradnice kam se přemístit po kruţnici 
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Obrázek 26: Generátor CAM procesoru v software EAGLE 

5.2 Analizování kódu CAM procesoru 

Poté co jsme vybrali, který procesor kde budeme pouţívat, musíme tento kód 

analyzovat. Jelikoţ jde celkem o 4 různé příkazy, tak to není takový problém. 

Základními přikazy jsou SH (vřeteno je nad DPS) a SS (vřeteno je v DPS, frézuje se). 

Dalším jiţ komplikovanějším příkazem je AP XXX YYY, kde AP je příkaz pro pohyb 

po přímce, XXX je nová souřadnice na ose x, kam se přemístit a YYY je nová 

souřadnice na ose y, kam se přemístit. Dalším příkazem je příkaz pro kruţnici, ten je ve 

tvaru AK XXX YYY P, kde AK je příkaz pro pohyp po kruţnici, XXX udává střed 

kruţnice na ose x, YYY udává střed kruţnice na ose y a nakonec P udává poloměr jaký 

má kruţnice mít. 
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5.3 Lineární interpolace 

Pro realizaci přímky musíme vyřešit lineární interpolaci. Lineární interpolace je metoda 

prokládání křivek za pouţití lineárních mnohočlenů. Jelikoţ mi známe počáteční bod a 

bod kam se máme přesunout, zajímá nás lineární interpolace mezi dvěma známými 

body. 

Pokud jsou dány dva známé body souřadnicemi (x0,y0) a (x1,y1) , lineární interpolace 

je přímka mezi těmito dvěma body. Pro hodnotu x je interval (x0,x1) . Hodnota y podél 

přímky je dána rovnicí: 

 
    
     

 
    
     

 

 

Po vyřešení této rovnice pro y, která je neznámou v rovnici pro x dostaneme výraz: 

 

     (    )  
     
     

 

 

Tento vztah určuje lineární interpolaci v intervalu (x0,x1) 

 

Obrázek 27: Lineární interpolace, červené koncové body, modrý interpolovaný. 

Pro lineární interpolaci existuje několik algoritmů, které se v součastnosti pouţívají. 

Popíšeme si zde DDA (Digital Differential Analyser) algoritmus, Bresenhamův 

algoritmus. 

Prvním zmíněným byl DDA algoritmus. Jde o jeden z prvních algoritmů pro 

„vykreslování“ přímky. Jde o jednoduchý přírustkový algoritmus, který je zaloţen na 

postupném přičítání přírustku k hodnotám obou os, vycházejících z jednoho bodu a 

jdoucí k druhému bodu, kterými je úsečka zadána. [12] 

 Algoritmus jde rozdělit na několik situací, které mohou nastat. První z nich je, kdy 

je úsečka rovnoběţná s některou z obou os x nebo y. V takovémto případě není potřeba 
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jednotlivé body dopočítávat, protoţe je samozřejmě jasné, kterými body bude úsečka 

procházet a které body se v tomto případě vykreslí. [12] 

 Pokud je úsečka rovnoběţná s osou x, budou všechny hodnoty na ose x stejné a 

hodnoty na ose y se budou postupně zvyšovat o přírustek 1, v opačném případě, kdy 

bude úsečka rovnoběţná s osou y, budou všechny hodnoty na ose y stejné a hodnoty na 

ose x se budou postupně zvyšovat o přírustek 1. [12] 

 V takovém případě se budou vykreslovat jednotlivé pixely sousedící a nebude se 

měnit některá z jejich souřadnic. [12] 

 Další dvě moţnosti, kdy úsečka není rovnoběţná ani s jednou z obou os, 

rozdělujeme podle směrnice m. Pokud je hodnota směrnice m < 1, budeme počítat 

přírustek na ose y podle vzorce: [12] 

 

          

 

a hodnoty na ose se budou postupně zvyšovat o 1.  

 

 Druhý případ nastane, pokud je směrnice m > 1. V tomto případě budeme dopočítávat 

přírustek na ose x a hodnoty na ose y se budou postupně zvyšovat o 1: 

 

        
 

 
 

 

 

Obrázek 28:Princip lineární interpolace[12] 

Samozřejmě, ţe podle obou vzorců nebudou vycházet celá čísla, ale ve většině případů 

bude hodnota desetinné číslo. Hodnoty se zaokrouhlují na celá čísla podle pravidel 

matematiky, abychom dostali souřadnice pixelů pro vykreslení. [12]  
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 V hodnotě směrnice můţe nastat ještě jeden případ, kdy bude m = 1. V takovémto 

případě je moţno počítat hodnoty přírustku oběma případy, protoţe přírustek bude 

roven hodnotě 1 na obou osách.[12] 

Dalším algoritmem je bresenhamův algoritmus. Breansshamův algoritmus funguje 

na principu hledání nejbliţších bodů, které leţí k úsečce. Mějme bod, jehoţ souřadnice 

jsou xi a yi. Bod representuje počáteční bod úsečky, kterou se snaţíme vykreslit. 

 

Obrázek 29: Hledání bodu v Breansshamův algoritmus[12] 

Víme, ţe úsečka pokračuje doprava směrem nahoru, takţe je jasné, ţe souřadnice xi+1 

bude o hodnotu 1 větší, ale souřadnici yi+1 neznáme. V podstatě máme dvě moţnosti, 

který ze dvou bodů zvolit. Můţeme volit bod, který je shodný s bodem yi, nebo můţeme 

volit bod yi + 1: [12] 

[       ]    [         ] 

 

Jak je vidět na obrázku, bod, který leţí blíţe úsečky můţeme určit pomocí hodnot d1 a 

d2: 

         

 

Pokud d < 0: hodnota následujícího bodu je yi 

 Pokud d > 0: hodnota následujícího bodu 

      
  

  
 

    ((     )   (     )) (     ) 

       (    )           

              (    )     
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Iterakčním způsobem můţeme počítat hodnoty další souřadnice: 

 

              

                 

Pro ei+1 platí: 

                                

                          

 

Pro realizaci lineární interpoalce jako výpočet dráhy (jednotlivých kroků os) na CNC 

frézce je Breansshamův algrotimus nevhodný, v základu je totiţ definován jen pro 

stoupající přímku v I. kvadrantu. Je pro výpočet všech ostaníc pozic pouţíváno 

zjednodušení prohozením os nebo opačným znaménkem, to v některýh případech 

způsobuje vykreslování přímky opačně, tedy od konce k začátku. Coţ je u CNC frézky 

nepouţitelné. Z tohoto důvodu byl pouţt DDA algoritmus, kde tento problém 

nenastává. V tomto případě nevadí, ţe výpočet za pomoci DDA algoritmu je časově 

náročenější, protoţe výpočty jsou realizovány na PC a to nikoli v realtime. Výpočty 

jsou prováděny předem a ukládány do souboru, ze kterého jsou po té posílány do 

bufferu řídící jednotky.  

5.4 Kružnicová interpolace 

Kruţnice je základní geometrickou entitou. Je definována souřadnicemi středu, 

poloměrem a rovnicí kruţnice: 

 

(     ) 
 
  (    )

          

 

Jelikoţ jde o entitu, která je 8x symetrická, tak výpočet provádíme pro 1/8 bodů v ½ 

prvního kvadrantu a zbylé body získáme záměnnou souřadnic. 
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Obrázek 30: Kružnice zobrazená v rastru 

Tak jako pro přímku existují algoritmy, tak i pro kruţnici. Jde o variace algoritmů pro 

přimky. Jde o vykreslení kruţnice jako N – úhelník (varianta DAA algoritmu pro 

kruţnici) a midpoint algoritmus (varianta  Bresenhamůva algoritmu pro kruţnici) 
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Obrázek 31: vykreslení kružnice jako N – úhelník 

Rovnice pro výpečet bodů kruţnice pro N – úhelník:  

 

                     

                     

 

Pro realizaci kruţnicových pohybů CNC frézky je pouţita metoda N – úhelníku. 
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5.5 Grafické uživatelské rozhraní 

Program pro počítač je oproti kódu pro uP řádově sloţitější. Zde jsou realizovány 

všechny výpočty interpolací a generování ovládacích příkazů pro řídicí jednotku. 

Program umoţňuje po zapnutí načíst soubor vygenerovaný návrhovým systémem Eagle. 

Funkce jednotlivých příkazu jsou vysvětleny v kapitole 5.1. Po načtení souboru 

můţeme vygenerovat výslednou sekvenci příkazů pro řídicí jednotku viz. kapitola 4.6. 

k tomuto generování jsou pouţity interpolační algoritmy pro přímku a kruţnici popsané 

v kapitolách 5.3 a 5.4.  

Před spuštěním programu (Start) je nutné provest kalibraci a to z důvodu nutnosti 

zajetí do výhozích pozic všech os. Do té doby nemá program ţádné informace o tom, 

kde se jednotlivé osy nacházejí. 

Pokud by jsme chtěli pohybovat osami manuálně, tato moţnost zde je. Můţeme 

změnit zobrazenou hodnotu pozice osy a po stisknutí tlačítka Přesuň se tento povel 

provede. 

Je zde také moţnost zapnout vřeteno mimo program a to tlačítkem Zapni vřeteno. 

 

Obrázek 32: GUI programu pro PC 
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6 VÝROBA PROTOTIPU DESKY 

PLOŠNÉHO SPOJE 

První testování nebylo prováděno s gravírovací jehlou, ale fixem s tloušťkou 0,5mm. 

Toto řešení jsme volili z důvodu bezpešnosti. Po odladění všech nalezených nedostatků 

a uspěšných testech jsme přistoupili k pouţití vřetena s gravírovací jehlou. 

Prvním nalezeným problémem byl nedostatečně rovný pracovní stůl. Tento problém 

jsme vyřešili tak, ţe jsme na pracovní stůl poloţili 10mm tlustou NDF desku kterou 

jsme vyrovnali za pomoci oboustranné lepící pásky různé tloušťky. Frézovaný plošný 

spoj je připevněn také pomocí oboustranné lepící pásky a šroubů M6 s podloţkami. 

Dalším problémem bylo zjištění optimálních otáček vřetena v závislosti na rychlosti 

posuvu os. Po několika testech jsme empiricky dospěli k názoru, ţe u gravírovacích 

jehel jsou optimální otáčky nejvyšší moţné otáčky naší frézky. V našem případě 25000 

ot/min v zátěţi. 

Posledním problémem, který jsme řešili jsou vůle v matici. Tento problém nás velmi 

zdrţěl. Bylo nutné vyrobit nové mosazné matice viz kapitola 2.3. které jsou delší neţ 

předchozí pouţité aby se vymezila vůle. 



 

 47 

7 ZÁVĚR 

Výsledkem mé práce je model CNC frézky na výrobu DPS. Model je konstruován jako 

tříosý, poháněný krokovými motory. Jako materiál pro stavbu bylo vyuţito laminodesek 

tloušťky 18mm. Pro učel výroby DPS se osvětčili pojezdy od firmy Hettich. Jedná se o 

polovýsuvy. Posuv os zajišťuje metrická závitová tyč ve spojení s dlouhými mosaznými 

maticemi. Frézka má aktivní rozsah pohybu v ose X 300mm, v ose Y 200mm a v ose 

z 100mm. Maximální rychlost posunu je 3m/min. Teoretické rozlišení je 7,5um. 

Praktická hodnota rozlišení je ovšem niţší, řádově setiny mm. 

O řízení krokových motorů se stará driver řízený  mikrokontrolerem AVR 

ATMega8. Program pro něj je napsán v jazyce C. Informace o poloze ve které se osy 

nacházejí se získají pouze při kalibraci pomocí SW koncových spínačů. Z důvodu 

bezpečnosti a ochrany samotného zařízení jsou instalovány i HW koncové spínače. 

V případě nouze odpojí napájení zařízení. 

 Celkové řízení frézky obstarává jednoduchá řídící jednotka s mikrokontrolerem 

AVR ATMega16. Tato jednotka generuje a řídí jednotlivé kroky pro drivery krokových 

motorů. Jednotka funguje pouze jako HW interpolátor ve které je programový buffer s 

jednotlivými řídícímy kroky pro zabespečení realtimového běhu programu. 

Program pro frézování je generován za pomoci CAM procesoru, který je součástí 

návrhového programu Eagle. Tento program je vstupem do vytvořené aplikace, která 

zajišťuje veškeré výpočty. Výstupem jsou řetezce jednotlivých kroků os. Komunikace 

s řídící jednoutkou probíhá pomocí USB.   

Pro ověření funkčnosti jsme provedli testovací frézování jednoduchého plošného 

spoje. Při tomto testu jsme si ověřili dostatečné rozlišení. Z testů vyplynulo, ţe je nutné 

dbát na přesně vyrovnání pracovní desky a nutnost pouţití kvalitního ostrého nástroje. 

Udávaná ţivotnost gravírovací jehly je kolem sta metrů. Tato ţivotnost je nedosaţitelná.  
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Obrázek 33:Zkonstruováný laboratorní model stroje pro výrobu plošných spojů 
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