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Abstrakt 

Cílem této práce je analýza dostupných řešení pro 3D tisk technologií FDM na základě požadavků 

zadavatelské firmy, sestavení návrhů elektronické a softwarové části řešení 3D tiskárny a následného 

zapojení elektronických komponent, jejich oživení, ověření funkčnosti a provedení potřebných úprav 

firmware. Podstatou této práce je zdokumentování činnosti stavby 3D tiskárny a řešení vzniklých 

problémů. Výsledkem práce je praktická realizace elektronické části 3D tiskárny, včetně ověření 

základní funkčnosti. Vedlejším přínosem je zpracování technické zprávy k problematice 3D tisku 

s možností stavby vlastní 3D tiskárny z PiBot komponent.  

 

 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor thesis is to analyse available options for 3D printing using FDM technology 

according to requests of cooperating company, to propose several drafts of electronical and software 

parts of 3D printers. This also includes their connection, functionality testing and implementation of 

one chosen draft. The core of this Bachelor thesis was to document the progress in building the 3D 

printer and also to solve arisen problems. The result of this Bachelor thesis is practical realisation of 

electronic part of 3D printer including basical tests. Secondary benefit of this Bachelor thesis is to 

explain the issue of 3D printing with the option of building custom 3D printer from PiBot components. 
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1 Úvod 

3D tisk je metoda při které vzniká z konkrétního materiálu prostřednictvím specifického 

přístroje z 3D modelu reálný fyzický objekt. Tento proces probíhá typicky po vrstvách a je 

programově řízen. Z historického hlediska se začal 3D tisk objevovat ve 20. století. Z hlediska 

technologického se jedná o možnost relativně levné a efektivní výroby libovolných objektů. Limitace 

se objevují až v rámci použití konkrétních materiálů.  

V dnešní době se setkáváme s 3D tiskárnami, ať už v rovině komerčních nebo otevřených 

projektů. Tiskárny se staví od velikostí pro domácnost, tak po větší – profesionálně zaměřené. 

Tiskáren existuje celá řada druhů na trhu. Můžeme je třídit dle tisknutého materiálu, velikosti cílových 

objektů, počtu hlav, přesnosti a rychlosti tisku, nebo také použité výrobní technologie.  

Cílem této bakalářské práce je sestavení analýzy dostupných možností pro stavbu 3D tiskárny 

s FDM technologií tisku. Na základě požadavků zadavatelské firmy provést sestrojení návrhu 

elektroniky a software pro 3D tiskárnu s následným zapojením a oživením elektronických komponent, 

ověřením funkcionality a provedením potřebných úprav firmware. Práce poskytne čtenáři přehled 

v problematice 3D tisku, od principu činnosti 3D tiskárny, přes technologii výroby až po přehled 

existujících materiálů k tisku. Hlavní podstatou a přínosem této Bakalářské práce je zdokumentování 

činnosti stavby vlastní 3D tiskárny s popsáním řešení vzniklých problémů. 

Práce probíhala ve spolupráci s firmou 3DimLaboratory [1]. Firma zajišťovala finanční a 

technické zázemí pro realizaci stavby 3D tiskárny. Zároveň je zadavatelem požadavků, kterými jsem 

se řídil při výběru součástí 3D tiskárny. 3DimLaboratory je sestavovatelem fyzické konstrukce kostry 

tiskárny. Výstupem je návrh podložený teoretickým zpracováním nejpoužívanějších technologií, 

součástek a firmware pro řízení tiskárny. Na základě několika vytvořených návrhů byla vybrána verze, 

která se stavěla. Výsledkem práce je analýza možností pro 3D tisk, sestavení návrhů elektroniky, 

tvorba schéma zapojení, základní otestování funkčnosti zapojení a konfigurace firmware. Vedlejším 

přínosem Bakalářské zprávy je popsání procesu stavby 3D tiskárny z PiBot komponent. 

Technická zpráva je rozdělena na dvě stěžejní části. Obsahuje část teoretickou a praktickou. 

První část stručně pojednává o historii 3D tisku. Je v ní také reprezentován přehled dostupných 

technologií tisku a materiálů určených pro 3D tisk. Pro komplexnost je uveden tabulkový přehled 

nejzajímavějších mikrokontrolérových řídicích desek a přehled elektroniky včetně dostupných 

firmware. V druhé stěžejní části se nachází samotný postup a důvody pro výběr finální verze 3D 

tiskárny. V této části se nachází logické schéma návaznosti jednotlivých elektronických součástek. 

Na tomto základě je zdokumentováno zapojení elektroniky včetně technologií propojení komponent 

a oživení elektroniky s popsáním vzniklých problémů a jejich řešení. Kapitola nabízí komplexní popis 

zprovoznění elektroniky 3D tiskárny.  
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2 Technologie 3D tisku 

Myšlenka 3D tisku je známá již od druhé poloviny minulého století. Její rapidní rozvoj nastal 

až s příchodem firmy Stratasys a open-source projektu RepRap. Za tuto dobu se vývoj technologií 3D 

tisku dostal do řady slepých uliček, ale také na úspěšné a dodnes používané cesty. V této kapitole 

budou probrány technologie, se kterými jsme se mohli v minulosti setkat, ale také s jejich novodobými 

nástupci.  

 

Obrázek 1: Ilustrační fotografie 3D tisku: Makerbot Replicator2 1. 

2.1 Princip 3D tisku 

Celý proces 3D tisku je poměrně komplexní a složitou záležitostí. K sestavení fyzického 

objektu, musíme provést řadu kroků a úkonů. Tisk se takto dá rozdělit do několika etap, které jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách. 

2.1.1 Digitální 3D model 

Prvním krokem je tvorba 3D modelu. Jedná se o způsob zkonstruování modelu, který máme 

v úmyslu tisknout. Tento model je uložen ve formátu umožňujícím libovolně vhodným způsobem 

reprezentovat 3D model. Typicky se jedná o formát .OBJ nebo .STL2. Model můžeme do této podoby 

dostat po upravení, například použitím 3D skeneru, nebo jej přímo vymodelovat ve speciálním 

programu. Na trhu jsou k mání programy jak placené, tak volně dostupné. Těmito programy mohou 

být kupříkladu AutoCAD, Google SketchUp, Blender, Wings 3D nebo DAZ Studio.  

                                                      
1 Tiskárna značky MakerBot – ilustrační fotografie, zdroj: https://eu.makerbot.com/shop/en/3d-

printer/replicator-2/53/makerbot-replicator-2-desktop-3d-printer 
2 Zkratka pocházející z názvu STereoLitografie 2.3.2. Jedná se o formát souboru podporovaný řadou softwarů. 

Soubor obsahuje popis povrchu 3D objektu pomocí trojúhelníkové reprezentace. 

https://eu.makerbot.com/shop/en/3d-printer/replicator-2/53/makerbot-replicator-2-desktop-3d-printer
https://eu.makerbot.com/shop/en/3d-printer/replicator-2/53/makerbot-replicator-2-desktop-3d-printer
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2.1.2 G-kód - obsluha 3D tiskárny 

Za předpokladu korektního modelu v podporovaném formátu, můžeme pokračovat další fází. 

Ze zmíněného formátu vytvoří specifický program - instrukce pro řízení tiskárny. V praxi se pro tyto 

instrukce používá označení G-kód. Můžeme se také setkat s označením ISO-kód, tyto názvy označují 

programovací jazyk. Tento jazyk je také využíván k ovládání CNC strojů. Nejznámějšími programy 

pro tvorbu těchto instrukcí jsou například Cura, Slic3r nebo také Skeinforge [2]. 

2.1.3 Konfigurace tiskárny k provozu 

Následuje práce samotné tiskárny, která na základě zaslaného G-kódu nastavuje patřičné 

periferie. Obecně závisí do značné míry na typu tiskárny. V tomto kroku se může jednat například o 

nahřátí extruderu, vyčištění trysek, kalibrace podložky, kontrola zásobníku s materiálem k tisku nebo 

nastavení motorků do výchozí pozice. 

2.1.4 Průběh a dokončení tisku 

Každý způsob tisku obnáší v rámci své metody specifický průběh tisku. U všech metod tisku 

se však posouvá tisknutelná plocha nebo hladina kapaliny či písku v ose Z nahoru nebo dolů. Model 

je tak pravidelně vytvářen vrstvu po vrstvě od svého vzniku až po jeho dokončení nebo nějaké 

přerušení. V případě neúspěšného dokončení tisku bývá často obtížným úkolem pokračovat v tisku 

z polohy, kde byl tisk přerušen (tiskárna si často nemusí pozici pamatovat, nebo neví, kdy v průběhu 

tisku k chybě došlo). Po dokončení tisku objektu se typicky provádí povrchové úpravy, jako například 

broušení, tryskání, lakování, spečení nebo odlomení či rozpuštění podpůrných konstrukcí. 

2.2 Historie 

Metoda 3D tisku sahá do druhé poloviny minulého století, kde byla převážně označována jako 

„Rapid Prototyping“ (rychlá prototypová výroba). Tento název odrážel prvotní myšlenku 3D tisku 

jako rychlého a efektivního 3D tisku v technologickém průmyslu [3].  

Roku 1981 byl zaznamenán první patent v tomto odvětví. Jednalo se patentování rychlé 

prototypové výroby za použití fotopolymerů – DLP 2.3.4. Patent byl připsán vědci z „Nagoya 

Municipal“ výzkumného institutu Hideovi Kodamovi. V roce 1984 byla specifikována metoda 

laserového spékaní kovů zvaná SLS - Selective laser sintering 2.3.3. Tato metoda byla patentována 

Joe Beamanem a Carlem Deckardem za finanční podpory akademické půdy University of Texas a 

institutem DARPA3 [4]. 

                                                      
3 DARPA je zkratka pro americkou agenturu ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty – Defense 

Advanced Research Projects Agency. Agentura vznikla roku 1958 a spadá pod oddělení obrany USA. 
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V roce 1987 si nechal Charles Hull patentovat metodu na tvorbu objektů postupným 

vytvrzováním pryskyřice pomocí ozařování specifickými vlnovými délkami [5]. Charles Hull byl také 

zakladatelem jedné z největších firem zabývajících se 3D tiskem – 3D Systems. Na zlomu roku 1987 

byla představena první 3D tiskárna nesoucí název „SLA-1“. V 90. letech vedla do počtu prodaných 

tiskáren firma 3D Systems, která měla na účtu prodáno přes 650 kusů SLA přístrojů [4].  

 

Obrázek 2: Tiskárna SLA-1, zdroj: http://3dpta.org . 

Charles Deckard, pracující v té době na University of Texas, po roce 1987 patentoval 

technologii DMLS - přímého spékání kovů, viz. 2.3.3. Patent byl představen roku 1989 a ještě téhož 

roku byl od společnosti DTM Industry odkoupen firmou Stratasys. Stejného roku byla patentována 

metoda Fuse Deposition Modellling 2.3.1, představitelem firmy Stratasys – Scottem Cumpem [4]. 

V roce 1990 byla prodána první tiskárna s technologií Direct metal laser sintering. V tomto 

roce si nechal William Masters patentovat metodu Ballictic Particle Manufacturing. Dalším z patentů, 

zveřejněný Michaelem Feyginem byl patent na metodu Laminated Object Manufacturing. Itzchak 

Pomerantz v tomto roce patentoval metodu nesoucí název Solid Ground Curing [4]. Po roce 1993 

přišel Massachusettský institut technologií s patentem na trojrozměrný tisk za použití prášku a 

spojovacího materiálu v podobě tekutiny. Po roce 1995 nastal rozmach v komerční sféře 3D tiskáren 

a na trhu začaly vznikat firmy jako například Solidscape, Zcorporation, Objet Geometries a Arcam.  

Roku 2007 se na scéně objevuje otevřený projekt zvaný RepRap. Tohoto roku byla sestrojena 

první RepRap tiskárna – Darwin. O dva roky později byl představen nový model RepRap tiskárny 

nesoucí označení Mendel. Před rokem 2010 se začínají prodávat volně tisknutelné součástky 

k replikaci tiskáren RepRap na Ebay. V roce 2010 bylo již vyrobeno přes 1500 RepRap tiskáren a za 

rok se tento počet zvýšil na čtyřnásobek [6]. 

 

Obrázek 3: Jedna z prvních zreplikovaných RepRap tiskáren, vlevo Adrian Bowyer a vpravo Vik Oliver. 

http://3dpta.org/
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2.3 Typy 3D tiskových procesů 

Za dobu existence 3D tisku vzniklo v rámci vývoje více druhů procesů k tvorbě 3D objektu. 

Představíme si ty nejzákladnější, které však mají spoustu dalších odnoží a částečných obměn. 

Technologie, o kterých se zde budeme bavit, vznikaly v průběhu posledního třicetiletí. Jednotlivé 

metody se zaměřují na odlišné materiály a tím i na různá nejen průmyslová odvětví. 3D tisk je schopen 

produkovat objekty i za nulové gravitace, jak bylo dokázáno na vesmírné stanici ISS 4. 

2.3.1 FDM - Fuse Deposition Modeling 

Fuse deposition modeling je v praxi prozatím metodou nejlevnější a také nejrozšířenější. 

Základní koncept spočívá v postupném přidávání filamentu vrstvu po vrstvě (jedná se o aditivní 

technologii). Tato metoda zajišťuje možnost vytištění objektů, které kupříkladu nejsme schopni 

zkonstruovat na CNC nebo NC stroji. Metoda umožňuje vytisknout libovolně barevné modely. 

Barevnost závisí na počtu hlav extruderu nebo na namíchání barvy filamentu. Přesnost u této metody 

stanovuje kvalita použitých součástek, fyzická kalibrace a vlastnosti tryskové hlavy včetně tloušťky 

vytlačovaného filamentu, viz. Obrázek 4. 

Název této metody má ochrannou známku firmy Stratasys Incorporation. Jeho ekvivalentem 

je zkratka FFF - Fused Filament Fabrication. Této zkratce dali vzniknout členové otevřené komunity 

projektu RepRap. Jiným názvem pro tuto metodu, se kterým se můžeme v praxi setkat, je Plastic Jet 

Printing. Název PJP pochází od členů z firmy 3D Systems. 

 

Obrázek 4: Princip metody Fuse Deposition Modeling 5. 

Prvním úkonem před samotným tiskem bývá provedení kalibrace extruderu s podložkou a 

nastavení roviny tiskové plochy. Tohle je podstatné z důvodu neinformovanosti krokových motorků 

                                                      
4 Obstarání součástek při poruše některého dílu na vesmírné stanici bez náhradních dílů je nemožný úkol. 3D 

tisk je však schopen tento problém velmi rychle a efektivně vyřešit. 3D tiskárna prošla testem na vesmírné 

stanici ISS dne 02.12 2014 a vytiskla korektně řadu náhradních dílů. [21] 
5 Ilustrace metody FDM pochází ze zdroje: http://www.trinckle.com/en/info_methods.php 

http://www.trinckle.com/en/info_methods.php
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o své poloze. V této fázi probíhá také případné nahřátí tiskové plochy, či předehřátí komory na 

provozní teplotu. 

Model vzniká aditivním způsobem a je tisknut vrstvu po vrstvě. Tisknutý filament je nejdříve 

roztaven a tryskou postupně vytlačován na tiskovou plochu. Tisk probíhá, dokud není celý objekt 

vytištěn nebo nedojde-li k jiné poruše či přerušení. Po této fázi se nechá čerstvě vytištěný model 

vychladnout (v případě vyhřívaných tiskových prostor) a následně se mohou odlomit podpůrné 

konstrukce. Často se také provádí dodatečné obroušení či jiné povrchové úpravy. V této fázi máme 

již převedený počítačový 3D model na objekt fyzicky odpovídající [7]. 

U této metody je časté také používání takzvaného podpůrného lešení, které se následně odlomí. 

Pokud tiskárna disponuje více extrudery, je zde možnost podpůrnou konstrukci vytisknout látkou, 

kterou můžeme následně rozpustit například ve vodě nebo lihu. 

2.3.2 SLA – Stereolitografie 

Metoda stereolitografie spadá podle vzniku objektu mezi aditivní procesy. Stereolitografie je 

označována jako jedna z nejpřesnějších metod. Můžeme zde hovořit o teoretické přesnosti na úrovni 

řádů molekul. Touto metodou jsme schopni vytisknout veliké modely rámcově v řádech desítek 

centimetrů. Kromě teoretické neomezenosti výsledného objektu je metoda velmi rychlá. Malé modely 

je možné vytisknout během desítek minut. U těch větších se již dostáváme do řádů hodin, ale i dnů. 

Podstata metody je v ozařování laserem tekutinu, která je citlivá na světlo. Vzniká tak postupným 

vytvrzováním konkrétního polymeru, vrstvu po vrstvě, výsledný model se tak posouvá směrem od 

zdroje paprsku, viz. Obrázek 5.  

 

Obrázek 5: Princip metody Stereolithography 6. 

Při tisku samotném je potřeba podpůrných konstrukcí, aby se výsledný objekt nezdeformoval 

vlivem gravitace. Mezi další úskalí patří problém s nerovnou hladinou. Při pohybu fyzických částí 

tiskárny dochází k vibracím, tyto vibrace se šíří materiálem tiskárny a čeří hladinu kapaliny. 

                                                      
6 Ilustrace metody SLA pochází ze zdroje: http://www.trinckle.com/en/info_methods.php 

http://www.trinckle.com/en/info_methods.php
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Neustálený povrch fotopolymeru dává za vznik nepřesnostem při osvěcování hladiny laserovým 

paprskem. Přesnost tisku závisí na tloušťce paprsku, vlnové délce světla a na hustotě polymeru. 

Vzhledem k podstatě funkce tisku mají i velmi malé otřesy znatelný vliv na kvalitu výsledného 

produktu. Tyto otřesy nemusí být způsobeny pouze nedokonalou konstrukcí tiskárny, ale například 

také otřesy z venčí – doprava ve městě, pohyb výtahu či jiné rušivé elementy. Jsou i tiskárny, které 

neosvěcují povrch kapaliny, ale paprsek je směřován ze spodu nádoby k její hladině. Tyto verze 

tiskáren se tomuto problému vyhýbají, ale je potřeba vyřešit jiné problémy spojené s tímto 

konstrukčním řešením. 

Fotopolymer užívaný k tisku je velmi drahá kapalina pohybující se v cenovém rozpětí typicky 

od 1500Kč do 5000Kč za litr tekutiny. Obdobně finančně nákladnou položkou je pořizovací cena 

tiskárny samotné, která se pohybuje v řádech miliónů. Je to především z důvodu použití velmi 

kvalitních součástek k dosažení přesnosti na úrovni řádu molekul. Fotoreakční pryskyřice je jedovatá 

a proto je zapotřebí tisk provádět v dobře větraných prostorách za zvýšené opatrnosti a odpovídajícího 

technického zázemí budovy [8]. 

2.3.3 SLS – Selective Laser Sintering 

Laserové spékaní je metoda spadající mezi aditivní procesy. Hlavním stavebním materiálem 

je zde typicky kov v práškové formě. Kromě kovu se můžeme setkat i s látkami jako je například sklo, 

nylon, plast nebo třeba keramika. Prášek se nachází v kádi, do které míří pulsní laser. Tento laser míří 

na pozici určenou 3D modelem na jejímž místě dojde ke spečení materiálu. Po dokončení vrstvy se 

dno kádě posune dolů a do vzniklého prostoru v kádi je nahrnuta další vrstva materiálu. Proces 

probíhá, dokud není tisk dokončen, nebo nedojde-li k nějaké chybě, viz. Obrázek 6.  

 

Obrázek 6: Princip metody Selective Laser Sintering 7. 

Při laserovém spékání se využívá předehřívání kádě tak, aby mohl laser vynaložit minimální 

množství energie k zahřátí látky na teplotu, při které dochází ke spékání. Tato metoda je poměrně 

rychlá, avšak energeticky náročná v závislosti na použitém materiálu. Velkou výhodou této metody 

je komplexnost tisku, který nepotřebuje k udržení stability podpůrných konstrukcí. Produkty 

                                                      
7 Ilustrace metody SLS pochází ze zdroje: http://www.trinckle.com/en/info_methods.php 

http://www.trinckle.com/en/info_methods.php


 10 

vytvořené selektivním spékáním pomocí laseru dosahují vysoké kvality, avšak za cenu vyšších 

provozních a pořizovacích nákladů za tiskárnu i za materiál pro tištění. 

Podobnou dostupnou metodou, která se často zaměňuje se SLS je DMLS. Obě metody mají 

totožný koncept, avšak u metody Direct Metal Laser Sintering dochází k úplnému roztavení kovu. 

Nejčastěji se model tiskne ze železa, titanu, případně z jiných kovových slitin. Hlavním rozdílem je 

tedy materiál, na který se metoda specifikuje a také použití laseru. U metody DMLS se používá 250 W 

laseru využívajícího optická vlákna. U metody DMLS (Direct metal laser sintering) musí laser 

zvládnout vytvoření vyšších teplot při spékání, jelikož na rozdíl u metody selektivního laserového 

spékání zde dochází k roztavení kovu úplně. V praxi se tato metoda používá především u dentálního, 

medicínského, ale také například automobilového či leteckého průmyslu [8]. 

2.3.4 DLP – Digital Light Processing 

Jedná se o metodu z řad aditivních procesů. Metoda používá dataprojektor a fotopolymer, který 

tvrdne po ozáření světla z konkrétního dataprojektoru, viz. Obrázek 7. Svým principem je příbuzná 

metodě Stereoliografie. Rozdíl je v použití zdroje světla a technického zařízení ke směrování tohoto 

světla. Metoda poskytuje například v porovnání s FDM větší rozlišení a hladší povrch vytištěného 

modelu. V porovnání s metodou SLA dosahuje metoda DLP srovnatelných výsledků. Metoda je 

nejvhodnější pro tvorbu forem k odlévání a prototypů. Objekty produkované touto metodou dosahují 

průměrné pevnosti a mohou být následně mechanicky upravovány, včetně povrchových úprav. To se 

týká i podpůrné konstrukce, kterou je potřeba po vytištění objektu odstranit. [8] 

 

Obrázek 7: Princip metody Digital Light processing 8. 

Při tisku probíhá k osvěcování fotocitlivé pryskyřice proudem fotonů z dataprojektoru. Tato 

pryskyřice na ozářených místech tvrdne a vzniká tak pevný model. Takto se postupuje vrstvu po 

vrstvě, dokud není objekt kompletně vytištěn, nebo dokud nedojde kapalina v kádi. Vzhledem k tomu, 

že je ozařována vždy celá vrstva naráz, jedná se o velmi rychlou metodu – v závislosti na výšce 

objektu a výkonu dataprojektoru. Metoda je poměrně drahá vzhledem k vysoké ceně za foto citlivý 

polymer. Rychlost a kvalita tisku z ní činní rozšířenou metodu v oblasti 3D tisku [9]. 

                                                      
8 Ilustrace metody DLP pochází ze zdroje: http://www.trinckle.com/en/info_methods.php 

http://www.trinckle.com/en/info_methods.php
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2.3.5 Porovnání technologií 3D tisku 

V Tabulka 1 je základní srovnání metod pro 3D tisk. Tabulka porovnává Rychlost tisku vůči 

ostatním tiskových metodám, rozlišení jak horizontální, tak vertikální – výška jedné vrstvy 

vytištěného objektu. Tabulka uvádí přehled látek, ze kterých 3D objekt vzniká. Jedná se o obecný 

přehled – parametr rychlost tisku závisí velmi na konkrétně použité elektronice a konstrukci 3D 

tiskárny, stejně jako na tisknutém objektu. 

Tabulka 1: Srovnání technologií 3D tisku. 

Technologie Zkratka 
Rychlost 

tisku 
Cena Materiál 

Rozlišení ve směru [µm] 

X, Y Z 

Fuse deposition modeling FDM/FFF Pomalá Levná PLA, ABS, PET, PC, aj. stovky stovky 

Stereolitografie SLA Rychlá 
Velmi 
drahá 

fotocitlivá pryskyřice 
desítky až 

stovky 
jednotky 

Digital light processing DLP 
Velmi 
rychlá 

Střední fotocitlivá pryskyřice desítky jednotky 

Selective laser sintering SLS Střední Drahá kov, sklo, keramika desítky 
desítky až 

stovky 

Direct metal laser sintering DMLS Pomalá 
Střední 

až drahá 
kov, sklo, keramika desítky stovky 

2.4 Přehled materiálů pro tisk metodou FDM 

Materiálů, které se k tisku mohou využívat, je na trhu značné množství. Tyto materiály mají 

rozličné vlastnosti a tím pádem i specifické využití v různých průmyslových odvětvích. Existuje řada 

výzkumů, které se zabývají vlastnostmi těchto materiálů při různých podmínkách. Může se jednat o 

proměnné jako například teplota, tlak, proud fotonů, reakce s ostatními látkami v závislosti na použité 

technologii.  

U technologie FDM se nejčastěji používá filament ve formě struny o průměru 1,75mm a 3mm. 

U technologií jako je SLA, DLP se používá fotocitlivé pryskyřice, která je relativně drahá, ale za to je 

s ní možno dosáhnout velmi přesného tisku. U metod jako je SLS a MDLS se používá nejčastěji 

prášková podoba konkrétního kovu, skla nebo keramiky. S dalšími materiály se můžeme setkat pro 

použití ke stavbě podpůrných konstrukcí. U těchto materiálů je očekávánou vlastností dobré 

odlamování se zanecháním co nejmenších známek po jejich přítomnosti nebo rozpuštění v jiné látce. 

Vzhledem k velké popularitě 3D tisku se v dnešní době můžeme setkat i s organickými materiály, 

například potravinovými výrobky. 

2.4.1 PLA – Polyactic acid 

Polyactic acid – jeden z nejrozšířenějších materiálů k tisku u metody FDM. Jedná se o 

ekologicky nezávadný materiál, jelikož je vyráběn z kukuřičného škrobu. Tento materiál je také 

možné použít jako příměs do fotocitlivé pryskyřice pro metody SLA a DLP. Objekty z tohoto 
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materiálu mohou nabývat libovolné barvy a to buď před tiskem samotným, nebo obarvením po 

vytištění objektu, včetně bezbarvé variace.  

Nevýhodou materiálu je jeho křehkost. Tento materiál se stává měkkým při teplotě 60°C. Při 

tisku je potřeba tento materiál roztavit na teplotu 200°C. Vzhledem k vlastnostem nachází tento 

materiál velké využití při tisku objektů větších než 20 cm3, viz Obrázek 8.  

 

Obrázek 8: Průhledná verze materiálu PLA [10]. 

2.4.2 ABS – Acrylonitrile butadiene styrene 

Acrylonitrile butadiene styrene je jedním z nejrozšířenějších materiálů používaných k 3D 

tisku. Materiál je používán nejčastěji pro metodu FDM ve formě filamentu, ale můžeme jej také nalézt 

jako příměs u některých práškových substancí určených k laserovému spékání. Tento materiál je 

schopný bez deformace ustát teploty do 100°C, avšak při tisku musíme přesáhnout 250°C. ABS je 

velmi pevným materiálem, který je zároveň levný, viz Obrázek 9. Problémem je nutnost použití 

vyhřívané podložky kvůli znatelné teplotní roztažnosti. 

 

Obrázek 9: Materiál ABS, červená barva [10]. 

2.4.3 PA6 – Nylon 

Nylon je méně často používaný materiál k tisku u tiskáren využívající metodu FDM. Často se 

objevuje v medicínském průmyslu.  Tento materiál lze barevně modifikovat před nebo po tisku 

samotném. Jedná se o velmi pevný a flexibilní materiál, viz Obrázek 10. Materiál vyžaduje kvalitní 



 13 

extruder k tisku a všechny tiskárny jej tak tisknout nezvládnou. Nevýhodou je také potřeba speciální 

podložky pro tisk. Poměrně často se s tímto materiálem můžeme také setkat ve formě práškových 

sloučenin u metody laserového spékání, kde dochází implicitně k vysokým teplotám tavení [11]. 

 

Obrázek 10: Materiál Nylon [11]. 

2.4.4 PET – Polyethylene terepthalate 

Polyethylene terepthalate je materiál, který se začal v 3D průmyslu objevovat teprve nedávno. 

Má velmi dobré vlastnosti – nízkou tepelnou roztažnost, takže není potřeba tepelně vyhřívané komory 

nebo podložky. Je také velmi pevný, avšak cenově je poměrně dražší než ABS nebo Nylon. Materiál 

potřebuje být k tisku roztaven alespoň na 160°C [12]. Bez deformace vydrží i teploty vyšší než 120°C. 

Nepříznivou vlastností tohoto materiálu je absorbování vody ze vzduchu, viz Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Objekty vytištěné metodou FDM z materiálu PET 9. 

2.4.5 PC – Polycarbonate 

Polycarbonate je materiál, který se obecně vyskytuje ve velké míře v medicínském, 

automobilovém a leteckém průmyslu. Jedná se o velmi odolný a pevný materiál s nízkou tepelnou 

roztažností, viz. Obrázek 12. Materiál je biologicky snadno odbouratelný a je možno jej jednoduše 

sterilizovat. Využití nachází v prototypové výrobě a funkčním testování součástek. Jeho velikou 

                                                      
9 Obrázek dostupný v článku „3D Printer Filament Types Overview“ z: 

http://3dprintingfromscratch.com/common/3d-printer-filament-types-overview 

http://3dprintingfromscratch.com/common/3d-printer-filament-types-overview
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nevýhodou je vysoká tisková teplota, která se pohybuje nad hranicí 300°C [12]. Materiál poskytuje 

výhodu v oblasti zachování mechanických vlastností v teplotách do 140°C. 

 

Obrázek 12: Traverza z materiálu PC 10. 

2.4.6 TPE – Ninjaflex 

Ninjaflex je speciálně vyvinutý materiál, který je vysoce flexibilní, viz Obrázek 13. Materiál je 

k dostání ve formě filamentu. Jedná se o patentovanou technologii, která umožňuje zároveň elastický 

a jemný tisk pro dosažení vysoké kvality výsledného objektu. K tisku objektu tímto materiálem je 

však zapotřebí teploty okolo 220°C [12] a vytištěný objekt by neměl být vystaven teplotám vyšším 

než 50°C. Tento materiál je možné tisknout na všech typech tiskáren, za předpokladu snížené tiskové 

rychlosti na 3cm/s. 

 

Obrázek 13: Vysoce flexibilní objekt z materiálu TPE [13]. 

2.4.7 WPC – Laywood 

Anglický název Laywood je obdobou dřevotřísky ve formě filamentu. Základem je materiál 

PLA s příměsí dřeva. Materiál je převážně experimentální díky jeho nepravidelné příměsi dřeva. 

Materiál se často obarvuje před tiskem samotným. Výsledná podoba také závisí na rychlosti tisku a 

tavící teplotě. Nižší teploty tisku vytváří na objektu světlejší barvy a teploty naopak vyšší zabarví 

tištěný filament do tmavého odstínu [14]. Objekty vytištěné z materiálu WPC nemají „plastový“ 

charakter, viz Obrázek 14. 

                                                      
10 Tisk materiálu PC – zdroj obrázku: http://www.protoparadigm.com/news-updates/printing-polycarbonate 

http://www.protoparadigm.com/news-updates/printing-polycarbonate
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Obrázek 14: Objekty vytištěné z materiálu Laywood. 

2.4.8 HIPS – High Impact Polystyrene 

High Impact Polystyrene je materiál používaný pro stavbu podpůrných konstrukcí. Obecně se 

s tímto materiálem můžeme u balených potravin, obalů na CD/DVD média nebo podnosů 

v medicínském průmyslu [12]. Implicitně je materiál bílé barvy a je biologicky odbouratelný. Při 

nižších teplotách se materiál lepí a kroutí, proto je lepší používat vyhřívanou podložku/komoru 

k tisku. Odstranění tohoto materiálu probíhá rozpuštěním v bifenylu, viz Obrázek 15.  

 

Obrázek 15: Průběh tisku podpůrné konstrukce objektu (vpravo), Vytištěný objekt s podpůrnou konstrukcí (uprostřed), 

objekt po rozpuštění podpůrné konstrukce (vlevo). 

2.4.9 PVA – Polyvinylalkohol 

Polyvinylalkohol je druhým z řady materiálů používaných ke stavbě podpůrných konstrukcí. Je 

vhodný pro užití v tiskárnách se dvěma extrudéry. Při tisku je potřeba vyhřívané podložky, jelikož 

materiál má vysokou tepelnou roztažnost. Materiál je biologicky odbouratelný rozpuštěním ve vodě, 

viz Obrázek 16, a pro přírodu není toxický. 

 

Obrázek 16: Rozpuštění materiálu PVA ve vodě, před (vpravo) a po (vlevo). 
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2.4.10 Materiály se speciálními vlastnostmi 

Možnosti 3D tiskáren obecně jsou velmi rozsáhlé a otevírají široký obzor spoustě vědních 

odvětví. Například v medicíně se testuje tisk z bio materiálů, přičemž již bylo vytištěno a 

transplantováno lidské srdce 11. Srdce vytvořené prostřednictvím 3D tiskárny bylo implantováno také 

čtrnáctiměsíčnímu chlapci, který se narodil se čtyřmi vrozenými vadami srdce [15]. 

 

Obrázek 17: Ilustrační schéma 3D biologické tiskárny při tisku srdce12. 

Další kuriozitou je bezesporu jídlo ve formě materiálu k 3D tisku potravinových výrobků, viz Obrázek 

18.  

 

Obrázek 18: 3D tisk z organického materiálu (těsto na sendvič a sýr) [16]. 

3D tiskárny jsou také schopné tisknout materiály, které například mění barvu při dopadu fotonů 

nebo ve tmě fluoreskují, viz Obrázek 19. 

                                                      
11 Dne 27.01 2015 byla zveřejněna zpráva o záchraně dívky za pomoci vytisknutého srdce 3D tiskárnou [20]. 
12 Ilustrační obrázek bio-tisku lidského srdce převzat ze zdroje:  

http://www.extremetech.com/extreme/147647-the-first-3d-printed-human-stem-cells 

http://www.extremetech.com/extreme/147647-the-first-3d-printed-human-stem-cells
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Obrázek 19: PLA měnící barvu při svitu slunce (vpravo) a fluorescentní PLA (vlevo) zdroj: [10]. 

2.4.11 Porovnání materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

V následující kapitole uvádím zpracovaný přehled materiálů určených pro 3D tisk FDM 

metodou, viz. Tabulka 2. V přehledu je uvedena tisková a deformační teplota, která je pouze 

orientační, neboť různé zdroje se v teplotách liší o řády desítek stupňů Celsia. Tepelná roztažnost 

značí změny velikosti materiálu v závislosti na teplotě okolí – „Velmi nízká“ tepelná roztažnost je tak 

pro 3D tisk vhodná a není potřeba vyhřívané podložky nebo komory, kdežto u značky „Velmi vysoká“ 

je k tisku zapotřebí vyhřívané podložky i komory. Časová degradace uvádí stabilitu materiálu v čase, 

jedná se o porovnání vůči ostatním materiálům. 

Tabulka 2: Přehled materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

Materiál Zkratka 
Tisková  

teplota [°C] 
Deformační 
teplota [°C] 

Tepelná  
roztažnost 

Časová  
degradace 

Vlastnosti Cena 

Polyactic acid PLA  200 60 Velmi nízká Vysoká 
Křehký, 

ekologický 
Střední 

Acrylonitrile 
butadiene 
styrene 

ABS  250 100 Vysoká Střední 
Pevný, 

rozšířený 
Velmi 
levný 

Nylon PA6  260 170 Nízká Střední 
Flexibilní, 
průsvitný 

Levný 

Polyethylene 
terepthalate 

PET  160 120 Velmi nízká Nízká 
Pevný, 

absorbuje vodu 
Drahý 

Polycarbonate PC  300 140 Nízká Střední 
Odolný, 

sterilizovatelný 
Velmi 
levný 

Ninjaflex TPE  220 50 Velmi nízká Neuvedeno 
Pružný, ohebný, 

pevný 
Střední 

Laywood WPC  215 Neuvedeno Velmi nízká Velmi vysoká Dřevěný vzhled 
Velmi 
drahý 

High Impact 
Polystyrene 

HIPS  235 Neuvedeno Neuvedeno Neuvedeno 
Rozpustný v 

bifenolu 
Levný 

Polyvinylalkohol PVA  190 Neuvedeno Velmi vysoká Neuvedeno 
Rozpustný ve 

vodě 
Střední 
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3 Analýza existujících řešení pro FDM 

3D tisk 

Jak na komerčním trhu, tak v otevřené komunitě, je k dispozici velké množství tiskáren. 

Tiskárny jsou schopné tisknout objekty o rozměrech desítek mikrometrů až po řády jednotek 

decimetrů. Jejich cena se odvíjí od materiálů, které jsou schopné spolehlivě vytisknout, rychlosti tisku, 

kvality výsledného objektu, technické podpory pro tiskárnu, počtu extrudérů a dalších parametrů.  

V následující kapitole jsou stručně představeny nejzajímavější zástupci elektroniky pro osobní 

3D FDM tiskárny. Vybrány jsou nejzajímavější komponenty, které se v dnešní době nejvíce mezi 

vývojáři 3D tiskáren vyskytují a těší se široké podpoře komunity. Na začátku kapitoly Analýza 

existujících řešení pro FDM 3D tisk, se nachází přehled dostupných řídicích desek pro 3D tiskárny, 

viz. Tabulka 3 a Tabulka 4. Tabulky obsahují údaje o licenci, poslední verzi, maximálním možném 

počtu připojení konkrétních periférií, rozhraní konektorů a sběrnic, rychlost a informace o CPU.  

Pro komplexnost technické zprávy uvádím dva odkazy na přehledné shrnutí dostupných 

komerčních 3D tiskáren. První přehled je sestaven na základě hodnocení uživatelů vlastnících 

konkrétní model 3D tiskárny [17]. Kompletní přehled tiskáren s podrobnostmi lze najít na stránkách 

komunity 3Ders [18]. Procentuální zastoupení 3D tiskáren konkrétních značek znázorňuje graf, viz. 

Graf 1, na základě shromážděných informací od uživatelů „3D Hubs“ komunity, vlastnících 

dohromady přes 13500 kusů 3D tiskáren [19]. 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení 3D tiskáren, zdroj: [19]. 
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Rychlost tiskárny se odvíjí také od rychlosti mikročipu řídicí desky. Na trhu existuje celá řada 

těchto mikrokontrolérových desek. V první části tabulky, viz. Tabulka 3, je uvedeno porovnání licencí 

a počtu možných připojení periférií určených pro 3D tisk samotný. V druhé části tabulky, viz. Tabulka 

4, se nachází typ a rychlost procesoru, a také jsou uvedena rozhraní pro komunikaci 

s mikrokontrolérem. Tabulky jsou koncipovány pro jednoduchý přehled možností, které řídicí desky 

uživateli nabízejí. 

Tabulka 3: Porovnání mikrokontrolérových řídících desek (část první). 

Řídicí deska Licence 
Poslední 

verze 
Aktivní 
vývoj 

Počet 
trysek 

Počet 
větráků 

Topné 
těleso 

Koncové 
senzory 

Teplotní 
čidla 

4pi Kliment GPL beta Ano 2 2 3 6 4 

Alligator Board CC-BY-NC-SA 2 Ano 1 2 2 6 2 

Azteeg X1 CC ShareAlike 3.0 v1.5 Ano 1 1 2 3 2 

Azteeg X3 CC ShareAlike 3.0 v1.2 Ano 2 4 3 6 3 

Brainwave GPL 1.0 Ano 1 1 1 3 2 

Easy electronics GPL v2.0 Ano 2 2 3 3 3 

Duet CERN OHL 0.6 Ano 1 1 2 4 2 

Generation3 GPL  ? Ano  ?  ?  ?  ?  ? 

Generation6 GPL v1.0 
Neaktivní od 

října 2010 
1 0 2 3 2 

Generation7 See page v1.5 
Od listopadu 

2014 
1 0 2 3 2 

Megatronics GPLv2 v1.0   2 1 2 6 4 

Melzi GPL v2.0 Ano 1 1 2 3 2 

PiBot CC BY-NC-SA 3.0 Rev2.0 
Od června 

2013 
2 3 3 6 3 

Phoenix CERN Open HW  ? Ne 3 2  ?  ?  ? 

Pololu GPL  ? Ano  ?  ?  ?  ?  ? 

Printrboard CC ShareAlike 3.0 v0.7 Ano 1 1 2 4 2 

R2C2 
CC Non 

Commercial 
v1.2 

Od ledna 
2012 

1 1 2 3 2 

RADDS CC BY-NC-SA 3.0 1.I Ano 3 6 6 6 5 

RAMBo CC ShareAlike 3.0 1.1b Ano 2 2 2 6 4 

RAMPS GPL v1.4 Ano 2 3 3 6 3 

Replicape CC BY-SA Rev A4A Ano 2 3 2 6 3 

RUMBA GPL 1.0 Ano 3 2 3 6 4 

SAV_MKI CC BY-SA Rev.C Ne 1 3 2 4 2 

Sanguinololu GPL v1.3a Ano 1 3 2 3 2 

SmoothieBoard GPL 1 Ano 1 2 2 6 4 

STB_Electronics GPL v1.1 Ne 1 1 2 3 2 

Teensylu GPL v0.7 Ano 1 1 2 4 2 

Ultimaker GPL v1.5.4 Ano 2 3 3 6 3 
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Tabulka 4: Porovnání mikrokontrolérových řídicích desek (část druhá). 

Řídicí deska 
Rozhraní konektorů a sběrnice 

CPU 
Rychlost  

CPU (Mhz) SPI I2C RS485 ISP 

4pi Kliment 1 1  ?  ? 32 bit ARM ( SAM3U ) 96 

Alligator Board 0 0 0 JTAG, USB 32 bit Cortex M3 84 

Azteeg X1 1 1 - 1 ATmega1284P, 644P  16 

Azteeg X3 1 1 - 1 8 bits ATmega1280/2560 16 

Brainwave - - -  ? 8 bits AT90USB646 16 

Easy electronics - - - 1 8 bits ATmega1284P 20 

Duet 1 2 0 USB, JTAG 32-bit ARM SAM3X8E 84 

Generation3  ?  ?  ?  ? 8 bits ATMEGA644P 16 

Generation6 1 1 1 1 8 bits ATmega644P 16 

Generation7 - - - 1 8 bits ATmega644, 1284P 20 

Megatronics 5 Ano Ne Ano 8 bits ATmega1280 16 

Melzi 1 1 1 1 8 bits ATmega1284P 16 

PiBot ? Ano Ano USB 8 bits Atmega2560 16 

Phoenix  ?  ?  ?  ? 8 bits Atmega644P 16 

Pololu  ?  ?  ?  ?  8 bits ATmega1280 16 

Printrboard 1 1  ? USB 8 bits AT90USB1286 16 

R2C2 2 1  ? USB 32 bits ARM ( LPC175x ) 100 

RADDS Ano Ano RS232 Ne 32-bit ARM SAM3X8E 84 

RAMBo 1 1 0 USB Atmega2560, Atmega32u2 16 

RAMPS Ano Ano Ne Ne  8 bits ATmega1280/2560 16 

Replicape 1 1 0 1 32 bit ARM Cortex-A8 1000 

RUMBA  ? 1 0 USB   8 bits Atmega2560/16u2 16 

SAV_MKI 1 1  ? 1 8 bits AT90USB1286 16 

Sanguinololu - 1 - 1 8 bits ATmega644P 16 

SmoothieBoard 1 1  ?  ? 32 bit ARM ( LPC1769 ) 120 

STB_Electronics - - - 1 8 bits ATmega1284P 20 

Teensylu 1 1  ? USB 8 bits AT90USB1286 20 

Ultimaker - - - - 8 bits ATmega1280 16 
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3.1 Arduino a RAMPS 

RepRap verze tiskárny je open-sourcová a nejrozšířenější desktopová 3D tiskárna. Řídicí 

jednotka v těchto tiskárnách obsahuje nejčastěji mikrokontrolér rodiny Atmel13. Nejběžněji používané 

platformy jsou Arduina, konkrétně Arduino Mega 2560, viz. Obrázek 20. Můžeme se setkat i 

s odvozenými řešeními jako je např. Sanguinololu nebo Generation 7 Electronics.  

K Arduinu Mega 2560 je možné připojovat další periferie, a proto je také vhodné pro řízení 3D 

tiskárny. Řídicí deska má jednoduché zapojení a je snadně programovatelná [20]. Arduino patří pod 

licenci GPL. Díky svobodné licenci vznikly další mikrokontrolérové desky, jejichž přehled je uveden 

v Tabulka 5. Přehled je sestaven na základě podrobného seznamu Arduino desek14.  Vývojové 

prostřední pro Arduino řídicí desky je Arduino IDE, viz. 4.1.  

 

Obrázek 20: Arduino Mega 2560 [20]. 

Arduino se typicky osadí modulem RAMPS15, který komunikuje s ostatními periferiemi a zasílá 

řídicí signály, viz. Obrázek 21.  

Modul je vybaven rozhraním pro: 

 2 Extrudery (zahrnuje 2 připojení pro motorky, 2 termistory a ohřev filamentu) 

 1 vyhřívanou podložku a připojení termistoru 

 1 motorek pro osu X, 1 motorek pro osu Y, 2 motorky pro osu Z 

 3 endstopy pro každou z os 

 2 vstupy pro napájení s proudy 11 A a 5 A 

                                                      
13 Atmel je název Americké firmy vyrábějící vestavěné systémy s osazením mikrokontroléry.  
14 Dostupných na stránkách: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_system 
15 RAMPS – RepRap Arduino Mega Pololu Shield je deska plošných spojů konstruovaná pro řízení 

jednotlivých periferií 3D tiskárny. Spadá pod licenci svobodného softwaru GPL. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arduino_boards_and_compatible_system


 22 

 

Obrázek 21: RepRap Arduino Mega Pololu Shield logické zapojení periférií. 

Tabulka 5: Přehled Arduino modulů  

Označení 
modulu 

Mikrokontrolér 
Flash 
KiB 

EEPROM 
KiB 

SRAM 
KiB 

Digitální I/O 
piny 

PWM 
kanály 

Analogové 
vstupy 

Typ USB 
rozhraní 

Rozměry 
[mm] 

Diecimila ATmega168 16 0.5 1 14 6 6 FTDI 68.6 x 53.3 

Due ATMEL SAM3U 256   50     16     

Duemilanove ATmega168/328P 16/32 0.5/1 42036 14 6 6 FTDI 68.6 x 53.3 

Fio ATmega328P 32 1 2 14 6 8 Žádné 40.6 x 27.9 

Leonardo ATmega32u4 32 1 2 14 6 12 Atmega32u4 68.6 × 53.3 

LilyPad 
ATmega168V or 
ATmega328V 

16 0.5 1 14 6 6 Žádné 50 ø 

Mega ATmega1280 128 4 8 54 14 16 FTDI 101.6 x 53.3 

Mega2560 ATmega2560 256 4 8 54 14 16 ATmega8U2 101.6 x 53.3 

Nano 
ATmega168 or 
ATmega328 

16/32 0.5/1 42036 14 6 8 FTDI 43 x 18 

Uno ATmega328P 32 1 2 14 6 6 ATmega8U2 68.6 x 53.3 

Yún 

Atheros AR9331 - 
400MHz 

16 
MiB 1 

64 
MiB 

DDR2 
20 

7 12 ATmega32u4 68.6 x 53.3 

ATmega32u4 32KiB 1KiB ATmega32u4 
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Verze 3D tiskárny Arduino + RAMPS, potřebuje k chodu krokových motorků také drivery. 

Nejčastěji používanou variantou jsou drivery A4988 Stepper Motor Driver Carrier, viz. kapitola 3.5.  

RepRap verze tiskárny vyniká díky podpoře dokumentace od rozšířené komunity a možnosti 

libovolného seskládání dílů při dobře zdokumentovaných deskách plošných spojů. Jedná se o velmi 

levné řešení, které je však náročnější při shánění dílů a jejich zapojení. 

3.2 RUMBA 

RepRap Universal Mega Board with Allegro driver je sestava 3D tiskárny pod licencí GPL. Je 

založená na desce RAMPS. Tato deska je tzv. „All in one“ řešením pro CNC stroje a 3D tiskárny. 

Řídicí část je založena na čipu ATmega2560. Deska je schopna řídit 3 motorky pro osy X, Y, Z a 3 

extrudery implicitně (možnost přerozdělení). RUMBA deska obsahuje 6 konektorů pro připojení 

driverů, viz. Obrázek 22. Piny jsou kompatibilní pro připojení driveru krokových motorků DRV8825, 

viz. kapitola 3.5, nebo A4988, viz. kapitola 3.6. RUMBA poskytuje uživateli přístup k I/O portům a 

ADC převodníku. Napájení je umožněno v rozmezí 12 V – 35 V. 

 

Obrázek 22: Schéma rozložení prvků řídicí desky RUMBA16. 

Specifikace RUMBA desky: 

 Rozměry: 135 mm × 75mm 

 Displej a SD karta: Ano 

 Zapojení 3 extruderů (a zároveň max. 3 os) 

 Dva motorky v libovolné ose (a zároveň max. 2 extrudery) 

 Připojení 5 termistorů: 3 pro extruder, 1 pro vyhřívanou desku, 1 pro komoru 

 Zapojení 6 endstopů, pro každou osu 2 

 Propojení s výpočetní jednotkou pomocí USB 

 Připojení 2 chladících větráků 

                                                      
16 Zdroj: RepRap projekt RUMBA - http://reprap.org/wiki/RUMBA 

http://reprap.org/wiki/RUMBA
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Obrázek 23: Schéma připojení periférií k  RUMBA řídicí desce16. 

3.3 Melzi 

Melzi řídicí deska je kompaktní řešení tzv. „All in one“ kontrolérové desky pro RepRap 3D 

tiskárny. Je založena na Arduinu Leonardo a Sanguinololu. Deska je evidována pod licencí GPL verze 

2.0.  Deska umožňuje připojení pouze 1 extruderu. Melzi varianta je navržena jako levné řešení pro 

uživatele, kteří se chtějí zaměřit spíše na software než na elektroniku. Její jednoduchost pro instalací 

a konfiguraci je podstatně nižší než u ostatních RepRap řídicích desek. Melzi deska obsahuje ADC 

rozhraní pro připojení termistorů. Integrovaný PWM modul umožňuje ovládání extrudéru, větráků a 

vyhřívané desky. Rozložení jednotlivých prvků a výstupů můžeme vidět na Obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Řídicí deska Melzi V2.0 s vysvětlivkami výstupů17. 

                                                      
17 Zdroj Melzi V2.0 http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Melzi_V2.0 

http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Melzi_V2.0
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3.4 PiBot 

Čínská společnost PiBot vznikla v roce 201118. Jedná se o firmu zaměřující se na výrobu 

hardwaru pro ovládání nejrůznějších pohybových zařízeních. Firma PiBot nabízí hardware pro 

ovládání CNC stroje nebo 3D tiskárny. PiBot 3D tiskárna sestává z řídicí desky PiBot Controller 

Board, viz. Obrázek 25 a Obrázek 27, která zasílá signály driverům krokových motorků PiBot Stepper 

Motor Driver, viz. Obrázek 26.  

 

Obrázek 25: PiBot Controller Board18. 

 

Obrázek 26: PiBot Stepper Motor Driver18. 

Specifikace řídicí desky: 

 Hlavní vstupní napětí: 12 V – 30 V 

 Napětí pro vyhřívanou desku: 12 V – 30 V 

 Maximální protékající proud: 15 A 

 Komunikace: USB nebo Bluetooth 

 Rozměry: 1300 mm × 90 mm × 26 mm 

 

Specifikace driveru krokových motorků: 

 Driver čipu: Toshiba6600 

 Vstupní napětí: 8 – 40 V (stejnosměrný proud) 

 Logické napětí konektorů: 3,3 V nebo 5 V 

 Rozmezí řídicího proudu: 1 – 4,5 A 

 Mikrokroky: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16  

 Rozměry řídicí desky: 53 mm × 60 mm 

 

                                                      
18 Čínská firma PiBot, vyrábějící od roku 2011 elektroniku pro CNC stroje a 3D tiskárny 

http://www.pibot.com  

http://www.pibot.com/
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Obrázek 27: PiBot Controller Board - schéma rozmístění prvků18. 

Drivery krokových motorků umožňují připojit 2 motorky na jeden driver pro jednu osu. 

S vysokým řídicím proudem umožňují zapojení i výkonnější krokových motorků a to až motorky 

s odběrem 4,5 A, viz. Obrázek 28. Drivery krokových motorků umožňují také mechanické nastavení 

mikrokrování v rozsahu celého kroku až po implicitní 1/16 kroku. Deska krokového motorku je 

osazena trimerem, který umožňuje regulovat proud protékající do krokových motorků. S možností 

jednoduchého připojení voltmetru je tak snadné předejít spálení krokových motorků vysokým 

přitékajícím proudem. Nevýhodou driveru krokového motorku je rozlišnost konektorů a v případě 

prvního exotického připojení konektoru pro krokový motorek složité sehnání takové svorkovnice. 

 

Obrázek 28: Schéma rozmístění konektorů driveru krokového motorku s rozměry18. 
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3.5 A4988 driver krokového motoru 

Pololu A4988 je čtyřvrstvá deska plošných spojů umožňující ovládání krokových motorků19. 

Drivery mají velmi dobrý odvod tepelné energie. Driver umožňuje také variabilní nastavení 

protékajícího proudu. Je vybaven proudovou ochranou a pojistkou proti přehřátí. Nabízí pět úrovní 

mikrokrování: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Schéma připojení konektorů je znázorněno na Obrázek 29. 

Driver umožňuje přizpůsobit maximální protékající proud na výstupu prostřednictvím potenciometru. 

Tímto způsobem můžeme zvýšit otáčky připojeného krokového motoru. 

 

Obrázek 29: Diagram připojení driveru krokového motorku A4988 ke krokovému motorku a mikrokontroléru19. 

3.6 DRV8825 driver krokového motoru 

Pololu DRV8825 je sériové označení krokového motoru od společnosti Pololu20. Jedná se driver 

krokových motorů s možností nastavení mikrokrokování, schopného pracovat v rozsahu celého 

mikrokroku až po 1/32 mikrokroku. Umožňuje pracovat s napětím v rozpětí 8,2 V, až po 45 V. Driver 

je schopen bez chlazení pracovat s proudem 1,5 A. V případě chlazení driveru je možné pracovat 

v režimu až 2,2 A. Driver je vybaven proudovou ochranou a pojistkou proti přehřátí. 

 

Obrázek 30: Diagram připojení driveru krokového motorku DRV8825 ke krokovému motorku a mikrokontroléru20. 

                                                      
19 Pololu produkt A4988 - Stepper Motor Driver Carrier, zdroj: https://www.pololu.com/product/2128. 
20 Pololu produkt DRV8825 - Stepper Motor Driver Carrier, zdroj: https://www.pololu.com/product/2133 

https://www.pololu.com/product/2128
https://www.pololu.com/product/2133
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3.7 Krokové motorky 

Krokový motor je nezbytnou pohonnou jednotkou 3D tiskárny. Krokový motorek je typicky 

řízen mikroprocesorem, který zasílá signály driverům krokových motorků. Tímto je zajištěn pohyb 

extrudéru ve všech směrech.  

 

Obrázek 31: Krokové motorky firmy Microcon, zleva NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA42. 

3D tiskárny jsou nejčastěji osazeny jedním nebo dvěma motorky pro podávání filamentu 

extruderu, jedním motorkem pro pohyb v ose X, a pak pro každou osu Y a Z jedním nebo dvěma 

motorky. Krokových motorků je na trhu celá řada. Uvádím zde přehled krokových motorků od české 

firmy Microcon 21, viz. Tabulka 6. 

Tabulka 6: Parametry a cena krokových motorků značky Microcon. 

Označení 
Statický 

moment (Nm)  
Příruba  
(NEMA) 

Proud zapojení 
sériové/paralelní (A) 

Délka max. 
(mm) 

Váha  
(kg) 

Cena 
(Kč) 

SX16-0402N 0,24 17 0,4 / - 32 0,19 177,- 

SX17-0503LQEF 0,3 17 0,5 / - 34 0,24 189,- 

SX17-1003LQEF 0,3 17 1 / - 29,5 0,2 199,- 

SX17-1005 0,5 17 1 / 2 40 0,3 249,- 

SX17-1005VLQEF 0,51 17 1 / - 40 0,3 249,- 

SX17-0905 0,6 17 0,88 / 1,77 48 0,38 249,- 

SX23-1414 1,4 23 1,45 / 2,9 54 0,69 449,- 

SX23-2727 2,7 23 2,7 / 5,4 83 1,18 890,- 

SX24-3341 4,1 24 3,3 / 6,6 100 1,63 770,- 

SX34-2740N 5,3 34 2,75 / 5,5 79 2,3 1 170,- 

SX34-2970 7 34 2,9 / 5,8 98 3 1 350,- 

SX34-5010 10 34 5 / 10 115 3,7 1 470,- 

SX42-6525 25 42 6,5 / 13 165 9,1 3 490,- 

                                                      
21 Česká firma Microcon založená roku 1991. Firma vyrábí krokové motorky, pružné spojky, posuvové a 

kuličkové šrouby, lineární vedení a šnekové převodovky, zdroj: http://www.microcon.cz. 

http://www.microcon.cz/
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Pro 3D tisk se typicky používají motorky s přírubou NEMA1722. Standardní délka kroku je 1,8° 

s možností dalšího elektronického zmenšení na mikro kroky. Kompletní přehled technických 

parametrů krokových motorků od firmy Microcon řady SX, je uveden v Tabulka 7, zdroj technická 

dokumentace ke krokovým motorkům řady SX s přírubou NEMA 17. 

Tabulka 7: Technické parametry krokových motorků řady SX s přírubou NEMA 17. 

 

Momentové charakteristiky krokových motorků řady SX s přírubou NEMA 17, viz. Graf 2. Je 

patrné, že krokové motorky mají rapidní pokles točivého momentu ve vyšších otáčkách při připojení 

motorku na nižší napětí. Krokové s přírubou NEMA 17 se typicky připojují na 12 V nebo 

24 V stejnosměrného napětí. 

 

Graf 2: Momentová charakteristika krokových motorků SX17 - 1003/1005 LQEF. 

                                                      
22 NEMA 17 je označení krokového motorku o rozměrech 1,7 x 1,7 palce (43,2 x 43,2 mm). 
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4 Přehled firmware a řídicího softwaru 

pro 3D tiskárny 

4.1 Arduino IDE 

Jedná se o open-source aplikaci, kde zdrojové kódy této aplikace jsou dostupné a zveřejněné 

pod licencí GPL nebo LGPL. Vývojové prostředí je psáno v jazyce Java, C, C++ pocházející 

z vývojové platformy Wiring. Obsahuje editor kódu s funkcemi jako je zvýraznění syntaxe, 

automatickou indentaci, zobrazení odpovídajících si závorek s jednoduchou možností zkompilování 

programu. Arduino programy jsou psány v programovacím jazyce C nebo C++. Na ukázce je vidět 

jednoduchost uživatelského rozhraní, viz. Obrázek 32. 

 

Obrázek 32: Zkompilovaný firmware Pibot pro Repetier - firmware v uživatelském prostředí Arduino IDE. 

4.2 Repetier – Firmware 

Repetier-Firmware je otevřený projekt, který vznikl přepsáním Sprinter firmware. V průběhu 

přepisování byla značná část kódu zjednodušena pro budoucí vylepšení a zvýšení rychlosti. Firmware 

je kompatibilní se spoustou řídicích desek, jako je například populární RAMPS, RADDS, PiBot, GEN 

7, Sanguino, RUMBA, Rambo, MegaTronics, Foltyn 3D Master, Printrboard a Teensylu. Kód je 

dostupný z GitHubu nebo ze stránek Wikipedie. Repetier – Firmware je možný nahrát na všechny 

typy Arduino desek, ale pro možnost využití všech nástrojů je zapotřebí desky Arduino Mega 2560.  
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Firmware umožňuje vylepšení rychlého a precizního tisku, který spočívá v plynulosti tisku na 

základě využití zásobníku pro zasílaný G-kód. V případě Arduino desek je možnost uložení 

konfiguračního souboru do EEPROM paměti, ve které uchovaná data zůstanou i po vypojení 3D 

tiskárny ze sítě. Firmware umožňuje podporu pro grafické rozhraní – LCD displej s případným 

ovládáním pomocí klávesnice nebo jiného pohybového zařízení a možnost tisku z SD karty. 

4.3 Sprinter 

Sprinter je firmware určený pro ovládání RepRap jednoprocesorových elektronických 

součástek – jako je například RAMPS. Firmware spadá pod licenci GNU GPL a je volně dostupný na 

stránkách Github23. Je založen na Tonokip’s firmware a Klimentkip. Sprinter disponuje podporou tisku 

z SD karet. Umožňuje kontrolu a regulaci vyhřívané podložky. Firmware je schopen měnit rychlost 

podávání filamentu a změnu rychlosti extrudéru samotného. Dovoluje zvolit konstantní nebo 

exponenciální zrychlení extrudéru. Sprinter firmware je schopen ovládat vyhřívanou podložku. 

Firmware je kompatibilní s nástavbou RAMPS, Sanguinololu, Teensylu, Generation6 a elektronice od 

společnosti Ultimaker.  

4.4 Teacup 

Teacup je firmware zaměřený na RepRap projekty s jednoduchým a přehledným kódem. 

Firmware se vyznačuje jednouchým používáním. Je založen na ARM kontroléru a obsahuje 

akcelerační nástroje. Teacup je velmi kompatibilní firmware, který je možné nahrát např. na RAMPS 

a všech ostatních RepRap řídicích deskách, Sanguinololu, Generation3, Generation6 a Generation7, 

Teensy2, Teensy3. 

Firmware Teacup je psaný v jazyce C a C++. Jeho efektivita spočívá v používání operací nad 

celými čísly. Teacup se zasadil o optimalizaci v rovině zdlouhavých matematických výpočtů. Jeho 

rychlost se však promítá v konečném důsledku na přesnosti tisku.  

4.5 Marlin 

Firmware Marlin je založen na firmware Sprinter, viz. 4.3 a méně známém firmware Grbl. 

Marlin spadá pod licenci GNU GPL v3. Zdrojový kód je kompletně dostupný na stránkách Github. 

Firmware je kompatibilní se řídicími deskami jako je RAMPS 1.4, Utimaker, Sanguinololu, 

Generation6 a dalšími řídicími deskami s Atmel mikrokontrolérem. Firmware Marlin vyniká funkcí 

„AutoTemp“, která zajišťuje automatickou změnu teploty při zrychlení tisku. Potřeba vyšších teplot 

                                                      
23 Firmware Sprinter – volně dostupné zdrojové kódy na stránkách https://github.com/kliment/Sprinter 

https://github.com/kliment/Sprinter


 32 

plyne z vlastnosti materiálů, které při vyšších rychlostech tisku za stejné provozní teploty dosahují 

nižší kvality výsledného objektu. Marlin také oproti ostatním firmware umožňuje nahrání 

konfiguračního souboru do EEPROM paměti, což umožňuje tisknout bez nutnosti počáteční 

kompilace souboru „Configuration.h“. Firmware je schopný pracovat s vestavěným LCD menu nebo 

přijímat modely k tisknutí z SD karty.  

4.6 Přehled dostupného firmware 

Firmware, který bude řídit celý tisk, ovlivňuje nejen rychlost a kvalitu tisku, ale také na něm 

závisí, které doplňující funkce u konkrétní 3D tiskárny budou podporovány. Proto je důležité mít 

kompatibilní firmware na řídicí desce správně nakonfigurován. K dispozici je řada firmware, ať už 

jejich vývoj skončil nebo stále pokračuje. Většina firmware zakládá na jiných open – source firmware. 

V následující kapitole je uveden přehled aktuálně vyvíjeného firmware pro mikrokontrolérové desky, 

viz. Tabulka 8. 

Tabulka 8: Přehled aktuálně vyvíjeného firmware24.  

Firmware Aktivní od 
Poslední  
commit 

Počet  
commitů 

Počet  
větví 

Kompatibilita s řídicími 
deskami 

Sprinter únor 2012 září 2013 581 6 
RAMPS, Sanguinololu, Teensylu, 

Ultimaker Electronics, Generation6 

Teacup 
červenec 

2014 
únor 2015 1009 40 

Generation 3/7, RAMPS, Sanguinololu, 
Teensy 

Sjfw leden 2012 leden 2012 204 1 Generation 4, RAMPS, Sanguinololu 

Marlin červen 2014 květen 2015 1842 3 

RAMPS, RAMBO, RUMBA, 
Sanguinololu, Ultimake Electronics, 

Generation6/7, Duemilanove, Melzi, 
Azteeg X1/X3, Megatronics  

Sailfish červen 2014 květen 2015 1596 2 Gen3/4 

Grbl květen 2014 březen 2015 598 5 Arduino Uno 

Repetier - Firmware září 2011 březen 2015 416 4 
RAMPS, RADDS, Sanguinololu, 

Generation6/7, Melzi 

Aprinter květen 2014 květen 2015 - - Melzi, RAMPS, Teensy 3 

RepRap Firmware květen 2014 květen 2015 558 9 Arduino Due 

ImpPro3D únor 2014 únor 2014 14 1 ImpPro3D 

Smoothie únor 2014 květen 2015 2231 29 

Xpresso Smoothie, mbed NXP 
LPC1768, SmoothieBoard, Smoothie 

On A Breadboard, R2C2 RepRap 
Electronics, Azteeg X5 mini, AZSMZ  

  

                                                      
24 Data jsou extrahována ze stránek svobodného projektu RepRap, zdroj: 

http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware 

http://reprap.org/wiki/List_of_Firmware
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5 Návrh elektroniky pro 3D tiskárnu 

Stavba 3D tiskárny je nejen z finančního hlediska náročným úkolem, proto spolupracuji 

s firmou 3DimLaboratory [1]. Firma 3DimLaboratory se zabývá zpracováním obrazu. Vyvíjí také 

software pro tvorbu lebečních implantátů.  3D tiskárna je navržena pro účely tisku 3D modelů 

lebečních tkání, ukázkových implantátů pro představu o tvaru a zapadnutí implantátu do chybějící 

části lebky. 

5.1 Požadavky na tiskárnu 

Požadavky firmy 3DimLaboratory jsou shrnuty v následujícím přehledu. 

 Velikost tiskového prostoru: 20 cm3. 

 Kvalitní elektronika s nízkou poruchovostí a jednoduchou udržovatelností. 

 Snadná oprava a dostupnost porouchaných komponent. 

 Výkonné krokové motory, s minimálním proudem 2 A. 

 Vlastní návrh, výroba a sestavení konstrukce pro 3D tiskárnu. 

 Použití vlastního softwaru pro zasílání G-kódu. 

 Pohyb podložky v ose „Z“ dvěma motorky. 

 Kvalitní extrudér s tryskou pro vysoké rozlišení tisku a dobrým tepelným odvodem. 

5.2 Konstrukce tiskárny pro umístění 

komponent 

Konstrukci pro osazení tiskárny elektronikou bude navrhovat a konstruovat ve své režii 

zadavatelská firma. Jedná se o konstrukci určenou pro zahrnutí vyhřívané podložky, jednoho 

krokového motorku v ose X, dvou krokových motorků v osách Y a Z. Konstrukce bude obsahovat 

vyhřívanou komoru. Elektronika bude umístěna na zadní části konstrukce a chlazena přídavným 

větrákem. Konstrukce nebude obsahovat LCD displej ani slot pro načítání tisku z SD karet. 
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5.3 Extrudér pro tiskárnu 

Zadavatelem požadavků byl navrhnut extrudér značky Micron3DP - All metal state of the art 

3D printer extruder25. Jedná se o druhou generaci celokovového extrudéru z jednoho kusu oceli. 

Extrudér disponuje jednoduchou možností vyčištění trysky a podávacího zařízení pro filament. Tryska 

obsahuje modul DFGNM26, který je revolučním řešením pro většinu problémů s 3D tiskárnami a to 

uváznutím filamentu v podávacím zařízení, viz. Obrázek 33.  

 

Obrázek 33: Snadno odnímatelná tryska, ve které probíhá natavení materiálu26. 

Extruder je schopen přesáhnout tavící teploty 300°C a spolehlivě tak pracovat s širokou škálou 

materiálů určených pro 3D tisk. Tryska byla otestována a je schopna spolehlivě tisknout materiály 

PLA, ABS, PC, PA6 a PVA 25. 

 

Obrázek 34: Vybraný extruder značky Micron3DP25 . 

                                                      
25 Dostupný na stránkách Izraelské společnosti micron3DP, odkaz: http://micron3dp.com/products/all-metal-

state-of-the-art-3d-printer-extruder 
26 DFGNM je zkratka pro detachable filament guide and nozzle module – odnímatelná část pro tavení vlákna 

s modulární tryskou, zdroj: http://micron3dp.myshopify.com/products/dfgnm-detachable-filament-guide-and-

nozzle-module 

http://micron3dp.com/products/all-metal-state-of-the-art-3d-printer-extruder
http://micron3dp.com/products/all-metal-state-of-the-art-3d-printer-extruder
http://micron3dp.myshopify.com/products/dfgnm-detachable-filament-guide-and-nozzle-module
http://micron3dp.myshopify.com/products/dfgnm-detachable-filament-guide-and-nozzle-module
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5.4 Návrh Arduino Mega 2560 a RAMPS 

První návrh využívá komponenty z otevřeného projektu RepRap. Řešení splňuje veškeré 

požadavky zadavatelské firmy, viz. kapitola 5.1. Verze je relativně cenově dostupná a nabízí díky 

čipu Atmega2560 dostačující výkon. Velkou výhodou při volbě této verze je rozšířená podpora od 

otevřené komunity RepRap uživatelů. Další výhodou je možnost úprav jednotlivých elektronických 

komponent spadajících pod RepRap díky dostupnosti všech zdrojových souborů. V rámci open-source 

projektu je také dodržována určitá kompatibilita (například prostřednictví jazyka Java nebo díky 

použití USB – RS232 převodníkového čipu, který zajišťuje virtuální sériovou linku s dobrou 

dostupností ovladačů). Nevýhodou je rozlišnost zdrojů jednotlivých elektronických komponent. 

Kompletní seznam komponent i s odkazy je uveden v Tabulka 9. 

Tabulka 9: Návrh verze 3D tiskárny sestavené z Arduina Mega 2560 a RAMPS 1.4. 

Produkt Odkaz 
Cena za kus 

bez DPH 

Arduino Mega 2560 www.gme.cz/vyvojovy-kit-arduino-arduino-mega2560-p772-006 1 141 Kč 

RAMPS 1.4 www.snailshop.cz/cnc/885-ramps-14.html  817 Kč 

A4988 Black Edition www.microcon.cz  140 Kč 

SX17-1005VLQEF www.microcon.cz  229 Kč 

A4988 Chladič www.snailshop.cz/rizeni-krok-motoru/1135-a4988-chladic.html 38 Kč 

Průmyslový zdroj www.eshop.futur3d.net/cs/elektronika/67-prumyslovy-zdroj-12v350w.html  820 Kč 

Optický endstop www.shop.uart.cz/kategorie/reprap/opticky-endstop 119 Kč 

NTC B57164K0104K www.gme.cz/termistor-ntc-b57164k0104k000-p118-051 19 Kč 

RepRap ALU MK3 http://reprap.me/alu-243.html  370 Kč 

Cena Celkem   3 693 Kč 

 

  

http://www.gme.cz/vyvojovy-kit-arduino-arduino-mega2560-p772-006
http://www.snailshop.cz/cnc/885-ramps-14.html
http://www.microcon.cz/
http://www.microcon.cz/
http://www.snailshop.cz/rizeni-krok-motoru/1135-a4988-chladic.html
http://www.eshop.futur3d.net/cs/elektronika/67-prumyslovy-zdroj-12v350w.html
http://www.shop.uart.cz/kategorie/reprap/opticky-endstop
http://www.gme.cz/termistor-ntc-b57164k0104k000-p118-051
http://reprap.me/alu-243.html


 36 

5.5 Návrh PiBot verze 

Druhý návrh sestává převážně z komponent značky PiBot, umožňující zapojení dvou 

krokových motorků v jedné ose. Drivery krokových motorků jsou schopny přivést na výstup až 4,5 A, 

což předurčuje tiskárnu k použití i silnějších motorků než NEMA17. Hlavní výhodou PiBot sestavy 

je jednodušší vzájemné propojení komponent a konzistentnější zdokumentování zapojení. PiBot 

disponuje velmi dobrou uživatelskou podporou a v případě jakýchkoliv nejasností, reagují výstižně 

do druhého dne. Další výhodou této verze je kompatibilní kalibrační zařízení pro naskenování tiskové 

roviny. Nevýhodou tohoto zapojení je dostupnost součástek, jejich doručení trvá s proclením okolo 2 

měsíců. Kompletní sestava je uvedena v Tabulka 10. Kompletní zapojení navržené sestavy je 

znázorněno na Obrázek 35. 

Tabulka 10: Návrh 3D tiskárny sestavený převážně z komponent PiBot. 

Produkt Odkaz 
Cena kus 

bez DPH 

Controller Board PiBot Rev2.0 
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-

controller-board-rev2-0.html 

$69,99 

Stepper Motor Driver PiBot Rev2.2 
http://www.pibot.com/cnc-store/cnc-electronic/pibot-stepper-driver-

rev2-2.html 
$19,99 

SX17-1005VLQEF 
www.microcon.cz 

249 Kč 

Reprap 100k ohm NTC Thermistor  
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/reprap-
100k-ohm-ntc-thermistor.html 

$0,80 

Optical Endstop PiBot Rev1.6  
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-

optical-endstop-rev16.html 
$2,29 

Průmyslový zdroj 12V/350W 
http://eshop.futur3d.net/cs/elektronika/67-prumyslovy-zdroj-
12v350w.html 

820 Kč 

Heatbed PiBot Rev2.0 
www.pibot.com/3d-printer-store/heated-bed/pibot-heated-bed-rev2-

0.html 
$18,99 

Fan DC 12V 0.18A 3 Wires 
http://www.pibot.com/3d-printer-store/fan-12v-018a-3wires-40mm-

40mm-40mm-20mm.html 

$4,99 

Optical Reflection Endstop Rev1.4 
http://www.pibot.com/3d-printer-store/pibot-optical-reflection-
endstop-rev143.html 

$4,99 

Driver Signal Cable for Board  
www.pibot.com/3d-printer-store/stepper-motor-driver-signal-cable-

for-controller-board-rev2-x-126.html 
$1,00 

Endstop Cable for Board 
http://www.pibot.com/3d-printer-store/endstop-cable-for-controller-

board-rev2-x-1500mm.html 
$1,50 

Stepper Motor Driver Power Cable 
www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/stepper-

motor-driver-power-cable-for-board-rev2-x.html 
$0,50 

Cena celkem   7 427 Kč 
 

http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-controller-board-rev2-0.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-controller-board-rev2-0.html
http://www.pibot.com/cnc-store/cnc-electronic/pibot-stepper-driver-rev2-2.html
http://www.pibot.com/cnc-store/cnc-electronic/pibot-stepper-driver-rev2-2.html
http://www.microcon.cz/
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/reprap-100k-ohm-ntc-thermistor.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/reprap-100k-ohm-ntc-thermistor.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-optical-endstop-rev16.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/pibot-optical-endstop-rev16.html
http://eshop.futur3d.net/cs/elektronika/67-prumyslovy-zdroj-12v350w.html
http://eshop.futur3d.net/cs/elektronika/67-prumyslovy-zdroj-12v350w.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/heated-bed/pibot-heated-bed-rev2-0.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/heated-bed/pibot-heated-bed-rev2-0.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/fan-12v-018a-3wires-40mm-40mm-40mm-20mm.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/fan-12v-018a-3wires-40mm-40mm-40mm-20mm.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/pibot-optical-reflection-endstop-rev143.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/pibot-optical-reflection-endstop-rev143.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/stepper-motor-driver-signal-cable-for-controller-board-rev2-x-126.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/stepper-motor-driver-signal-cable-for-controller-board-rev2-x-126.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/endstop-cable-for-controller-board-rev2-x-1500mm.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/endstop-cable-for-controller-board-rev2-x-1500mm.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/stepper-motor-driver-power-cable-for-board-rev2-x.html
http://www.pibot.com/3d-printer-store/3d-printer-electronic/stepper-motor-driver-power-cable-for-board-rev2-x.html
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Obrázek 35: Vlastní schéma zapojení vybrané verze PiBot tiskárny na základě požadavků. 
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6 Praktická realizace 3D tiskárny  

V druhé stěžejní části bakalářské práce jsem se věnoval shánění potřebných dílčích komponent 

k 3D tiskárně a zapojování elektroniky. Vytvořil jsem podrobné schéma, viz Kapitola 5.5, Obrázek 

35. Podle tohoto schématu probíhalo zapojování tiskárny. Při stavbě jsem zapojoval jednotlivé 

komponenty postupně (pro snížení rizika poškození součástí při chybném zapojení) a systematicky 

(od nejjednodušších, nezávislých komponent, až po ty složitější s potřebou náročnější konfigurace). 

Z navrhovaných sestav 3D tiskáren byla vybrána verze PiBot. Verze PiBot poskytuje 

komplexní řešení pro stavbu 3D tiskárny. Výhodou je kvalitní zpracování mikrokontrolérové desky a 

vyšší výkon driverů krokových motorků, kde jeden driver je schopen utáhnout i dva krokového 

motorky s potřebným proudem 2 A na každý.  

Nevýhodou tohoto řešení je pouze jednoduchá dokumentace ve formě logických propojení 

komponent. Problém nastává ve chvíli, kdy uživatel potřebuje připojit jinou elektronickou součástku 

než od firmy PiBot. Společnost PiBot nabízí veškerý sortiment pro stavbu 3D tiskáren, od termistorů, 

přes řídicí desku až po extruder. PiBot není českou společností a ani zde nemá sklady, takže od 

objednání zboží až k jeho doručení trvá často i dva měsíce. Výhodou pak je, že sortiment pochází 

z jednoho zdroje a odpadá tak spousta starostí s hlídáním si jednotlivých zásilek v případě objednávání 

každé součástky od jiného prodejce. 

6.1 Má role při stavbě 3D tiskárny 

Při stavbě 3D tiskárny jsem plnil funkci pro zajištění všech potřebných materiálů pro propojení 

jednotlivých periférií s řídicí deskou. Bylo potřeba v první řadě zjistit, jaké součástky budou ke stavbě 

zapotřebí. V řadě druhé, jaké množství, případně délky kabelů, včetně konektorů mají být. Jednalo se 

o díly od rozpojovače elektrického proudu, přes svorkovnice až po veškerou kabeláž včetně dutinek.  

 

Obrázek 36: První zapojení krokového motorku 3D tiskárny PiBot. 
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Další částí byla komunikace s dodavateli hardwarových součástek. Často tyto součástky 

neměly řádnou dokumentaci a nebyly tak jednoznačně popsány vstupy a výstupy. Proto jsem 

v některých případech obepisoval s dotazy tyto prodejce, abych získal potřebné doplňující informace. 

6.2 Postup zapojení elektroniky 

V první řadě jsem se zabýval nastavením řídicí desky. Bylo zapotřebí zkontrolovat logické 

napětí pro komunikaci. Toto napětí se nastavuje na řídicí desce a na driverech krokových motorků – 

výrobce uvádí použití řídicího napětí 5 V. Následně jsem ověřil nastavení režimu mikrokontrolérové 

desky – v našem případě na hodnotu pro 3D tisk (deska umožňuje používat ještě režim pro obráběcí 

CNC stroje). V této fázi byla deska připravena k propojení pomocí USB konektoru typu AB k počítači. 

Vše proběhlo bez problémů a deska byla funkční. Jelikož v řídicí desce byl již primárně nahrán 

Repetier – Firmware, nebylo zapotřebí prozatím software přehrávat. Připojil jsem tedy průmyslový 

zdroj a otestoval jeho funkčnost. Při každém připojení nebo odpojení elektronické komponenty jsem 

vypnul přívod elektrické energie a odpojil řídicí desku od počítače.  

 

Obrázek 37: Zapojení popsané elektroniky první fáze. 

V další fázi jsem připojil driver krokových motorků k řídicí desce. Na driveru bylo zapotřebí 

nastavit manuálně mikrokrokování – zvolit jeden z rozsahů celého kroku až po 1/16 kroku, viz. 

Obrázek 38. V tomto kroku je důležité především zvolit platnou kombinaci.  
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Obrázek 38: Nastavení mikrokování na driveru krokového motorku [21]. 

 Při připojování driveru se také nastavuje logické komunikační napětí – opět je zde zapotřebí 

zvolit napětí 5 V (v případě použití PiBot řídicí desky), viz. Obrázek 39.  

 

Obrázek 39: Nastavení jumperů - volba komunikačního napětí 5 V nebo 3V3 (červená svorka) 

Driver má oddělené připojení napájecího napětí a řídicích signálů, viz. Obrázek 40. Konektory 

jsou dodávány k řídicí desce, jinak jsou poměrně obtížně sehnatelné.  

 

Obrázek 40: Logické schéma zapojení driverů krokových motorků k řídicí desce [21]. 

Krokové motorky se k driverům připojují dle schématu zobrazeného na Obrázek 41. Je potřeba 

si dát pozor na zapojení, jelikož při prohození drátů nebude pracovat motorek správně a velmi rychle 

se začne přehřívat, takže hrozí jeho spálení. Motorky jsem zapojoval podle schématu dodaného od 

firmy Microcon. Rozlišné značení uváděné na driverech krokových motorků a označení konců 
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vývodů z motorku od Microconu bylo kvůli nekonzistenci zprvu zmatečné (někdo značí „A, /A, B, 

/B“ někdo „A1, A2, B1, B1“ někdo „1A, 1B, 2A, 2B“), ale pro prostudování zapojení zveřejněných 

na internetu se mi podařilo motorky správně propojit. 

 

Obrázek 41: Logické schéma zapojení driveru krokových motorků s krokovým motorkem [21]. 

Před zasíláním signálů pro krokové motorky je nutné zkontrolovat proud (pomocí změření 

napětí a vydělení konstantou) na výstupu driveru. K tomu slouží vestavěný trimer na desce plošného 

spoje driveru, viz. Obrázek 42. Připojíme voltmetr k označenému výstupu a jemně otáčíme trimerem 

tak, abychom nastavili potřebný proud (v našem případě nastavíme trimer tak, aby hodnota napětí 

byla 0,6801 V, což odpovídá proudu o hodnotě 1 A). 

 

Obrázek 42: Nastavení výstupního proudu na driverech krokových motorů, pomocí trimeru a voltmetru [21]. 

Po zapojení krokových motorků jsem provedl test firmware. Bylo zapotřebí mít již 

zprovozněný software pro kompilaci firmware a jeho následného exportování do řídicí desky. 

Motorky se točily dle zaslání řídicích signálů. V dalším kroku jsem připojil k řídicí desce tzv. optické 
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„endstopy“. Ke koncovým spínačům byly při jejich koupi přiloženy kabely k propojení s řídicí 

deskou. Schéma zapojení spínačů je na Obrázek 43. Zároveň je potřeba nastavit ve firmware použití 

počtu optických senzorů a to na hodnotu 3 nebo 6. Koncové spínače jsem snadno otestoval použitím 

příkazu pro zajetí motorku do nulového bodu a zacloněním optického spínače motorek simuloval 

dojetí přes nulovou pozici a pak se pomalu vrátil. 

 

Obrázek 43: Logické schéma připojení koncových spínačů k řídicí desce [21]. 

Zapojení elektroniky do první fáze lze vidět na Obrázek 37. Jsou zde popsané elektronické 

součástky a jejich zapojení. V první fázi bylo zapotřebí rozchodit krokový motorek s koncovými 

spínači pro osu X. Finální zapojení elektroniky je pak na snímku: Obrázek 44. 

 

Obrázek 44: Finální zapojení elektroniky. 
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6.3 Dílčí úkoly při stavbě 3D tiskárny 

Při stavbě 3D tiskárny bylo zapotřebí řešit chybějící konektory, svorkovnice a kabely 

k propojení a zapojení elektroniky. Veškeré tyto úkony jsou shrnuty v bodech u aktuální kapitoly. 

 

Obrázek 45: Propojení elektroniky s ovládacím softwarem PiBot-Host (vpravo). 

 Vyřešit veškerý rozvod elektrické energie od zdroje ke komponentám: 

Rozvod elektrické energie jsem řešil pomocí kabelů patřičné tloušťky. Kabely jsem 

dimenzoval dle velikosti proudu, který jimi bude protékat – pro jistotu jsem však počítal 

s rezervou v případě připojení dalších nebo výkonnějších komponent v budoucnu. Není také 

dobré volit na všechny místa nejsilnější kabely, které existují, protože pak v nich vzniká šum a 

snižuje se čistota výsledného signálu. 

Aby bylo výsledné řešení znovupoužitelné a dalo se libovolně obměňovat, používal jsem 

také krimpovací dutinky na konce kabelů. Prozatím jsem však nepoužil smršťovacích bužírek, 

jelikož výsledné řešení není ještě finální a takto se bude lépe upravovat. 

 Zapojení 2 krokových motorků na jeden driver krokového motorku 

Jelikož byl požadavek na tiskárnu zaměřen na větší výkon krokových motorků, volili 

jsme variantu použití nejčastěji využívajících se krokových motorků NEMA17. Tento typ 

krokových motorků jsme zapojovali v osách Y a Z dvakrát. Na každý driver jsme tedy chtěli 

připojit dva – bylo zapotřebí ověřit u výrobce, zdali je takové řešení možné a jak jej takhle 

zapojit. 
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Obrázek 46: Zapojení dvou krokových motorků na jeden driver v osách Y1, Y2 a Z1, Z2. 

Jelikož drivery krokových motorků obsahují dva rozdílné konektory pro připojení 

krokového motorku, dostal jsem očekávanou odpověď od PiBot supportu, že připojit dva 

krokové motorky na jeden driver lze. Každý motorek se připojí na zvláštní konektor na driveru 

a musíme zvýšit protékající výstupní proud (pomocí trimeru) na součet proudů potřebných pro 

krokové motorky. 

 Vyhřívaná deska – dílčí otázky 

o Jak se připojuje vyhřívaná deska 

Vyhřívaná deska se připojí napájením kabelů ke konektorům dle následujícího pravidla: 

Pokud je vyhřívaná deska připojena na napájení 12 V, připojíme na konektor „1“ a „2“ napětí 

a na pin č. „3“ zem. Pokud máme napájení ze zdroje 24 V, připojíme na konektor č. „1“ napětí 

24 V a na konektor č. „2“ připojíme zem, viz. Obrázek 47. 

 

Obrázek 47: Režim pro připojení vyhřívané podložky. 

o Obsahuje vyhřívaná deska termistor 

Vyhřívaná deska termistor neobsahuje, je potřeba termistor připojit externě svépomoci. 
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o Zapojení termistoru k vyhřívané desce 

Termistor se připojuje k vyhřívané desce napájením na svorky s označením NTC. Není 

zapotřebí dodržovat jakoukoliv orientaci při zapojení. 

o Podložka pro tisk na vyhřívanou desku 

Je potřeba dokoupit, není možné na vyhřívanou podložku tisknout přímo, v opačném 

případě by došlo k přilepení, respektive deska má špatné odnímatelné schopnosti natištěné 

látky. Muselo by se také čekat na zchladnutí celého objektu. Jako vrstva mezi tištěný objekt a 

vyhřívanou podložku se používá například kalené sklo nebo skloplast materiál. 

o Úloha značek R3, D4, D5 na vyhřívané desce 

Tyto připojení slouží k individuálnímu zapojení LED diod pro signalizaci stavu 

vyhřívané podložky. 

 Napětí napájecího zdroje 12 V nebo 24 V 

Jedním z požadavků vydaných v průběhu práce bylo ověření, zda mohou všechny 

komponenty 3D tiskárny fungovat i na 24 V. Ověřil jsem všechny komponenty kromě topení a 

ventilátoru na extruderu. Zde mi na technické podpoře u firmy micron3dp nezaslali odpověď. 

Ostatní komponenty jsou schopny běžet jak na 12 V, tak na 24 V. Prozatím by tedy bylo 

zapotřebí pro vyšší výkon ve vyšších otáčkách krokových motorků použití 2 zdroje elektrické 

energie. 

6.4 Software pro řízení běhu tiskárny 

K řízení běhu tiskárny jsem pro účely oživení hardwaru používal software PiBotHost – 3D 

Printer V1.1.4. Software poskytuje intuitivní ovládání s možností přepnutí jazykového zobrazení do 

Českého jazyka. V rámci testování jsem nejčastěji využíval režimu manuálního řízení pohybu 

krokových motorků, viz. Příloha 1. Software umožňuje zaslání extrudéru do výchozí pozice přímým 

příkazem, v jehož rámce jde uměle testovat funkce koncových spínačů, jak lze vidět na videu, viz. 

Příloha 1. 
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Obrázek 48: PiBotHost - 3D Printer software pro nařezání objektu a zaslání do 3D tiskárny. 

6.5 Ladění firmware, nastavení tiskárny 

Aby byla schopna tiskárna efektivně využívat mechanické části včetně elektroniky, je nezbytné 

správné nakonfigurování firmware rozhodující o zpracování řídicích signálů. PiBot umožňuje 

základní nastavení v souboru „OnePageConfigure.h“, viz. Příloha 2. Pokročilejší nastavení můžeme 

konfigurovat po otevření souboru „PiBot.ino“ v aplikaci Arduino IDE 4.1, v konfiguračním souboru 

„Configuration.h“, viz. Příloha 2. Soubor obsahuje konfigurační nastavení 3D tiskárny. Toto 

nastavení je nejdříve zkompilováno s ostatními soubory a následně nahráno do řídicí desky. Pro 

správné fungování sestavené verze jsem upravoval parametry firmware. Výsledný změněný kód 

firmware je obsažen v příloze, viz Příloha 2. Finální verze je znázorněna na  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza dostupných možností stavby 3D tiskárny používající FDM 

technologii tisku. Na základě požadavků firmy 3DimLaboratory jsem vytvořil návrh elektroniky pro 

3D tiskárnu s následným zapojením komponent a ověřením základní funkčnosti. V průběhu práce 

bylo zapotřebí překonat spoustu překážek a přiučit se novým věcem z oboru zapojování elektrických 

komponent. Stanovených cílů se mi podařilo dosáhnout, vyjma fyzického zapojení extruderu a 

vyhřívané podložky. 

Za účelem analýzy dostupných možností 3D tisku vznikla kapitola 2 vysvětlující proces 3D 

tisku, jeho možné metody a přehled používaného filamentu pro 3D tisk. Kapitola 3 je výsledkem 

analýzy existujících řešení řídicích desek pro 3D tisk. Kapitola 4 shrnuje nejzajímavější a aktuálně 

dostupný firmware. Tyto kapitoly uvádí čtenáře do problematiky 3D tisku. Z analýzy plyne, že obecně 

neexistuje ideální 3D tiskárna. Každá 3D tiskárna je specifický přístroj a je více než důležité, k jakému 

účelu bude používána. 

Ze dvou návrhů elektroniky pro 3D tiskárnu byla zvolena PiBot verze řídicí desky a driveru 

krokových motorků. Tato verze je dobře logicky zdokumentována a aktivně vyvíjena. PiBot komunita 

má velmi vstřícnou technickou podporu. Vybraná verze 3D tiskárny splňuje veškeré požadavky 

zadavatelské firmy. Základní elektronické komponenty byly zapojeny, především zprovoznění 

krokových motorků pro pohyb extrudéru ve všech osách tiskové sestavy. Zapojení komponenty jsou 

připraveny pro osazení dalšími perifériemi, jako je extrudér a vyhřívaná podložka. 

Oblast 3D tisku je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Její výhody ji předurčují k budoucímu 

rozsáhlému rozvoji díky její univerzálnosti a dostupnosti použití. Oblast výzkumu je možné rozšířit 

další závěrečnou prací. Navazující práce se může zabývat návrhem a implementací software pro 

generování konfiguračního souboru pro zadanou řídící desku a jednotlivé typy použitých komponent. 

Jiné řešení může zpracovat charakteristiku jednotlivých vlastností konkrétních materiálů využívaných 

pro 3D tisk s výstupem optimálních podmínek pro dosažení nejvyšší kvality tištěného objektu.  
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