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Abstrakt 

Stereolitografická tiskárna patří mezi nejpopulárnější technologie 3D tisku. Díky 

vysoké přesnosti a vynikající kvalitě tisknutých dílů mohou být tiskárny použity pro 

široké spektrum aplikací. Tiskárna využívá světelný zdroj světla vlnové délky UV pro 

vytvrzování fotopolymeru. Komerčně dostupné tiskárny neumožňují úpravu jak 

optických, tak mechanických parametrů přístroje. Z tohoto důvodu byla navržena DLP 

tiskárna, která umožňuje úpravu optické soustavy a tím i změnu tiskového pole 

a rozlišení. Další výhodou je také možnost úpravy již navržených mechanických dílů. 

DLP tiskárna byla zkonstruována a otestována. Na základě provedených experimentů 

jsou uvedena doporučená nastavení parametrů tiskárny.  

 

Summary 

Stereolithography printing is one of the most popular 3D printing technologies. This 

printers use a UV light source for photopolymer curing and can be used for a wide 

range of applications with high precision and excellent print quality. Commercially 

available printers do not allow the modifications of the optical and mechanical 

parameters of the instrument. For this reason, a DLP printer has been designed to allow 

the optical system modifications and thus changing the printing field and resolution. 

Another advantage is the possibility to modify already designed mechanical parts. The 

DLP printer has been designed and tested. The recommended printer parameters 

settings are listed, which are based on the performed experiments. 

 

Klíčová slova  
3D tiskárna, stereolitografie, DMD čip, fotopolymer, osvětlovací soustava, projekční 

soustava 

 

Keywords 

3D printer, stereolithography, DMD chip, photopolymer, illumination systems, 
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Úvod 

Termínem Rapid Prototyping (RP) jsou označovány technologie výroby používaných 

v různých průmyslových odvětvích k vytváření rychlého prototypu pomocí metody 3D 

tisku neboli aditivní výrobou. V aditivních procesech je objekt vytvořen pokládáním 

souvislých vrstev materiálu, dokud není celý výrobek dokončen. Ten je vymodelován 

v libovolném CAD systému, který umožňuje vytvářet virtuální 3D modely. V dalším kroku 

je model z CAD systému exportován nejčastěji do formátu *.stl (stereolitography). Aditivní 

technologie v zásadě využívá čtyř základních principů, kdy je základní dělení určeno 

způsobem zpracování materiálu modelu. První typ pracuje na principu, kdy je materiál 

vytlačován tiskovou hlavou například FFF (Fuced Filament Fabrication). U dalšího typu 

je materiál pojen pomocí lepidla, laseru a podobně na podložce například SLS 

(Selective Laser Sintering). Další typ patří mezi nejpřesnější a materiál je v tekuté 

formě a je vytvrzován například SLA (Stereolitografie). Tištěné 3D modely byly 

nejprve využívány pro vytvoření rychlého prototypu, což vedlo k efektivnější 

komunikaci se zákazníky a rychlejšímu uvedení výrobku na trh [1].  

V této práci je podrobně popsán princip stereolitografické tiskárny, její výhody 

a nevýhody a současné produkty na trhu. Dále bude podrobně popsána optická soustava 

stereolitografické tiskárny a představeny její návrhy. Cílem práce je konstrukční návrh 

DLP tiskárny, jeho realizace a následné testování tiskárny.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aditivn%C3%AD_v%C3%BDrobn%C3%AD_proces
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1. Princip stereolitografické 3D tiskárny  

Technologie 3D tisku SLA (Stereolithography apparatus) patří mezi nejstarší metody 

a byla vyvinuta v roce 1986, kdy si ji nechal patentovat Charles W. Hull [2]. Díky 

dostupnějším a levnějším technologiím se tato metoda stává oblíbenější. Tiskárna se 

skládá z konstrukční plošiny, která je umístěna v nádobě s fotopolymerem a z laseru, 

nebo jiného zdroje světla. Princip metody spočívá ve vytváření modelu z tekutého 

fotopolymeru, který je po vrstvách vytvrzován na konstrukční plošině. Zdroj vydává 

světlo, které vytvrdí tekutý fotopolymer v jednotlivých vrstvách. Podle typu osvětlení 

lze vrstvu vytvářet buď bod po bodu nebo najednou. Po dokončení vrstvy je konstrukční 

plošina posunuta a proces polymerace se znovu opakuje a dochází ke vzniku další 

vrstvy. Jakmile je díl dokončen, vypustí se zbytek fotopolymeru z nádoby, což může 

trvat několik hodin, vzhledem k vysoké viskozitě tekutiny. Pro finální vytvrzení se 

následně umístí celý 3D model do UV pece, která dokončí výtisk. Oproti jiným 

metodám 3D tisku se tato řadí mezi nejpřesnější a dosahuje značných detailů. Neustále 

se rozšiřuje nabídka světlocitlivých fotopolymerů – od modelářských pryskyřic 

s volitelným barevným odstínem či průhledností přes konstrukční materiály 

s posílenými mechanickými vlastnostmi až po lékařské materiály se zaručenou 

biokompatibilitou. 

1.1.  Typy stereolitografických 3D tiskáren 

Dle typu osvětlení lze dělit stereolitografické 3D tiskárny na klasické SLA tiskárny a na 

tiskárny využívající DMD čip nebo LCD panel. Princip jednotlivých tiskáren je 

zobrazen na obrázku 1. Je-li fotopolymer vytvrzován bod po bodu pomocí laserového 

paprsku o dané vlnové délce, tiskárna se nazývá SLA [2]. Druhý typ používá místo 

laserového paprsku projektor binárních masek, který ozáří celou vytvrzovanou plochu 

najednou. Výška vrstvy se u obou tiskáren pohybuje v rozmezí od 10 m do 100 m. 

Přesnost výsledného modelu je závislá na volbě fotopolymeru, kvalitě osvětlovací 

soustavy, délce a intenzity ozařování [3]. 

 

 
Obrázek 1: Principy osvitu a) laserem, b) DLP projektorem. Převzato a upraveno z [3]. 
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1.1.1. Princip SLA tiskárny 

Jak již bylo zmíněno prvním typem tiskárny je SLA tiskárna, která danou vrstvu 

vytvrzuje bod po bodu laserovým svazkem. Osvit laserovým paprskem je většinou 

prováděn shora Tiskárna s variantou s osvitem shora je znázorněna na obrázku 2. Na 

začátku tisku je konstrukční plošina vysunuta do výšky, která odpovídá tloušťce 

polymerizované vrstvy. Laserový sazek 7 o ultrafialové vlnové délce, který je 

produkovaný zpravidla diodovým laserem 10, je vychylován pomocí soustavy čoček 9 

a polohovatelným zrcadlem 8 tak, aby stopa laseru mohla při polymerizaci rastrovat. 

K vlastní polymerizaci dochází v nádržce 6, která je naplněna fotopolymerem 3. 

V místě dopadu je fotopolymer osvětlován postupným rastrováním bodu po bodu, 

dokud nedojde k vytvrzení celé vrstvy. Konstrukční plošina 4 se pak následně posune 

směrem dolů i s vytvrzeným modelem 2 o tloušťku jedné vrstvy a proces polymerace se 

opakuje, dokud není model hotov. 

 Po dokončení celého procesu se objekt mechanicky oddělí od konstrukční plošiny, 

ošetří čistidlem a umístí do UV pece. Nevýhodou této metody je problém s vytvářením 

další tenké vrstvy polymeru na povrchu tisknutého modelu, díky jeho povrchovému 

napětí. Proto je nutné tuto hladinu vždy před polymerizací další vrstvy srovnat. Často se 

používá kombinace stěrače 1 a jeho nosné konstrukce 5, který po každým posunu 

modelu srovná hladinu fotopolymeru [3].  

Tento problém lze také řešit pomocí ponoření modelu do větší hloubky, než je hloubka 

vrstvy tak, aby bylo překonáno povrchové napětí fotopolymeru. Následně je model 

vysunut zpět do požadované polohy. Tento způsob použil a potvrdil L. Pelm ve své 

diplomové práci [4]. 

 

Obrázek 2: Princip osvitu laserovým paprskem shora. 1 - stěrač, 2 - tištěný model, 3 - 

fotopolymer, 4 - konstrukční plošina, 5 - konstrukce se stěračem, 6 - nádrž s fotopolymerem, 7 - 

laserový paprsek, 8 - zrcadlo, 9 - soustava čoček, 10 - laser. Převzato a upraveno z [3]. 
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1.1.2. Princip DLP tiskárny 

Druhý typ litografické tiskárny používá plošný zdroj světla. U tohoto typu tiskárny je 

skenovací soustava nahrazena LCD panelem nebo DLP (Digital Light Processing) 

systémem. Princip tiskáren spočívá v ozáření a vytvrzení celé vrstvy najednou a tím je 

zkrácená doba tisku. Tyto systémy standardně využívají osvit zespodu. Dražší 

komerčně dostupné tiskárny většinou používají DLP systém, protože mohou být při 

kvalitní konstrukci optiky přesnější. Nevýhodami použití LCD panelu jsou jeho vysoká 

pohltivost záření, je pomalejší než DLP a má velký rozměr pixelů [5]. 

DLP systém byl patentován společností Texas Instrument Inc. v roce 1986 Dr. 

Larrym Hornbeckem [6]. DLP systém se skládá ze zdroje světla, který nasvěcuje plochu 

DMD čipu. Na tento čip je nahrána binární odrazivá maska, která je pomocí projekční 

soustavy zobrazována do nádoby s fotopolymerem. Povrch čipu je pokryt sklopnými 

hliníkovými mikrozrcadly, které představují jednotlivé pixely. Princip DMD čipu 

a jednotlivé optické soustavy jsou popsány v části 2. 

 Metodika tisku je znázorněna na obrázku 3. Prvně je konstrukční plošina umístěna 

nad dno nádoby do vzdálenosti, která odpovídá tloušťce polymerizované vrstvy. DLP 

projektor ozáří celou vytvrzovanou plochu najednou. Tím dochází ke ztuhnutí 

fotopolymeru, který přilne ke konstrukční plošině a ke dnu nádoby. Po vytvrzení jedné 

vrstvy musí být nádoba krátkodobě nakloněna nebo posunuta do strany, kvůli 

mechanickému oddělení ztuhlého fotopolymeru od dna nádoby a také aby docházelo 

k pravidelnému promíchávání fotopolymeru. Následně dochází k vertikálnímu posunutí 

konstrukční plošiny o tloušťku vrstvy. Poté je možno ozářit a vytvrdit novou vrstvu. 

Celý proces se pravidelně opakuje a konstrukční plošina s výtiskem se vysouvá, dokud 

není vytvořený celý model [7]. Po dokončení procesu se opět výtisk očistí od 

přebytečného fotopolymeru a umístí se do UV pece, kde dochází k dokončení 

polymerace. Zajímavým způsobem, jak zabránit přilnutí vytvrzené plochy k nádobě je 

řešení CLIP (Continuous Liquid Interface Production) od firmy Carbon 3D [8]. Metodu 

si nechala patentovat společnost Carbon3D, umožňuje rychlejší tisk a produkuje hladký 

finální produkt. Metoda je založena na proudění kyslíku přes dno nádoby s polymerem. 

Mezi výtiskem a dnem nádoby se tvoří tzv. mrtvá zóna, ve které proudí fotopolymer 

s kyslíkem a nedochází k přilnutí vytvrzené vrstvy ke dnu nádoby.  

 

Obrázek 3: Princip vytvrzování fotopolymeru DLP projektorem. a) fotopolymerizace, b) náklon 

nádoby, c) srovnání nádoby a vertikální posunutí, d) fotopolymerizace, d) vytváření modelu. 

Převzato a upraveno z [7]. 

a) b) c) d) e) 
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1.2. Materiál 

 Fotopolymerizační proces využívá kapalnou látku pro vytvoření modelu, kterou je 

zpravidla vytvrditelná pryskyřice. Typicky pro SLA 3D tiskárny se používají pryskyřice 

citlivé na vlnovou délku UV záření. Při ozařování fotopolymeru dochází k chemické 

reakci zvané fotopolymerizace. Fotopolymery byly vyvinuty koncem šedesátých let 

minulého století a brzy se staly široce používanými. Používali se například na lesklé 

povlaky na papírech a kartonech, další využití našly v zubním lékařství. Při těchto 

aplikacích nebylo potřeba vytvářet vzory a modely materiálů, to se změnilo až 

s příchodem stereolitografie [9]. Na trhu je k dispozici řada fotopolymerů pro SLA 

tiskárny. Každá pryskyřice má různé fyzikální vlastnosti, podle typu aplikace. Tiskárny 

jsou navrhovány se zdrojem světla okolo 400 nm, což umožňuje použít jakoukoliv 

pryskyřici, která je vytvrditelná při této vlnové délce, nebo vyšší. Použití fotopolymerů 

umožňuje přidat další látky, které mohou měnit vlastnosti materiálu a následně i model. 

Pro získání struktur povrchu s vysokou přesností mohou být použity další přídavné 

materiály jako je například keramické, nebo kovové prášky [10]. 

1.2.1. Vlastnosti materiálu 

První patenty popisující pryskyřici byly publikovány v letech 1989 a 1990 [11,12]. 

Tyto pryskyřice byly z akrylátu a vysoce reaktivní. Obvykle v modelu vytvářely slabé 

části, kvůli nepřesnosti způsobené smršťováním a kroucením. Pryskyřice na bázi 

akrylátu se mohly vytvrdit pouze na 46 %. První patent na epoxidované pryskyřice byl 

vydán v roce 1988 a ty produkují přesnější, tvrdší a silnější části než akrylátové. Jejích 

nevýhoda je křehkost vytvrzených částí a citlivost na vlhkost. Většina komerčně 

dostupných pryskyřic je založena na epoxidové bázi s určitým obsahem akrylátu, tím se 

spojí výhody obou typů.  

Fotopolymer je roztok, který se skládá ze tří základních prvku: monomér/oligomér, 

fotoindikátor a blokátor. Použití různých kombinací složek a jejich různých poměrů, 

vytváří velké množství použitelných druhů pryskyřice. Monoméry/oligoméry jsou 

základní složkou, a činí více než 95% roztoku. Fotoindikátor určuje spektrální rozsah 

ozáření, který může být použit pro tuhnutí a ovlivňuje rychlost vytvrzování. Čím je 

vyšší procento indikátoru, tím je rychlejší vytvrzovací reakce. Blokátory určují hloubku 

průniku ozáření a následně ovlivňují tloušťku vrstvy [10]. Když UV záření dopadá na 

pryskyřici, fotoindikátory prochází chemickou transformací a stávají se reaktivnímu 

s kapalnými monomery. Fotoindikátor reaguje s molekulou monomeru, aby zahájil 

polymerní řetězec. Polymerizace je termín používaný pro popis procesu spojování 

malých molekul (monomerů) do větších molekul (polymery), které jsou složené 

z mnoha monomerních jednotek. Existují dva hlavní typy fotopolymerní chemické 

reakce: 

 fotopolymerizace volných radikálů – pro akryláty 

 kationická fotopolymerizace – pro epoxidy a vinylethery 
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Při fotopolymerizaci volnými radikály, radikály nebo ionty odbourávají iniciátory. Ionty 

začnou reagovat s monomery a je zahájená polymerizace. Zatímco v kationtové reakci 

je z inciátoru uvolněna kyselina a začíná proces. Fotopolymerizace volnými radikály 

jsou velmi oblíbené v zubním lékařství jako lepidlo a povlaky. 

Fotoindikátor přeměňuje světelnou energii na chemickou energii vytvořením volných 

radikálů, nebo kationtů při vystavení UV záření. Mohou se rozdělit na dvě nebo více 

částic a alespoň jedna z částic reaguje s monomery nebo oligomery a spojí je 

dohromady. Tvorba makromolekul větších velikostí přidáním monomerů se obvykle 

provádí v přítomnosti několika podmětů, jako je laser, elektronový paprsek, rentgenové 

záření a tepelné procesy. 

1.2.2. Přehled pryskyřic pro 3D tisk 

Existuje několik druhů pryskyřice, speciálně vyvinutých pro různé aplikace. Nejvíce 

používaná je standardní pryskyřice, která se dodává v odstínech černé, bílé, šedé nebo 

v 16 různých barvách. Nejčastěji se používají pro obecný tisk a nabízí povrchy 

s vysokými detaily, menšími než 25m. Dalším typem pryskyřic jsou inženýrské, které 

mohou být flexibilní, tvrdé, odolné, elastické, tuhé atd. Flexibilní a elastické se 

používají pro prototypovou výrobu, která vyžaduje měkkost a pružnost, jako jsou 

například rukojeti. Tvrdý materiál simuluje ABS plast a jsou vhodné pro aplikace, které 

jsou vystaveny vysokému namáhání. Skvělé využití je například pro prototypování 

finálních sestav i polotovarů k obrábění atd. Odolné materiály se využívají tam, kde je 

díl namáhán na deformaci, vysoké protažení a nárazy. Tuhé pryskyřice zesílené sklem, 

nabízí velmi vysokou tuhost a leštěný povrch. Vysoce odolné vůči deformaci se skvěle 

hodí pro tisk tenkých stěn a prvků. Nevhodné použití je pro díly, které je potřeba 

namáhat na ohyb. Dalším typem materiálu je odlévatelná pryskyřice a využívá se pro 

tisk modelů ve šperkařství. Tento typ je speciálně vyvinut pro přesné detaily, je modře 

zbarvený a oproti standardní pryskyřici je mírně měkčí. Pryskyřice jsou také velice 

využívané v zubním lékařství a existují na to speciálně vyvinuté typy. Například zubní 

pryskyřice je navržena přímo pro tisk chirurgických vodítek vrtáků a je biokompatibilní. 

Další pryskyřice se využívají pro tisk korunkových a můstkových modelů, zubních 

protéz, dlah a úchytů, mají vysokou odolnost proti lomu a opotřebení. Posledním typem 

pryskyřice je keramická, která je plněna oxidem křemičitým. Lze ji vypalovat v peci 

a vytvořit tak plně keramický kus [3]. 
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1.3. Komerčně dostupné tiskárny  

V této části jsou představeny komerčně dostupné tiskárny, jejích výhody nevýhody, 

které vedou k motivaci vytvoření tiskárny podle vlastního návrhu. Mezi nejznámější 

Stereolitografické 3D tiskárny patří Formlabs Form 2 [3], Peopoly Moay [13], Original 

Prusa Sl1 [14], Anycubic Photon [15], Carbon 3D [8]. 

Formlabs Form 2 

Mezi nejlepší SLA tiskárny patří Form 2 [3], kde vytvrzování probíhá pomocí 

výkonného laseru. Tiskárna Formlabs Form 2 je zobrazena na obrázku 3 a její 

parametry jsou v tabulce 1. Přesná optická soustava a výkonný 250 mW laser poskytují 

velice dobré rozlišení a vysokou povrchovou kvalitu. Laserová stopa je polohovatelná 

po celé tiskové ploše pomocí přesných galvanometrů, proto není kvalita tisku omezena 

rozlišením projektoru, jako u jiných tiskáren. Tiskárna se vyrábí ve stolním provedení, 

proto je její velikost uživatelsky přívětivá. Mezi další výhody patří vysoká spolehlivost 

a snadná obsluha. Tiskárna nabízí automatizovaný systém doplňování fotopolymeru ze 

zásobníku, takže obsluha nepřichází do kontaktu s fotopolymerem. Firma nabízí nový 

typ nádobky, která je mnohonásobně trvanlivější a umožňuje použití speciálních 

materiálů. Výrobce také poskytuje širokou nabídku originálních fotopolymerů, které 

jsou vyvinuty na míru pro různé odvětví a různou aplikaci se speciálními požadavky. 

K tiskárně je nabízen program, který zjednoduší práci obsluhy tím, že model zorientuje 

vhodně, vytvoří tiskové podpory a umístí jej na podložku s dalšími modely. Tiskové 

data je možné na tiskárnu poslat přes bezdrátovou síť Wifi. Nastavení tisku se ovládá 

pomocí barevného dotykového displeje, kde se obsluha dozví i různé informace o tisku, 

jako je délka tisku, spotřeba materiálu atd.  

 

Tabulka 1: Parametry SLA tiskárny Formlabs Form 2. 

Tiskový objem: 145x145x175 mm 

Výška vrstvy:  25-100 m 

Průměr vytvrzovacího bodu: 140 m 

Rozměry zařízení: 350x330x520 mm 

Cena: 84 942 Kč 

 
Obrázek 3: Tiskárna Formlabs Form 2. Převzato z [3]. 
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Anycubic Photon 

Anycubic Photon [15] je nízkonákladová stolní 3D DLP tiskárna a je zobrazena na 

obrázku 4 a její parametry jsou v tabulce 2. Patří mezi spolehlivé a cenově dostupné 

tiskárny, a proto je velmi oblíbená. Tiskárna Photon nevyužívá jako zdroj světla laser, 

ale LED diodu, která vytvrzuje pryskyřici pomocí LCD obrazovky s rozlišením 

2560x1440. Její použití a nastavení je velice snadné a k ovládání tiskárny se využívá 

dotykový displej. Rozměry tiskárny jsou malé, takže nezaujímá moc místa a lze ji mít 

položenou na stole. Její nevýhoda je, že oproti ostatním tiskárnám poskytuje malé 

tiskové pole s nízkým rozlišení. Tiskárna využívá jako dno nádoby FEP folii, což 

umožňuje snadnou výměnu folie při jejím poškození.  

 

Tabulka 2: Parametry DLP tiskárny Anycubic Photon. 

Tiskový objem: 115x65x155 mm 

Výška vrstvy:  25-100 m 

XY rozlišení: 47 m (2560x1440) 

Rozměry zařízení: 220x200x400 mm 

Cena: 14 990 Kč 

 
Obrázek 4: Tiskárna Anycubic Photon. Převzato z [17]. 
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Original Prusa SL1 

V roce 2018 představil Josef Průša novou cenově dostupnou SLA tiskárnu Original 

Prusa SL1 [14] viz obrázek 5. Její parametry jsou v tabulce 3. Stejně jako Anycubic 

Photon i tato tiskárna využívá jako zdroj světla UV LED diodu a k promítání obrazu 

používá LCD panel, který slouží jako maska na které se zobrazuje digitální obraz 

vrstvy. Rozlišení tisku v ose x a y je pevně dané rozlišením LCD displeje 2560x1440. 

Velikost tiskového pole je podobné jako u Anycubic Photon. Tiskárna se chlubí svoji 

pevnou hliníkovou konstrukcí, což zajišťuje stabilitu při tisku. SL1 používá senzor, 

který je umístěný v nádržce a který pomáhá nalít optimální množství fotopolymeru. 

Nádoba je odnímatelná a dno má vyrobené z pružné FEP folie. Promíchání 

fotopolymeru a odtržení výtisku je zajištěno náklonem nádoby do strany. Další její 

výhody jsou rychlost tisku a kalibrace tiskové platformy. Nahrávání modelů je možné 

z disku, nebo přes Wifi či LAN.  

 

Tabulka 3: Parametry DLP tiskárny Original Pruša SL1. 

Tiskový objem: 120x68x150 mm 

Nejmenší výška vrstvy: 10 m 

Doporučená výška vrstvy: 25-100 m 

XY rozlišení: 47 m (2560x1440) 

Rozměry zařízení: 400x237x225 mm 

Cena: 34 990 Kč 

 

 
Obrázek 5: Tiskárna Original Prusa SL1. Převzato z [16]. 
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Carbon M2 

Mezi další známé tiskárny patří Carbon M2 od společnosti Carbon 3D [8]. Je zobrazena 

na obrázku 6 a její parametry jsou v tabulce 4. Společnost si nechala patentovat 

speciální metodu tisku CLIP, která využívá propustnou membránu pro kyslík. Jako 

zdroj světla využívá vysoce výkonnou LED diodu a obraz do fotopolymeru promítá 

pomocí DMD čipu a projekční soustavy. Firma nabízí širokou nabídku materiálů na 

tisk, včetně vlastních směsí. Jsou dostupné materiály pro biomedicínu, s vysokou 

elasticitou, pro zubní lékařství a spousta dalších. Firma nabízí možnost pronajmutí 

tiskárny. 

 

Tabulka 4: Parametry DLP tiskárny Carbon M2 

Tiskový objem: 189x118x326 mm 

Nejmenší výška vrstvy: 10 m 

Doporučená výška vrstvy: 25-100 m 

XY rozlišení: 75 m (2560x1440) 

Rozměry zařízení: 540x654x1734 mm 

Cena: - 

 

 

Obrázek 6: Tiskárna Carbon M2. Převzato z [8]. 
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2. DLP tiskárna  

Jak už bylo zmíněno výše, metodu 3D tisku pomocí DLP (Digital Light Processing) 

projektoru si nechala patentovat firma Texas Instrument Inc. v roce 1986 [6]. DLP 

tiskárna se skládá z DLP projektoru s DMD čipem, tiskové nádoby a mechaniky 

s konstrukční plošinou. Jednotlivé podsestavy budou v následujících částech práce 

vysvětleny. Teorie DMD čipu a DLP projektoru jsou výrobcem popsány v původní 

souhrnné publikaci [16]. V následujících částech práce, popisujících optickou část DLP 

tiskárny, bude uveden především výtah z tohoto zdroje. 

2.1. DLP projektor 

DLP projektory jsou založeny na technologií DMD čipu a na promítání obrazu, buď 

na projekční plátno, nebo do nádoby s fotopolymerem. Obraz vzniká digitálně a vytváří 

se odrazem světla od mikrozrcátek.  DMD čip je spojen s elektronikou, která řídí celý 

proces promítání obrazu. Princip DMD čipu bude vysvětlen v další části. Princip DLP 

projektoru lze vidět na obrázku 7. Bíle světlo, které vychází z halogenové lampy, je 

kondenzorovou optikou směrováno na rotující barevný filtr, kterým dále prochází. 

Rotující kruhový filtr je symetricky rozdělen na tři barevné části, odpovídající 

základním barvám RGB modelu. Po průchodu je světlo další optikou fokusováno na 

DMD čip. K řídící elektronice čipu je přiveden videosignál, ve kterém je zakódovaný 

obraz, který je promítán. Na základě digitálního signálu jsou vysílány impulsy pro 

jednotlivá mikrozrcadla DMD čipu. Různým naklápěním mikrozrcadel vzniká 

požadovaný obraz, který je pomocí projekční soustavy promítán do dané vzdálenosti 

[17]. 

 

 
 

Obrázek 7: Princip DLP projektoru. Převzato a upraveno z [18]. 
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V dnešní době se v DLP projektorech používá jako zdroj světla LED dioda, která má 

za následek živější obraz a širší spektrum barev. Její výhody budou popsány v další 

části. 

Projektor použitý ve 3D tiskárnách využívá LED diodu s vlnovou délkou 

ultrafialového záření. Další změnou oproti promítání na plátno je, že v optické soustavě 

není potřeba používat barevný filtr, neboť k vytvrzení plochy stačí pouze světlo 

s vlnovou délkou UV záření.  

2.1.1. DMD čip 

První DMD čip vyvinul Larry Hornbeck v roce 1987 a je nejdůležitější části DLP 

projektoru [19]. Čip nachází uplatnění v mnoha aplikacích od různých zařízení 

v domácnosti, projektorů, až po automobilový průmysl. Zařízení se skládá z více než 

dvou milionů miniaturních zrcadel vyrobených z hliníku. Každé mikrozrcadlo 

reprezentuje jeden nebo více pixelů ve výsledné projekci. Rozměr jednotlivých zrcátek 

je od 6 do16 m a každé zrcátko je řízeno elektronikou a může se naklápět nezávisle na 

ostatních. Odrazné plochy se mohou velmi rychle pohybovat mezi dvěma krajními 

polohami, zapnuto a vypnuto. První poloha on-state (zapnuto) směruje světlo do 

projekční soustavy a tvoří jasný obraz, zatímco druhá krajní poloha off-state (vypnuto) 

odráží světlo mimo projekční soustavu na chladící plochu a vytváří tmavé části obrazu 

viz obrázek 8. Projekční a osvětlovací soustava bude více popsána v další části. 

U běžných DMD čipů je úhel náklonu  12. Zrcátka se naklání kolem své úhlopříčky.  

 

 
 

Obrázek 8: Princip DMD čipu. Převzato a upraveno z [16]. 

 

Kromě poloh on-stat a off-state existuje poloha flat-state. Ta nastane, když na zrcátka 

není přivedeno řídící napětí, tím pádem nejsou v žádné z krajních poloh. K tomu 

dochází je-li zařízení vypnuto, nebo nastaveno tak, že netvoří žádný snímek. 
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Mikrozrcadla jsou schopna se pohybovat mezi stavy vypnuto a zapnuto více než 1000x 

za sekundu. Každá z krajních poloh zrcátek odráží svazek světla v rozsahu úhlu  24. 

Svazek osvětlující DMD čip by měl mít stejnou numerickou aperturu jako svazek 

vstupující do projekční soustavy po odrazu od DMD čipu. Při splnění této podmínky se 

světelné svazky nepřekrývají a netvoří tak nechtěné artefakty v promítaném obraze.   

Jednotlivá zrcátka DMD čipu, jsou vyrobena mikrolitograficky z hliníku. Pod každým 

zrcátkem je SRAM buňka tvořena CMOS prvky. Pokud je hodnota jednoho prvku 

logická 1, pak hodnota druhého prvku je logická 0 a naopak. Logický prvek (0 a 1) 

určuje polohu zrcátek, ve které jsou nakloněny. Mechanická část každého pixelu se 

skládá ze tří vrstev viz obrázek 9. Mikrozrcadlo je zavěšeno a spojeno sloupkem 

k vahadlu, které je zavěšeno dvěma torzními závěsy k podpěrným sloupkům. Ty jsou 

spojeny se základní podkladovou deskou. Poloha každého zrcátka je pomocí dvou párů 

elektrod kontrolována. Elektrody pro mikrozrcadlo a elektrody pro vahadlo jsou 

propojeny s komplementárními stranami podkladové buňky SRAM. Mezi 

mikrozrcadlem, jeho elektrodou a elektrodou vahadla je vytvořeno elektrostatické pole, 

které vytváří klopný moment. Elektrody jsou vázány na SRAM buňku, která je 

umístěna v křemíkové základní desce. Aby se mikrozrcadlo mohlo začít pohybovat, 

musí nejprve přijít signál z paměťové buňky SRAM. Po vložení informací o pohybu do 

dané buňky je přivedeno napětí na elektrody a zrcátko se může začít pohybovat.  

 

 
 

Obrázek 9: Struktura jednoho pixelu DMD čipu. Převzato a upraveno z [20]. 

 

Rozměry pole jednotlivých pixelů jsou určeny rozlišením DMD čipu. Čipy jsou 

dostupné v různých rozlišeních od 800x600 po 2560x1600. Firma Texas Instruments 

[19] nabízí širokou nabídku od vlastních DMD čipů, vývojových souprav, až po hotová 

zařízení. Mezi často používanou vývojovou soupravu patří například DLP LightCrafter 

9000 modul zobrazený na obrázku 10.  
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Obrázek 10: DLP LightCrafter 9000. Převzato a upraveno z [19]. 

2.2. Typy systému DLP projektoru  

Existují dva systémy optických návrhů DLP projektoru: telecentrický a netelecentrický. 

Každý systém má své výhody a nevýhody a podle aplikace se vybere ten, který je 

nejvíce vhodný. Jednotlivé systémy se dále dělí na dvě části: osvětlovací soustava 

a projekční soustava. Na níže popsaných systémech jsou vysvětleny typické způsoby, 

jak tyto dvě optické části oddělit. Při návrhu osvětlovacího systému je kladen důraz 

pouze na homogenitu a účinnost osvitu DMD čipu. Zatímco projekční soustava promítá 

obraz a je třeba se zabývat optickými vadami zobrazení. Vzhledem k tomu že DMD čip 

je odrazný prvek, osvětlovací a zobrazovací svazky se nachází ve stejném prostoru. Ve 

vývoji DLP projektorů je důležitou vlastností kontrastní poměr, který je ovlivněn hlavně 

množstvím nekontrolovatelného světla vstupujícího do projekční soustavy, například 

odraz z okolí DMD čipu. Vzhledem k tomu, že závěsy mikrozrcadel jsou vedeny 

úhlopříčně, mikrozrcadla se naklápí kolem osy, která je orientovaná o 45 vzhledem ke 

hranám čipu. Tato informace je zásadní při navrhování optických systémů.  

Hlavní rozdíl mezi telecentrickým a netelecentrickým systémem je umístění pupily 

projekční soustavy. Telecentrický systém je definovaný umístěním výstupní pupily 

osvětlovací soustavy (vstupní pupila projekční soustavy) v nekonečnu. Netelecentrický 

systém se liší od prvního systému tím, že výstupní pupila osvětlovací soustavy je 

umístěna v krátké a konečné vzdálenosti od DMD čipu a je shodná s pupilou projekční 

soustavy. Jednotlivá umístění pupily jsou znázorněny na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Umístění pupily v jednotlivých systémech: a) telecentrický systém, b) 

netelecentrický systém.  

2.2.1. Telecentrické uspořádání 

První optický návrh DLP projektoru využívá telecentrický systém a uspořádání je 

znázorněno na obrázku 12. Důležitými znaky je umístění vstupní pupily projekční 

soustavy v nekonečnu a telecentrický systém v osvětlovací soustavy. Středové paprsky 

svazků vycházející z jednotlivých bodů zdroje jsou paralelní a v osvětlovací soustavě 

poskytují jednotné úhly mezi dopadajícím a odraženým paprskem. Shodné úhly mezi 

paprsky jsou díky telecentrickému systému zajištěny v celém poli mikrozrcátek. 

 

 

 
 

Obrázek 12: Uspořádání telecentrického DLP projektoru. Převzato a upraveno z [16]. 
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První důležitou částí projektoru je osvětlovací soustava. Hlavní funkcí osvětlovací 

soustavy je shromáždit co největší množství světla ze zdroje a nasměrovat ho na aktivní 

část DMD čipu. Existuje mnoho možností a kombinací různé optiky k docílení co 

nejefektivnějšího přenesení výkonu zdroje. Běžná je kombinace lampového 

zdroje, reflektoru, homogenizační tyče, přenosové soustavy a TIR hranol. Nevýhodou 

lampy je její velké zahřívání a krátká životnost a je tedy nutné lampu kvalitně chladit. 

Životnost lampy se udává 5000 až 10000 hodin, nebo i více. V projektorech je životnost 

podstatně nižší okolo 2000 hodin. Společně s lampou se používá reflektor, který sbírá 

světlo a směruje je dále do osvětlovací soustavy. Reflektory mohou být buď 

parabolické, které se používají v kombinaci s kondenzorovou čočkou, nebo eliptické, 

které jsou menší a využívají se častěji. 

V poslední době se v DLP projektorech častěji využívají LED diody, které jsou 

výhodnější. Jednou z nich je dlouhá životnost LED diody (pokud je řádně 

chlazena), která obvykle překračuje životnost výrobku, takže nemusí docházet 

v průběhu používání k její výměně. Další z výhod je, že diodu lze dynamicky ztmavit 

nebo zesílit, čímž lze výrazně zvýšit kontrast, nebo jas. Dioda má vysokou sytost barev 

a je přátelská k životnímu prostředí, protože nemusí docházet k likvidaci rtuti. 

Soustavně jsou vyvíjeny nové diody ke zvýšení jejich účinnosti a výkonu. DLP 

technologie navíc nevyžaduje oproti LCD displejům polarizovaný zdroj světla. Díky 

tomu, že LED diody je možné neustále vypínat a zapínat podle potřeby, nedochází ke 

zbytečnému plýtvání energie jako u lamp, které musely být neustálé zapnuté. 

Samozřejmě i diody mají nevýhody, největší z nich je velký vyzařovací úhel světla, 

a tím je kladen velký nárok na jejich efektní zapojení do různých osvětlovacích 

systémů. 

 Homogenizační tyč je optická komponenta určená pro aplikaci, která vyžaduje 

plošný homogenizovaný zdroj světla. Běžně se používají homogenizační tyče ze skla, 

ale vyskytují se i duté zrcadlové tunely, protože jsou méně náročné na čistotu optických 

ploch a mohou být kratší. Mezi výhody dutého tunelu patří to, že nezachytávají prach na 

svém výstupu a jejich montáž je jednodušší. Jedinou jejich nevýhodou je použití při 

vyšších teplotách z důvodu ztráty energie na povrchu zrcadel. Skleněná homogenizační 

tyč, využívající princip totálního odrazu, je stále preferovanější volbou kvůli své 

efektivitě a nízké tepelné ztrátě. Princip totálního odrazu v homogenizační tyči je 

zobrazen na obrázku 13. Standardně bývá výstupní plocha tyče zobrazena na DMD čip 

a dále do roviny projekce, takže jakákoliv nedokonalost, či nečistota, která se usadí na 

této ploše, bude zobrazena jako vada obrazu. Ochrana výstupní plochy tyče před 

prachem může být zajištěna přiložením tlusté skleněné desky na výstupní plochu rodu, 

čímž se posune povrch s prachem mimo předmětovou rovinu osvětlovací soustavy. Oba 

typy tyčí pracují na stejném principu vícenásobných odrazů uvnitř tyče. Prostřednictvím 

vnitřních odrazů přemění prostorově nerovnoměrné vstupující světlo zdroje na vysoce 

homogenizované bez ohledu na spektrální charakteristiku světelného zdroje, tím 

vznikají virtuální obrazy zdroje. Čím jich vzniká více, tím vyšší je stupeň 

homogenizace. Vstupní a výstupní plocha tyče může být mnoha různých tvarů, 

nejběžnější jsou čtvercové, obdélníkové nebo šestiúhelníkové. Tyto tyče jsou ideální 

pro použití s bodovými zdroji, jako je např. LED dioda [21].   
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Obrázek 13: Princip homogenizační tyče. Převzato a upraveno z [22]. 

 

Možností, jak sesbírat co nejvíce světla a přenést jej na DMD čip je použitím 

soustavy čoček v kombinaci s homogenizační tyčí. Přenosová soustava, skládající se 

z čoček, vytváří zvětšený obraz výstupní plochy tyče a její funkce je přenést co nejvíce 

světla z výstupu tyče na DMD čip s vysokou homogenitou. Numerická apertura tyče 

musí odpovídat numerické apertuře projekční soustavy s ohledem na osvětlovací 

soustavu a její zvětšení. Přenosová soustava nemusí být vždy telecentrická na straně 

DMD čipu, záleží na zvolení systému, ale měla by být vždy telecentrická na straně tyče. 

Celková délka optického návrhu vždy závisí na omezení zástavbového prostoru. 

Osvětlovací soustava musí být navržena pro minimální rozostření na vnějších okrajích 

tyče. To je v rozporu s typickým zobrazovacím systémem, kde je výkon obvykle 

soustředěn do blízkosti optické osy. Telecentrický systém je charakteristický nižšími 

úhly osvětlení a tím nižším zkreslením, ale může vyžadovat více optických prvků pro 

lepší kontrolu rozostření. 

Osa osvětlovacího svazku je oddělena od projekčního svazku úhlem, který je 

dvojnásobně větší než naklonění zrcátek. Při návrhu telecentrického systému je většinou 

osa projekční soustavy kolmá na DMD čip a k oddělení osvětlovací soustavy 

a projekční soustavy slouží TIR hranol. Pokud je TIR hranol použit k oddělení 

jednotlivých soustav, systém vytváří stejné úhly dopadu v celém poli mikrozrcátek. 

Hranol musí být navržen tak, aby osvětlovací svazek dopadal pod kritickým úhlem 

a tím docházelo k totálnímu odrazu na dělící ploše hranolu. Po odrazu od DMD čipu 

paprsky procházejí do projekční soustavy hranolem a nedochází k odklonění svazku. 

Antireflexní vrstvy na povrchu hranolu ve vzduchové mezeře vyžadují zvláštní 

pozornost při návrhu, protože odražené světlo na tyto vrstvy dopadá pod vysokým 

úhlem, a proto je celková propustnost hranolu přibližně 92 % až 93 %. Návrhem 

správného tvaru hranolu a návrhem antireflexní vrstvy by se mělo zabránit vniknutí 

světla odraženého z polohy flat-state a off-state mikrozrcátek do projekční optiky. 

Vzduchová mezera hranolu by měla být asi 10 m, z důvodu potlačení astigmatismu 

v projekční soustavě. Jednou z konstrukcí TIR hranolu je tzv. RTIR, který používá 

pravoúhlý hranol a totální odraz nastane v projekční soustavě, nikoliv v osvětlovací 

soustavě, jak bylo popsáno výše. Princip TIR hranolu je znázorněn na obrázku 14, kde 

jsou zobrazeny jednotlivé svazky světla po odraze z on-, off- a flat-state polohy.  
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Obrázek 14: Princip TIR hranolu. Průchod osvětlovacího svazku do projekční soustavy z polohy 

mikrozrcátka a) on-state, b) off-state, c) flat-state. Převzato a upraveno z [23]. 

 

Další důležitou částí DLP projektoru je projekční systém. Funkcí projekčního 

systému je zvětšit obraz zařízení na obrazovku při zachování rovnoměrnosti osvitu. 

Skládá se ze sestavy projekčního objektivu, s pevnou ohniskovou vzdálenosti. 

Výkonnost projekční soustavy lze popsat klasickými veličinami používaných u jiných 

zobrazovacích systémů, jako je například přenosová funkce MTF, vady zobrazení, 

numerická apertura atd. Existují faktory, které ovlivňují návrh projekční soustavy. 

Jednou z nich je například poměr rozložení (throw ratio), který definuje poměr 

vzdálenosti promítaného obrazu od projektoru a jeho šířky. Poměr rozložení je určen 

ohniskovou vzdáleností projekční soustavy. Obvykle je tato vzdálenost omezena podle 

toho, o jakou se jedná aplikaci. Obecně platí, že čím větší je poměr rozložení, tím delší 

je ohnisková vzdálenost. Typické poměry rozložení pro klasickou projekci jsou 

v rozsahu 1.5:1 až 2.2:1. Numerická apertura je obvykle určena náklonem mikrozrcátek 

DMD čipu, aby se zabránilo překrývání svazků odraženého z flat-state a on-state stavu 

mikrozrcátek. Dalšími důležitými parametry je také hloubka ostrosti a tolerance 

umístění roviny DMD čipu.  

Při návrhu projekčního systému je zásadním rozměrem velikost pole, který určuje 

složitost optické konstrukce a náklady na projekční objektiv. Při promítání nesmí 

docházet ke zkreslení obrazu. MTF je definována jako podíl prostorového kontrastu 

obrazu vzhledem ke kontrastu předmětu. Popisuje, s jakým kontrastem budou přeneseny 
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jednotlivé prostorové frekvence z předmětu do výsledného obrazu. MTF je přesně 

definována jako podíl kontrastu výsledného signálu ku kontrastu vstupního signálu. Lze 

z ní vyčíst, nebo odvodit celou řadu vlastností příslušné optické soustavy. Z průběhu 

funkce MTF lze velmi dobře určit např. astigmatismus [24]. Texas Instruments 

doporučuje minimálně 40 % MTF na Nyquistovu frekvenci.  

Existuje mnoho výhod telecentrického systému, například rovnoměrná úroveň černé 

barvy díky jednotným úhlům osvětlení v celém poli mikrozrcátek, kratší pracovní 

vzdálenost projekční soustavy, z důvodu využití hranolu. Umístění pupily v nekonečnu 

nezpůsobuje žádné změny zvětšení při fokusaci. U tohoto systému může být osvětlovací 

soustava navrhována nezávisle na projekční soustavě, což může urychlit čas při vývoji. 

Mezi nevýhody telecentrického systému patří, vysoké náklady na výrobu TIR hranolu. 

Na rozhraní hranolu a vzduchové mezery dochází k relativně vysokým ztrátám (od 

2 % do 3 % na jedno rozhraní). Pro zvýšení efektivity se používají antireflexní vrstvy. 

Některé plochy hranolu můžou způsobovat povrchové odrazy, které následně vstupují 

do projekční pupily. Všechny rovinné povrchy blízko DMD čipu musí mít velice 

efektivní antireflexní vrstvu, aby se minimalizoval tento efekt. Kratší pracovní 

vzdálenost telecentrické projekční soustavy umožňuje zkrácení celkového optického 

systému, ale zhoršuje kontrast výsledného obrazu kvůli nedostatečnému prostoru 

k oddělení svazku z polohy flat-state a off-state DMD čipu. Jedním z největších faktorů 

ovlivňující kontrast je úhel, pod kterým dopadá osvětlující svazek na DMD čip. Obecně 

platí, že čím vyšší je úhel, tím vyšší je kontrast. Telecentrický systém využívá nižší úhly 

osvětlení než netelecentrický systém, což snižuje kontrast obrazu, přičemž jeho 

homogenita je vyšší. Je-li osvětlovací úhel zvětšován, dochází k vyosení pupily 

projekční soustavy a dochází tak k vinětaci, pokud se numerická apertura projekční 

soustavy nezvýší. To může zapříčinit, že se do projekční soustavy dostává více světla 

z flat-state polohy mikrozrcadel a více rozptýleného světla z celého zařízení a počáteční 

záměr zlepšení kontrastu se zmaří.  

 

 

  



24 
 

2.2.2. Netelecentrický osvětlovací systém 

Druhý optický návrh využívá netelecentrický systém a liší se od prvního systému 

tím, že výstupní pupila osvětlovací soustavy je umístěna v krátké a konečné vzdálenosti 

od DMD čipu a je shodná s pupilou projekční soustavy.  

 

 
 

Obrázek 15: Uspořádání netelecentrického systému. Převzato a upraveno z [16]. 

 

Uspořádání netelecentrického systému je znázorněno na obrázku 15. Začátek 

osvětlovacího systému je stejný jako u telecentrického. Skládá se ze zdroje světla, 

homogenizační tyče, soustavy čoček, popřípadě soustava zrcadel, které směrují paprsek 

na DMD čip. Změna nastává až v prostoru před DMD čipem, kde se při 

netelecentrickém systému nepoužívá TIR hranol. Středové paprsky svazků 

vycházejících z jednotlivých bodů zdroje nejsou paralelní a požadovaný průchod 

osvětlovacího svazku TIR hranolem by nebylo možné, protože úhel mezi dopadem 

a odrazem středového paprsků svazku jsou pro každé mikrozrcátko odlišné. Kvůli těmto 

důvodům se místo TIR hranolu využívají ke směrovaní osvětlovacího svazku na DMD 

čip zrcátka a polní čočka. Výhodou polní čočky je, že obvykle existuje více optických 

prvků v osvětlovací cestě, což pomáhá optimalizovat rozostření obrazu. Samotná polní 

čočka je decentrovaná a nakloněná vzhledem k osvětlovací optické ose, což může 

napomoct ke splnění Scheimpflugovy podmínky. V některých systémech je místo 

hranolu použita polní čočka umístěna blízko DMD čipu a poskytuje úhlové oddělení 

mezi osvětlovací a projekční soustavou. V tomto případě musí být polní čočka souose 
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vložena se zbytkem projekční soustavy. Jelikož je tato polní čočka také součástí 

osvětlovací soustavy je nutné návrh osvětlovacího systému tomu přizpůsobit.  

Zvětšením osvětlovacího úhlu se posouvá pupila projekční soustavy v radiálním 

směru vůči směru optické osy projekční soustavy. Kvůli většímu úhlovému oddělení 

osvětlovacího svazku od projekčního dochází ke zvýšení kontrastu. Vysoké osvětlovací 

úhly sice zvyšují kontrast, ale mohou způsobovat vinětaci v projekční soustavě a dále 

nerovnoměrné rozložení světla v promítacím obraze. Z toho důvodu musí být 

osvětlovací soustava a projekční soustava navrhovány společně. Projekční systém musí 

být přizpůsobený tomu, že svazek světla vstupuje do pupily projekční soustavy pod 

úhlem. Vinětaci je důležité eliminovat vhodným navržením osvětlovacího úhlu 

a vzdálenosti projekční soustavy od čipu. Při použití netelecentrického osvětlovacího 

systému vzniká zkreslení obrazu v rovině DMD čipu v důsledku vyšších osvětlovacích 

úhlů. 

Při navrhování projekční soustavy se uvažují stejné parametry jako u telecentrického 

systému, což jsou přenosová funkce MTF a vady zobrazení. Návrh vyoseného 

projekčního systému je velice náročný a vyžaduje předchozí zkušenosti s návrhem 

projekčních soustav.  

Mezi výhody tohoto systému patří, použití menšího počtu optických prvků a menší 

velikost optické soustavy, což má za následek nižší náklady a menší ztráty světelného 

výkonu. Další výhoda je, že oproti telecentrickému systému dosahuje vyššího kontrastu. 

Netelecentrický systém má také spoustu nevýhod. Nerovnoměrně dopadající úhly 

osvětlení na DMD čip způsobují odchylky v úrovní černé (absolute black level). 

Numerická apertura projekční optiky je vyšší, kvůli oddělení osvětlovací a projekční 

soustavy. Vyšší osvětlovací úhly zkreslují obraz výstupní plochy tyče na DMD čipu 

a také zkreslují výstupní pupilu osvětlovacího systému, což způsobuje problémy při 

návrhu projekční soustavy a zapříčiňuje další ztráty. Pupila v konečné vzdálenosti od 

zařízení vyžaduje při navrhování projekční soustavy znalost osvětlovací soustavy. Toto 

vzájemné propojení může bránit vývoji jednotlivých části zvlášť, což prodlužuje dobu 

návrhu. Dále do projekční soustavy vstupují odrazy z povrchu polní čočky a zhoršují 

kontrast, je tedy nutné provést pečlivé modelování odražených paprsků z povrchů 

v optickém softwaru.  

2.2.3. Parametry DLP projektoru 

Mnoho parametrů DLP projektoru má limity nastavené DMD zařízením. Například 

pokud by bylo DMD zařízení nahrazeno plochým zrcadlem, kontrastní poměr systému 

by byl alespoň o řád vyšší. Výkonnostní parametry jsou velice citlivé na to, jak je návrh 

optimalizován vzhledem k vzájemnému nastavení DMD čipu s optickou soustavu 

a snaha je optimalizovat návrh k co nejlepšímu výkonu pro danou aplikaci. Klíčové 

parametry jsou kontrastní poměr, osvětlovací úhel, mezera mezi mikrozrcátky, 

numerická apertura a AR vrstva. Jejich specifikace budou popsány dále.   
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Kontrastní poměr 

DMD zařízení omezuje kontrastní poměr FO:FO, což je poměr světelného toku 

promítaného ze zařízení, když jsou všechna mikrozrcadla v on-state poloze (celá bíla 

obrazovka) a světelného toku promítaného, když jsou všechna mikrozrcadla v poloze 

off-state (celá černá obrazovka). U samotného zařízení nelze určit kontrastní poměr, 

protože světlo vystupující z přístroje je konstantní.  

Kontrastní šachovnice se měří promítáním šablony šachovnice bílých a černých čtverců 

uspořádaných tak, že 50 % plochy obrazovky je on-state a 50 % je off-state. V tomto 

případě je světlo směrováno přes promítací optiku a kontrast je ovlivněn kvalitou 

návrhu čoček, jejich materiálem a vrstvami. Nejvýznamnější faktory ovlivňující 

kontrastní poměr jsou: osvětlovací úhel, mezera mezi jednotlivými mikrozrcátky, 

numerická apertura, jeho kvalita optického návrhu a vrstev.  

 

Osvětlovací úhel 

Úhel osvětlení se vztahuje na úhel hlavního paprsku svazku dopadající na každé 

mikrozrcátko DMD čipu. Pro telecentrický systém tyto paprsky mají v podstatě stejný 

úhel v celém poli mikrozrcátek. Pro netelecentrický systém se tyto paprsky liší pro 

každé mikrozrcátko zvlášť v důsledku konvergence osvětlovacího svazku do pupily 

konečné vzdálenosti. Úhel určuje, zda odražené světlo z flat-state stavu nevstupuje do 

pupily projekční soustavy. Dále stanovuje umístění pupily, když jsou zrcátka v poloze 

off-state a on-state. Existuje značná závislost mezi úhlem osvětlení a množstvím světla 

rozptýleného v projekční pupile, které je vytvořeno odrazy od rovinné spodní plochy 

pod mikrozrcátky, když jsou v poloze off-state. To je způsobeno odrazivostí struktury 

a materiálem, který je použit pro konstrukci vrstev mechaniky mikrozrcátek. Když je 

zrcátko nakloněné v poloze off-state, je odhaleno pro dopadající světlo více plochy pod 

mikrozrcátky. Rozptýlené světlo z okrajů zrcátek a z odrazů pod zrcátky vstupující do 

pupily projekční soustavy je závislé na úhlu osvětlení. Pro telecentrický systém je 

osvětlovací úhel dvojnásobkem sklonu zrcátka a numerická apertura je obvykle 

nastavena úhlem naklonění zrcátka. Pří náklonu zrcátek  12 je tedy projekční kužel 

24, což zajišťuje maximální zaplnění pupily. 

Z obrázku 16 lze vidět, že při zvýšení osvětlovacího úhlu na 22, pro zařízení 

s náklonem zrcátek  10, se zlepší kontrast FO:FO asi o 14 %, přičemž se sníží 

světelný tok zhruba o 4 %. Toto řešení může být dobrým kompromisem pro určité 

aplikace, které vyžadují nejlepší kontrast, jako je například promítání v tmavé místnosti. 

V aplikacích, kde je skutečný kontrast omezen podmínkami okolního prostředí, toto 

zlepšení kontrastu nemusí být důležité jako zvýšení světelného toku. 
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Obrázek 16: Závislost osvětlovacího úhlu na kontrastním poměru. Převzato a upraveno z [16]. 

Při zvyšovaní osvětlovacího úhlu dochází ke zvýšení kontrastu, ale ke snížení 

světelného toku v telecentrickém systému. To se děje, protože pupila osvětlovacího 

systému je stále více a více směrována mimo pupilu projekčního systému. Pokud by se 

tento jev napravoval tím, že se zvětší pupila projekčního systému, do systému se bude 

dostávat více světla z flat-state pozice mikrozrcadla a tím se poruší původní záměr. Je-li 

vyžadován pro danou aplikaci maximální kontrast s maximálním světelným tokem, je 

vhodné zvážit použití netelecentrického systému s pupilou projekčního systému mimo 

osu DMD čipu. 

 

Mezera mezi mikrozrcadly 

Mikrozrcadla DMD čipu musí mít mezi sebou malou mezeru, aby byly schopné rotovat 

nezávisle na sobě a nedocházelo přitom ke kolizi. Velikost mezery je funkcí velikosti 

mikrozrcadla a úhlu naklonění. Úhel naklonění zrcátek ovlivňuje mezeru, protože 

zrcátka se při otáčení mírně překládají. Velikost mezery určuje konstrukce mechaniky 

pod zrcátky, která je vystavena osvětlovacímu světlu a výrazně určuje kontrastní poměr. 

Například při zvětšení mezery o pouhých 0,1 m, může způsobit až 20 % kontrastní 

degradaci v telecentrickém systému. Netelecentrické systémy jsou méně citlivé na tento 

efekt, kvůli celkově vyšším osvětlovacím úhlům.  

 

Numerická apertura 

Numerická apertura může být použita pro zlepšení kontrastu, pomocí určitých způsobů 

úprav osvětlovacího a projekčního svazku. Například, pokud je numerická apertura 

projekčního systému zmenšována oproti numerické apertuře osvětlovacího systému, 

dochází k lepší separaci mezi svazky odpovídajícím stavu mikrozrcadel on-state, flat-

state, nebo off-state, což může zvýšit kontrast. Další možností je zavést vinětaci do 

osvětlovací soustavy tak, aby kraje DMD čipu byly osvětlovány nižší numerickou 

aperturou, něž jeho střed. Tato možnost vytvoří užší svazek osvětlovacího systému 

vzhledem k jeho pupile, aniž by byla ovlivněna kvalita osvětlení. Vzhledem k tomu, že 

osvětlovací paprsky jsou odrazeny polem mikrozrcátek, musí docházek k vinětaci všech 
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svazků. To vyžaduje dvě clony v osvětlovacím systému na každé straně pupily. Svazky 

jsou oříznuty, což vymezuje vnitřní a vnější paprsky dopadající na DMD čip. 

Nejúčinnější metoda však nemění celkovou numerickou aperturu, ale blokuje určitou 

oblast pupily vhodně tvarovanou aperturní clonou. Například clona tvaru písmene D 

může být umístěna v osvětlovací pupile takovým způsobem, že je osvětlena plocha flat-

state mikrozrcátek, která je bliž k on state pupile.  

 

AR vrstva 

Antireflexní vrstva čoček nebo rovinných ploch v optické cestě, může významně 

ovlivnit kontrast, hlavně u telecentrického systému při použití TIR hranolu nebo polní 

čočky. Existuje mnoho cest pro projití odraženého světla z těchto ploch do projekčního 

systému a na obrazovku, což zhoršuje kontrast. Největší vliv na kontrast mají vrstvy na 

optických prvcích umístěných mezi pupilou projekčního systému a DMD čipem a měli 

by mít nejlepší antireflexní vrstvu.  
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2.3. Konstrukce 

V této kapitole budou rozebrány hlavní části 3D tiskárny a vysvětleny jejích běžná 

konstrukční řešení ze kterých budu čerpat při návrhu tiskárny vlastní konstrukce. 

Konstrukce obsahuje rám tiskárny, který zajišťuje stabilitu, nádobu, ve které je 

fotopolymer s konstrukční plošinou, na které se tvoří model a lineární vedení, které je 

třeba pro vertikální pohyb konstrukční plošiny.  

2.3.1. Konstrukce DLP 3D tiskárny  

Schéma 3D tiskárny s jednotlivými konstrukčními částmi je zobrazeno na obrázku 17. 

Pro 3D tiskárny se jako základ nejčastěji používá rámová konstrukce z profilů. K celé 

konstrukci jsou připevněny nepohyblivé části jako je nádoba s polymerem, horní a dolní 

díl s pojezdovým systémem, nosič se servopohonem, optika a případně je na něm 

uložena elektronika. Pohyblivá část s konstrukční plošinou je připevněna k lineárnímu 

systému, který umožňuje pohyb desky v ose z. Pojezdový systém se skládá ze závitové 

tyče s maticí, vodicích tyčí a lineárních kuličkových pouzder. Pohyb je zajištěn pomocí 

krokového motoru, který je připevněn přes spojku k trapézové tyči nahoře nebo dole. 

Model vytvořeny z fotopolymeru přilne ke konstrukční plošině, se kterou se pohybuje 

ve směru osy z. Nakláněná nádoby s fotopolymerem je zajištěno servopohonem, který je 

pevně spojen s profilem pomocí nosiče. Pod celou mechanickou konstrukcí se nachází 

optický systém vytvářející obraz ve fotopolymeru. Obraz z DMD čipu je promítán 

pomocí projekční soustavy umístěné pod nádobu. Součástí optické soustavy je také 

osvětlovací soustava, která nasvítí DMD čip pod konkrétním úhlem. 

 

 
 

Obrázek 17: Konstrukce DLP tiskárny.  
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2.3.2. Konstrukce rámu a krytu tiskárny 

Tělo tiskárny se skládá z rámové konstrukce a krytu zařízení. Hlavní kryt slouží 

k ochraně proti vniknutí prachu a různých částic, nebo těles do nádoby 

s fotopolymerem. Tento kryt pracovního prostoru je polohovatelný, aby se obsluha 

dostala snadno k vytištěnému modelu a k výměně, nebo doplněni fotopolymeru. Další 

jeho vlastností je ochrana uživatele před UV zářením, a také zabraňuje samovolné 

polymeraci od okolního světla. Kryt je většinou vyroben z průhledného PMMA 

(polymethylmethakrylát) materiálu. Další část krytu slouží k ochraně vnitřních 

mechanismů a optické soustavy. Rám konstrukce je tvořen většinou z ocelových nebo 

hliníkových profilů a jeho tuhost má vliv na přesnost tisku.   

2.3.3. Nádoba 

Konstrukce nádoby a použitý materiál jsou velice důležité, protože do jisté míry mají 

vliv na kvalitu promítaného obrazu a tím ovlivňují přesnost tisku. Různé matriály 

a tloušťka dna ovlivňují trasu paprsku a dochází k jeho lomu. Existuje mnoho druhů 

materiálu, které lze použít na konstrukci dna nádoby. Dříve se používalo sklo s nízkým 

indexem lomu. Dnes se používají různé matriály například akrylát. Dále je důležité 

zajistit odlepení ztvrdlého fotopolymeru od nádoby různými mechanismy. 

Firma Formlabs [3], která vyrábí tiskárnu Form 2 SLA, nabízí dvě různá řešení 

nádoby, kde je použitým materiálem na dno akrylát. Rám nádoby je vyroben 

z polykarbonátu a je zbarven do oranžova, aby nedocházelo k samovolnému 

vytvrzování, když je nádoba umístěna mimo tiskárnu. Po použití dvou litrů pryskyřice 

je potřeba nádobu vyměnit za novou, protože ztuhlá pryskyřice přilne ke dnu nádoby 

a jeho povrch, který je tvořen z vrstvy PDMS (polydimethylsiloxan silikon), se 

postupem času zakalí a ztrácí svoji průhlednost. Tím dochází k ovlivnění trasy paprsků 

a k zhoršení tisku. Později firma Formlabs představila novou nádobu, jejíž dno je 

potaženo folií a rám je zbarven do zelena. Nádoba je odolnější a poskytuje až 20x delší 

životnost než ta původní. Nádoby Formlabs firmy jsou znázorněné na obrázku 18. Další 

firma Z-Vat [27] představila nový typ nádoby, který je zaměnitelný s nádobou Formlabs 

a její dno je tvořeno z borosilikátového skla. Tenhle typ dna je odolnější vůči ztuhlé 

pryskyřici a nepoškozuje se jeho povrch, takže není potřeba časté vyměňovaní nádoby. 

Výtisky jsou kvalitnější a čištění je také snadnější. Zbytek nádoby je vytvořen 

z polykarbonátu a je také zbarven do oranžova. 
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Obrázek 18: Nádoba tiskárny Formlabs. Převzato z [3]. 

 

Další typ nádoby představila společnost Průša [14] na nové tiskárně Original Prusa 

SL1. Odnímatelné nádoba má dno vyrobené z pružné FEP (fluorovaný ethylen 

propylen) fólie, které je pevná, levná a tenká, takže nedochází ke snížení kvality obrazu. 

Tloušťka folie se pohybuje od 0,025-1,5 mm. Pokud se folie poškodí, tak její výměna je 

velice jednoduchá. Šrouby, které drží vrchní část a dolní část nádoby se vyšroubují 

a tyto dvě části se od sebe oddělí. Vrchní a dolní část nádoby jsou vyrobené z hliníku, 

nebo z plastu a mezi nimi je umístěna folie, která se vymění za novou. Po vložení nové 

folie a sešroubování dolní části k vrchní se folie automaticky napne. Tahle varianta 

nádoby se jeví jako nejlevnější a nejjednodušší varianta při řešení problémů s deformaci 

trasy paprsků. Další výhodou je, že při jakýmkoliv problému se dnem nádoby není třeba 

měnit celou nádobu, jak tomu bylo potřeba u Form 2, ale pouze fólie. Odtržení ztvrdlé 

pryskyřice od dna je zajištěno nakloněním celé nádoby do strany, oproti konkurenci, 

která zajišťuje odlepení kolmo. Při náklonu do strany dochází k postupnému odlepování 

vrstvy od dna, což nezpůsobuje poškození vrstvy jako při kolmém odlepení. FEP fólie 

má spoustu prospěšných vlastností, jako je například vysoká optická průhlednost, kdy 

světlo s UV vlnovou délkou lehce pronikne do fotopolymeru. Další výhody jsou vysoká 

pevnost, pracovní teplota se pohybuje v rozmezí -200 až +200 C a je odolná vůči 

chemikáliím. Oproti ostatním plastům má nejnižší index lomu, což je pro tuhle aplikaci 

velkou výhodou. Nádoba tiskárny s FEP fólií je zobrazena na obrázku 19 [26]. 

 

 
Obrázek 19: Nádoba tiskárny s FEP fólií. Převzato z [27]. 
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Další typ nádoby od společnost Carbon 3D [8] využívá v metodě 3D tisku CLIP 

systém, který jsem již zmínila v části 1.1.2. Dno nádoby je průhledné pro UV světlo 

a obsahuje propustnou membránu pro kyslík. Tato membrána propouští do pryskyřice 

kyslík a vytváří "mrtvé zóny", kde nedochází k tvrdnutí pryskyřice. Oproti ostatním 

konstrukcím je proces tisku spojitý a není potřeba zajistit odtržení ztvrdlé vrstvy pomocí 

naklápěcího mechanismu. 

2.3.4. Pojezdový systém 

Stereolitografická tiskárna potřebuje velmi málo pohyblivých součástí, oproti jiným 3D 

tiskárnám. Nejdůležitější je pohyb ve směru osy z, v tomto směru se vysouvá 

konstrukční plošina s výtiskem. U laserových stereolitografických tiskáren musí být 

dále zajištěn pohyb laseru v ose x a y, nejlépe nakláněním zrcátka. U tiskárny s DLP 

projektorem není potřeba zajišťovat pohyb tento. Pojezdová konstrukce je nejčastěji 

tvořena lineárním polohovacím systémem poháněným kuličkovými šrouby a krokovým 

motorem. Pohyb v ose z je velice důležitý, protože délka posuvu určuje výšku výtisku 

a minimální výšku vrstvy a tím i kvalitu výtisku. Lineární pojezdový systém se skládá 

s několika částí – nosič konstrukční plošiny, vodící tyče, lineární ložiska, trapézový 

šroub s maticí. Nosič konstrukční plošiny je poháněn krokovým motorem s pružnou 

spojkou pro umožnění pomalého a přesného pohybu. Dodržení lineárního pohybu je 

zajištěno pomocí jedné nebo více vodících tyčí, které jsou uloženy v lineárních 

kuličkových ložiscích, která umožňují velice přesný přímočarý pohyb. Podobným 

řešením je použití podepřené vodící tyče a otevřeného kuličkového lineárního ložiska, 

jehož výhodou je to, že nedochází k prohýbání tyčí. Jeho použití je vhodné spíš pro 

dlouhé, či více namáhané posuvy. Další důležitou částí je šroub, který převádí rotační 

pohyb motoru na lineární pohyb nosiče. Tento pohyb může být realizován pomocí 

kuličkového šroubu, nebo trapézové tyče s maticemi. Varianta s trapézovou tyčí bývá 

častěji využívána, vzhledem k vysoké ceně kuličkového šroubu. Na nosiči 

s podkladovou deskou je připevněna matice pro kuličkový nebo trapézový šroub, ten je 

dále připevněn ke krokovému motoru pomocí pružné spojky. Další možností pro převod 

rotačního pohybu na lineární pohyb je mechanismus s ozubeným řemenem, který však 

nesplňuje nároky na přesnost polohování.  
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3. Analýza problému a cíle práce 

Rozbor principu stereolitografie, její historie a současné nabídky SLA 3D tiskáren na 

trhu je při navrhování nového produktu klíčový. Z průzkumu trhu lze zjistit, kde mají 

součastní zástupci na trhu mezery nebo naopak své kvality. Rešeršní část práce ukazuje, 

že požadovaný výsledek 3D tisku je ovlivněn mnoha parametry, buď danými nebo 

nastavitelnými. Parametry, které ovlivňují tisk jsou například výška nanášené vrstvy, 

rozlišení optické soustavy a konstrukce celé tiskárny. Komerčně dostupná zařízení 

umožňující tisk metodou SLA jsou zaměřena na jednoduché a uživatelsky přívětivé 

ovládání s přednastavenými parametry tisku a minimální možností jejich úpravy. Pro 

vědecké zkoumání jsou tedy tato zařízení značně limitována, ať už omezenými 

možnostmi softwarového nastavení, nebo nedostatečným hardwarovým vybavením, či 

nemožností změny tiskového pole pomocí změny optické soustavy. Chybí možnost 

tisku dílů různých velikostí, čí z jakéhokoliv materiálu a zkoumání vlivu změny 

parametrů na výsledný tisk. Výsledkem tisku se rozumí pohledová kvalita povrchu, 

rozměrová přesnost, velikost deformací a mechanické vlastnosti. Takové zařízení je 

potřeba navrhnout, sestavit a otestovat jeho funkčnost. 

Proto je nutno navrhnout a zkonstruovat stereolitografickou 3D tiskárnu, s vlastním 

návrhem optické soustavy, která umožňuje změnu velikosti tiskového pole a rozlišení 

v ose x a y. Dále je možné měnit jednotlivé mechanické díly, jako je například 

konstrukční plošina, nádoba na fotopolymer atd. Pro návrh vlastní SLA tiskárny je 

třeba: 

 

 analyzovat současnou produkci SLA tiskáren 

 vybrat vhodnou metodiku litografie pro výrobu 3D tisku 

 stanovit parametry tiskárny 

 navrhnout optickou soustavu litografu 

 vytvořit mechanický návrh litografu včetně řízených mechanismů 

 vytvořit výkresovou dokumentaci přístroje 

 přístroj otestovat 

 

Tiskárna, kterou navrhuji, má být založena na technologii SLA a matriál použitý v ní je 

3D Resins Bioclear, který je vytvrzovaný při vlnové délce 405 nm a která je 

biokompatibilní. Velikost tiskového pole by měla dosahovat rozměrů 62 x 40 mm. Mezi 

další požadavky patří tloušťka nanášené vrstvy, která se pohybuje v rozmezí 0,15 - 0,5 

mm a rozlišení v ose x, y cca 0,2 mm.   
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4. Návrhy optických soustav 

V návaznosti na rešeršní část práce je prvním krokem návrh optické soustavy DLP 

tiskárny podle dostupných optických komponentů. Nejdříve je nutno vybrat vhodný 

zdroj světla a co nejefektivněji jej přenést na DMD čip. Z tohoto důvodu je nutno 

navrhnout osvětlovací a projekční soustavu a vyřešit problém s oddělením jednotlivých 

svazků v oblasti DMD čipu.  

4.1. Homogenizace zdroje světla 

Začátek osvětlovací soustavy má za úkol sesbírat co nejvíce světla z LED diody 

a pomocí dalších optických členů jej přenést na DMD čip. Nejdůležitějším faktorem pro 

danou aplikaci je výkon diody a vlnová délka. Byl proveden průzkum trhu a vybrána 

dioda M405D2 nabízena firmou Thorlabs [28], která je připevněna na hliníkové desce. 

Dioda je navržena k emisi světla o vlnové délce 405 nm, což je vlnová délka UV záření 

a je dostačující pro tisk. Minimální výkon LED diody je 1500 mW a typický výkon 

výrobce udává 1700 mW. Vyzařovací úhel diody LED diody je 120, proto je nutno 

optické komponenty umístit co nejblíže plochy diody, aby nedocházelo ke ztrátám 

výkonu. Velikost emitující plochy LED diody je 1,4 x 1,4 mm, Dioda pracuje při 

vysokých teplotách, a proto vyžaduje intenzivní chlazení. Pro správný odvod tepla je 

potřeba diodu umístit na hliníkový chladící profil a mezi ně nanést tepelnou směs pro 

zajištění dobrého tepelného kontaktu. Za pasivním chladičem je umístěn ventilátor, 

který napomáhá dalšímu odvodu tepla do okolí.  

Po průzkumu trhu a vybrání vhodné LED diody viz obrázek 20, bylo dále potřeba 

zajistit přenesení výkonu. byli navrženy dvě soustavy, jedna pomocí čoček a druhá 

pomocí homogenizační tyče. 

 
Obrázek 20: LED dioda M405D2 a její graf rozložení vyzařovacího úhlu v prostoru. Převzato 

a upraveno z [28]. 
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4.1.1. Návrh s čočkami 

Aby bylo možné sesbírat co nejvíce světla z LED diody, je potřeba použít dvě 

homogenizační čočky. Prvá z nich musí mít malou ohniskovou vzdálenost a musí být 

přiblížena co nejvíce k LED diodě. Druhá čočka má za úkol transformovat divergentní 

svazek na konvergentní, a tak LED diodu zobrazit do výstupní roviny. Při tomto návrhu 

s čočkami viz simulace na obrázku 21, je použita asférická čočka s achromatickým 

dubletem. Jako první čočka byla zvolena asférická čočka ACL504U od firmy Thorlabs 

[28] s ohniskovou vzdáleností 40 mm a s průměrem 50 mm. Dále je použit dublet 

AC508-075 A od firmy Thorlabs s ohniskovou vzdáleností 75 mm s průměrem 50 mm. 

Na ploše, které čočky osvětlují, není zajištěna homogenita. Proto je nutné do výstupní 

roviny vložit matnici. Homogenní obraz bude dále pomocí optiky zobrazen na DMD 

čip.  

 

 
Obrázek 21: Návrh osvětlovací soustavy s čočkami. 

4.1.2. Návrh s homogenizační tyčí 

Při dalším návrhu je použita homogenizační tyč, pro sesbíraní světla z LED diody viz 

obrázek 22. Vstupní plocha tyče je umístěna na plochou diody a nedochází tak k úniku 

světla do okolí. Homogenizační tyč byla vybrána z firmy Edmund Optics [21], má délku 

50 mm a je vyrobena z materiálu N-BK7. Tvar byl zvolen čtvercový, vstupní plocha má 

rozměr 2,5 x 2,5 mm a výstupní plochá 7,5 x 7,5 mm. Pomocí totálního odrazu je 

intenzita na výstupní ploše tyče rovnoměrná, tato plocha je dále pomocí optiky zvětšena 

na DMD čip. Byla vybrána tato varianta, kvůli lepši efektivitě a homogenitě na výstupu.  

 

 
 

Obrázek 22: Homogenizační tyč v mechanice. Převzato z [29].  
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4.2. Oddělení osvětlovací a projekční soustavy 

Při navrhování, jak oddělit osvětlovací soustavu od projekční je potřeba dodržet několik 

požadavků. Po teoretickém rozboru byly navrženy čtyři optické soustavy za použití 

nakoupených optických komponentů. Každý návrh má své výhody a nevýhody a je 

nutné vybrat ten nejvhodnější pro moji aplikaci.  

Vytvořila jsem několik návrhů s využitím DMD čipu popsaného v části 2.1.1. Od 

společnosti Texas Instruments byl zakoupeny modul DLP LightCrafter 9000, jehož 

podrobný specifikace jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Texas 

Instruments Inc [28]. Daný DMD čip má rozlišení 2560 x 1600, což odpovídá velikosti 

pole 19 x 12,16 mm. Rozměry pole jsou dále potřebné pro navrhování optických 

soustav. Jako zdroj světla je použita LED dioda, která je popsána v části 4.1. Světlo 

z diody je sesbíráno homogenizační tyčí. Po ní následuje přenosová soustava, která 

zobrazuje výstupní plochu homogenizační tyče na plochu DMD čipu a skládá se 

z kolektoru a kondenzoru. Dáje je potřeba DMD čip nasvítit pod konkrétním úhlem, což 

může být realizováno TIR hranolem, polopropustnou destičkou, nebo zrcátky. 

Jednotlivé návrhy budou představeny v dalších částí.  

4.2.1. Návrh s TIR hranolem 

První návrh byl sestaven pomocí TIR hranolu, kde dochází k separaci jednotlivých 

optických soustav pomocí odrazů a průchodů v hranolu. Obrázek znázorňující průchod 

svazku světla z poloh on-, off-, flat-state je již zobrazen v části 2.2.1. Osvětlovací 

svazek dopadá na rozhraní hranolu pod takový úhlem, aby docházelo k totálnímu 

odrazu. Následně se svazek světla odráží na DMD čip, kde osvětluje celou jeho plochu. 

Po odrazu od mikrozrcátek čipu v on-state stavu svazek prochází hranolem a jelikož 

dopadá na rozhraní pod jiným úhlem, tak se svazek neodráží, ale prochází jim do 

projekční soustavy. Dále se do hranolu dostává svazek světla z polohy mikrozrcátek off-

state a flat-state. Tyto dva svazky světla dopadají na rozhraní hranolu pod takovým 

úhlem, že je odráží a jsou odkloněny mimo projekční soustavu. Pro splnění těchto 

podmínek je nutné hranol navrhnout velice přesně, aby se nedostávalo do projekční 

soustavy světlo, které by způsobovalo problémy se zobrazováním a s kontrastem. 

Navržení hranolu je velice obtížné a časově náročné. Dále je potřeba hranol nechat 

vyrobit na zakázku, což je velice drahé. Hranol je možné zakoupit i levně od čínských 

firem, bohužel v tomto případě má hranol již navržené úhly a nekoresponduje 

s návrhem mé optické soustavy. Při použití hranolu je dále nutné dodržet telecentrický 

systém osvětlovací soustavy, aby docházelo k dopadání paprsků na čip pod stejným 

úhlem. V případě netelecentrického systému by hranol nepracoval správně a vznikaly 

by komplikace. V mém případě je plánováno použití fotografického objektivu jako 

projekční soustava. V tomto případě nastává problém, protože fotografické objektivy 

nejsou konstruovaný pro zobrazování přes hranol. Ve výsledném obraze by tak mohly 

vznikat optické vady, které by způsobovaly nepřesný výtisk. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodla hranol nepoužít a přešla jsem na další návrhy optických soustav.  
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4.2.2. Návrh s polopropustnou deskou  

Další návrh vychází z běžné koncepce s TIR hranolem, který byl nahrazen 

polopropustnou deskou PD viz obrázek 23. Pomocí dvou čoček (kolektoru Kol 

a kondenzoru Kon) je realizováno zobrazení výstupní plochy tyče VPT na plochu DMD 

čipu. Za ním je umístěna projekční soustava PS. Schéma návrhu lze vidět na obrázku 

23. Po umístění homogenizační tyče je dále navržena přenosová soustava PřS, která 

zobrazí a zvětší původní obraz výstupní ploch tyče VPT na požadovanou plochu DMD 

čipu. Kolektor Kol je zvolen s krátkou ohniskovou vzdáleností, aby bylo možné 

výstupní plochu tyče VPT umístit co nejblíže k čočce. Kondenzor Kon je nutno zvolit 

s ohledem na to, aby byl přenesen obraz výstupní plochy tyče VPT do vzdálenosti DMD 

čipu s dostatečným zvětšením. Při návrhu varianty s polopropustnou destičkou, je nutno 

zobrazit výstupní plochu tyče VPT o velikosti dt do roviny DMD čipu s úhlopříčkou 

dDMD. Tyto dva parametry určují potřebné zvětšení M přenosové soustavy. Zvětšení M 

je dáno: 

    
    

  
 

    

    
   

 

 kde fKol je ohnisková vzdálenost kolektoru, fKon je ohnisková vzdálenost kondenzoru.  

Velikost úhlopříčky výstupní plochy tyče je dt = 10,6 mm a úhlopříčka DMD čipu je 

22,6 mm. V mém případě je lepší nasvítit čip větší plochou, aby nedocházelo ke snížení 

intenzity na okrajích čipu, proto dDMD = 24 mm. Na začátku výpočtu byla fKol zvolena 

o velikosti 40 mm a k tomu odpovídá fKon o velikosti 90 mm.  

 

 
 

Obrázek 23: Schéma návrhu optické soustavy s polopropustnou deskou. VPT - výstupní plocha 

tyče, Kol - kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon 

- kondenzor, PD - polopropustná deska, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava. 

 

Při návrhu byla použita asférická čočka ACL5040U jako kolektor Kol a achromatický 

dublet AC508-100 A jako kondenzor Kon. Čočky byly zakoupené od firmy Thorlabs 

[28]. Dále je použita polopropustná deska PD, zakoupená od firmy Edmund Optics [21]. 

Byla provedena optická simulace v programu Zemax viz obrázek 24.  Asférická čočka 

má průměr 50 mm a ohniskovou vzdálenost 40 mm. Achromatický dublet má průměr 

také 50 mm a jeho ohnisková vzdálenost je 100 mm. Aperturu čoček jsem volila 50 

mm, aby s rezervou byly schopné zachytit vyzařovací úhel vycházející z homogenizační 



39 
 

tyče. Optické parametry návrhu jsou uvedeny v tabulce 5. Byl vytvořen telecentrický 

systém jak v prostoru výstupní plochy tyče, tak v prostoru DMD čipu, tudíž všechny 

středové paprsky dopadají na DMD čip pod stejným úhlem. V případě navržení 

telecentrického systému je nutné použít také telecentrickou projekční soustavu, aby 

docházelo k správnému promítání. Při tomto návrhu je telecentrický systém vhodný, 

protože v kombinaci s polopropustnou destičkou dochází k nasvícení DMD čipu pod 

jednotnými úhly v celém poli mikrozrcátek. Výhoda tohoto návrhu je, že je zajištěn 

osový úhel 24 mezi osvětlovací soustavou a projekční soustavou. Deska má tloušťku 

1 mm, takže nevznikají optické vady v promítaném obraze. Další výhoda tohoto návrhu 

je, že projekční soustavu je možné umístit do krátké vzdálenosti od čipu, což je důležité 

pro správné promítaní obrazu. Pracovní vzdálenost projekční soustavy od roviny DMD 

čipu je krátká, většinou okolo 45 mm, záleží na konkrétním typu objektivu. Jediná, 

bohužel velká nevýhoda návrhu je, že dochází k velkým ztrátám světla na 

polopropustné desce a využije se pouze 1/4 celkového výkonu LED diody. Z tohoto 

důvodu byl navržen nový návrh bez polopropustné desky a s využitím celkového 

výkonu LED diody.  

 

 
 

Obrázek 24: Návrh optické soustavy s polopropustnou deskou. VPT - výstupní plocha tyče, Kol 

- kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon - 

kondenzor, PD - polopropustná deska, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava. 
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 Tabulka 5: Optické parametry návrhu s polopropustnou deskou. 

Povrch 

Označení 

na 

obrázku 

Rádius 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 
Materiál 

Apertura 

[mm] 

Konicita 

k 

Parametr 

asfér. č. 

A4 

1 VPT Inf 38,04  3,70   

2
1
 Kol 20,92 21,00 B270 25,00 -0,64 2,00E-06 

3 Kol Inf 24,56  25,00   

4 AR Inf 92,81  2,50   

5 Kon 71,10 16,00 BAF10 25,00   

6 Kon -44,20 4,00 SF10 25,00   

7 Kon -363,10 60,00  25,00   

8 PD Inf -32,73  25,00   

9 DMD Inf 41,00  14,20   

10 PS Inf 240  15,20   

 

  

                                                           
1
 Rovnice parabolického povrchu:    

  

                    
                    , kde Z je 

zkřivení povrchu a S je radiální vzdálenost od optické osy. 
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4.2.3. Návrh pomocí dvou zrcadel 

Pro tento návrh viz obrázek 25, byla použita stejná kolektorová čočka Kol jako při 

předchozím návrhu a kondenzorová čočka byla volena s kratší ohniskovou vzdáleností. 

Místo polopropustné desky byl svazek dále směrován pomocí dvou zrcadel Z1,2. Další 

změna je v tom, že na čip není zobrazena výstupní plocha tyče VPT, ale aperturní 

rovina AR ve které je umístěna aperturní clona AC. Proto je nutno zobrazit aperturní 

clonu AC o velikosti dAC do roviny DMD čipu s úhlopříčkou dDMD. Poloha DMD čipu a´ 

byla zvolena s rezervou co nejvhodněji k zástavbovému prostoru. Pomocí zobrazovací 

rovnice lze pro danou ohniskovou vzdálenost kondenzorové čočky f´Kon stanovit polohu 

aperturní clony AC a: 

  
   

    
   

 

Má-li kondenzorová čočka Kon ohniskovou vzdálenost f´Kon = 75 mm a je-li zvolena 

poloha DMD čipu a´ = 400 mm, pak je nutno DMD čip umístit do vzdálenosti 

a = 92 mm. Volba zmíněných vzdáleností musí být zároveň v souladu s požadovaným 

zvětšením MPřS: 

       
    

   
 

  

 
   

 

V mém případě je velikost úhlopříčky potřebné pro nasvícení DMD čipu 

dDMD = 24 mm. Poměr délek a a a´ je MPřS = 4, čemuž odpovídá velikost clony 

dAC = 5,6 mm.  

Optimalizovala jsem vzdálenosti tak, aby byla rovina aperturní clony co nejlépe 

zobrazena na DMD čip, a aby se svazky vycházející z jednotlivých bodů výstupní 

plochy tyče v rovině DMD čipu křížily. Po zobrazení aperturní roviny reálnou čočkou 

došlo ke zkrácení polohy DMD čipu na 300 mm. Po realizaci této soustavy toto 

zkrácení není kritické.  

 
 

Obrázek 25: Schéma návrhu optické soustavy se dvěma zrcadly. VPT - výstupní plocha tyče, 

Kol - kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon - 

kondenzor, Z1,2 - zrcadla, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava. 
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Přenosová soustava je tedy složena ze stejného kolektoru Kol ACL5040U jako 

v předchozím návrhu a jako kondenzor Kol byl použit achromatický dublet AC508-

075 A zakoupený od firmy Thorlabs [28]. Kolektor Kol má průměr 50 mm 

a ohniskovou vzdálenost 75 mm. Po přenosové soustavě složené z kolektoru Kol 

a kondenzoru Kon je svazek světla dále směrován na DMD čip pomocí dvou zrcadel, 

která jsou dvoupalcová a zakoupena také od firmy Thorlabs. Byla provedena optická 

simulace v programu Zemax viz obrázek 26. Optické parametry návrhu jsou uvedeny 

v tabulce 6. Telecentrický systém je zachován pouze v prostoru výstupní plochy tyče 

VPT a v prostoru DMD čipu je vytvořen systém netelecentrický z důvodu prodloužení 

zobrazovací vzdálenosti. Netelecentrický systém byl vytvořen také proto, aby bylo 

případně možné projekční soustavu umístit mimo osu DMD čipu. Z hlediska konstrukce 

je velice náročné umístit projekční soustavu a zrcátka tak, aby byl dodržen úhel 24 

mezi osvětlovacím svazkem a projekčním svazkem. Aby bylo možné dodržet tento úhel 

a umístit osu projekční soustavy do optické osy DMD čipu, musí být pracovní 

vzdálenost mezi DMD čipem a projekční soustavou minimálně 120 mm. Nevýhoda 

návrhu je, že při této vzdálenosti dochází k problémům při promítání obrazu a do 

projekční soustavy vstupuje málo světla, což způsobuje pokles celkové intenzity 

a kontrastu. Další nevýhoda je, že aby se využilo celkového výkonu z LED diody, bylo 

by potřeba směrovat výkon diody do aperturní clony AC o průměru dAC = 5,6 mm. 

Vzhledem k tomu že dochází k vinětaci svazku na aperturní cloně AC, nedostává se na 

DMD čip celkový výkon LED diody. Proto jsem přešla na další návrh optické soustavy, 

kde jsem se snažila na DMD čip soustředit celkový výkon diody a zajistit umístění 

projekční soustavy do co nejkratší vzdálenosti od DMD čipu.  

 
Obrázek 26: Návrh optické soustavy se dvěma zrcadly. VPT - výstupní plocha tyče, Kol - 

kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon - 

kondenzor, Z1,2 - zrcadla, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava. 
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Tabulka 6: Optické parametry návrhu se dvěma zrcadly. 

Povrch 

Označení 

na 

obrázku 

Rádius 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 
Materiál 

Apertura 

[mm] 

Konicita 

k 

Parametr 

asfér. č. 

A4 

1 VPT Inf 38,04  3,70   

2
1
 Kol 20,92 21,00 B270 25,00 -0,64 2,00E-06 

3 Kol Inf 24,56  25,00   

4 AR Inf 92,81  2,50   

5 Kon 50,80 20,00 BAF11 25,00   

6 Kon -41,70 3,00 SF11 25,00   

7 Kon -247,70 102,00  25,00   

8 Z1 Inf -76,71 Mirror 25,00   

9 Z2 Inf 130 Mirror 25,00   

10 DMD Inf -120  14,2   

11 PS Inf -49,76  18,62   
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4.2.4. Návrh s jedním zrcadlem  

Při navrhování dalšího návrhu viz obrázek 27, jsem se soustředila hlavně na zkrácení 

vzdálenosti mezi DMD čipem a projekční soustavou. Další snaha byla opět zobrazit na 

DMD čip výstupní plochu tyče VPT, protože v této rovině je intenzita nejvyšší. 

Zkrácení vzdálenosti mezi čipem a projekční soustavu bylo realizováno pomocí využití 

pouze jednoho zrcadla. Vzhledem ke konstrukci musela být projekční soustava 

umístěna mimo optickou osu DMD čipu, tudíž již nebylo potřeba zachovávat 

telecentrický systém. Další změna oproti návrhu předtím je, že plocha tyče VPT je 

umístěna blíž ke kolektorové čočce Kol, než je její ohnisková rovina, takže vzniká 

zvětšený, virtuální obraz. Kolektorová čočka Kol tedy vytváří zvětšený obraz výstupní 

plochy tyče a ten je dále pomocí dvou kondenzorů Kon1,2 přenesen do roviny DMD 

čipu s potřebným zvětšením. Původní záměr byl vytvořit systém, kde z ohniskové 

roviny prvního kondenzoru Kon1 je zobrazen předmět do nekonečna a druhým 

kondenzorem Kon2 je znovu zobrazen do jeho ohniskové roviny. Při použití systému 

dvou kondenzorů Kol1,2 s velkou ohniskovou vzdáleností je dosaženo malého zvětšení, 

tudíž se na plochu DMD čipu dostává celková intenzita z LED diody. Zvětšení MKon 

systému je dáno: 

     
  
  

   

 

 kde f2 je ohnisková vzdálenost druhého kondenzoru Kon2 a f1 je ohnisková vzdálenost 

prvního kondenzoru Kon2. V mém případě je ohnisková vzdálenost f2 = 200 mm 

a f1 = 150 mm a tomu odpovídá zvětšení MKon o velikosti 1,3.  

 

 
Obrázek 27: Schéma návrhu optické soustavy s jedním zrcadlem. VPT - výstupní plocha tyče, 

Kol - kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon - 

kondenzor, Z - zrcadlo, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava. 

 

Návrh byl vytvořen pomocí stejné asférické čočky ACL5040U jako kolektoru Kol 

z předchozího návrhu v kombinaci se dvěma kondenzory Kon1,2 s dlouhou ohniskovou 

vzdáleností. První čočka kondenzoru Kon1 je achromatický dublet AC508-150 

A s ohniskovou vzdálenosti 150 mm, druhá čočka kondenzoru Kon2 je achromatický 

dublet AC508-200 A s ohniskovou vzdálenosti 200 mm, oboje se stejným průměrem 

50 mm. Čočky byly zakoupené od firmy Thorlabs [28]. Po projití čočkami je svazek 
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světla dále směrován pomocí jednopalcového zrcadla na DMD čip. Byla provedena 

optická simulace v programu Zemax viz obrázek 28. Optické parametry návrhu jsou 

uvedeny v tabulce 7. Rozměry zrcadla byly oproti předchozímu návrhu zmenšeny, čímž 

je docíleno zkrácení pracovní vzdálenosti projekční soustavy od čipu. Nasvícení plochy 

DMD čipu se zmenšilo oproti návrhu předtím, a tím se zvýšila intenzita v dané rovině. 

Další změna oproti návrhu předtím je, že projekční svazek světla je směrován šikmo, 

tudíž je osa projekční soustavy PS umístěna mimo optickou osu DMD čipu a je důležité 

zajistit, aby nedocházelo k vinětaci. Po sestavení a otestování v laboratoři se tento návrh 

jeví jako nejúčinnější varianta, proto budu dále pracovat s tímto konceptem. Následuje 

otestování a vyhodnocení optické soustavy při tisku, což bude popsáno v části 6.  

 

 
Obrázek 28: Návrh optické soustavy s jedním zrcadlem. VPT - výstupní plocha tyče, Kol - 

kolektor, AC - aperturní clona, AR - aperturní rovina, PřS - přenosová soustava, Kon - 

kondenzor, Z - zrcadlo, DMD - DMD čip, PS - projekční soustava 

 

Tabulka 7: Optické parametry návrhu s jedním zrcadlem. 

Povrch 

Označení 

na 

obrázku 

Rádius 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 
Materiál 

Apertura 

[mm] 

Konicita 

k 

Parametr 

asfér. č. 

A4 

1 VPT Inf 28,00  3,7   

2
1
 Kol 20,92 21,00 B270 25,00 -0,64 2,00E-06 

3 Kol Inf 24,56  25,00   

4 AR Inf 70,00  2,50   

5 Kon1 83,20 12,00 BK7 25,00   

6 Kon1 -71,10 3,00 SF5 25,00   

7 Kon1 -247,70 2,00  25,00   

8 Kon2 376,30 2,00 SF2 25,00   

9 Kon2 93,10 8,50 BK7 25,00   

10 Kon2 -109,90 110,00  25,00   

11 Z Inf -40,00 Mirror 15,00   

12 DMD Inf -50,00  14,2   

13 PS Inf -100,00  26,98   
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4.3. Projekční soustava 

Pro projekční soustavu byl zvolen fotografický objektiv, jako nejlepší varianta. 

Důležitými parametry fotografického objektivu jsou tedy: malá hloubka ostrosti, dobrá 

přenosová funkce (MTF), minimální astigmatismus a zkreslení. Další zásadní parametr 

je clonové číslo objektivu. Svazek vycházející po odraze od mikrozrcátka DMD čipu 

vyplní aperturu objektivu s clonovým číslem f/2.4. Při teoretickém rozboru jsem 

uvažovala velikost plochy DMD čipu dDMD a její následné promítnutí do velikosti 

tiskového pole dTP viz obrázek 29. Fotografický objektiv je umístěn do vzdálenost a od 

DMD čipu a bylo potřeba spočítat vzdálenost a´, ve které je obraz z DMD čipu 

zaostřen. Zvětšení MPs je dáno: 

 

      
   

    
  

  

 
   

 

V mém případě je velikost úhlopříčky DMD čipu dDMD = 22,6mm a velikost úhlopříčky 

tiskového pole dTP = 75 mm. Fotografický objektiv je uložen do pracovní vzdálenost 

53 mm. Podle simulace v programu Zemaxu je předmětová vzdálenost objektivu 

110 mm. Pro zvětšení MPs = 3,3 odpovídá zobrazovací vzdálenost a´ = 360 mm. Dále 

bylo pomocí zobrazovací rovnice stanoveno ohnisko fotografického objektivu f: 

 

  
   

    
 

 

Podle výpočtu odpovídá ohnisko f fotografického objektivu 85 mm. Byl tedy zvolen 

objektiv Nikon 85 mm f/1,8 AF-S G [30].  

 
 

Obrázek 29: Návrh projekční soustavy. 
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5. Konstrukční řešení 

Konstrukce byla rozdělena do jednotlivých sekcí, které se postupně budou zabývat 

uložením optických komponentů, včetně DMD čipu, konstrukčními prvky, řídícími 

prvky, elektronikou, softwarem a kalibrací. V jednotlivých části budou popsány 

základní prvky konstrukčního řešení 3D tiskárny. Byly navrženy a zkonstruovány 

jednotlivé mechanické díly tiskárny, podle požadavku na tiskové pole a na rozměry 

jednotlivých dílů. Pro krokový motor a celkový pojezdový systém byly provedeny 

výpočty. Podrobné výkresy jednotlivých prvků a sestav lze nalézt ve výkresové 

dokumentaci, která je součástí přílohy práce. Model celé 3D tiskárny je zobrazen na 

obrázku 30. 

 

 

 
Obrázek 30: Model 3D DLP tiskárny.  
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5.1. Uložení optických komponentů 

5.1.1. LED dioda a chlazení  

Z důvodu velkého zahřívání LED diody, bylo potřeba navrhnout intenzivní chlazení, 

aby nedocházelo k poškození diody viz obrázek 31. K chlazení byl použit zakoupený 

pasivní a aktivní chladič. LED dioda byla již od výrobce umístěna na hliníkové desce, 

která je spojena pomocí dvou šroubů s hliníkovým profilem pasivního chladiče PCH. Po 

pasivním chlazení následuje aktivní chlazení ACH prostřednictvím ventilátoru. Oba 

chladiče jsou navzájem spojeny šrouby Š. Dále byla vytvořena redukce R pro uchycení 

chladicí sestavy k adapteru A firmy Thorlabs, ke kterému je možné připojit klecový 

systém. 

 
 

Obrázek 31: LED dioda a chlazení. PCH - pasivní chladič, ACH - aktivní chladič, Š - šroub, R - 

redukce, A - adapter. 

 

5.1.2. Uložení homogenizační tyče 

Homogenizační tyč HT byla zakoupena společností Edmund Optics [23] a je uložena do 

pouzdra homogenizační tyče PHT jejich výroby, který je navržený pro konkrétní délku 

a šířku homogenizační tyče. Po otestování mechanického uložení tyče byl navržen další 

díl, kleština homogenizační tyče KHT, která zabraňovala vysouvání tyče HT z pouzdra 

PHT. Díl byl vytištěn na 3D tiskárně a je uchycen do mechaniky pomocí dvou stavěcích 

šroubů. Dále je potřeba pouzdro PHT uchytit do klecového systému firmy Thorlabs 

a vycentrovat na střed vůči dalším optickým komponentům jako je LED dioda 

a soustava čoček. Byly zakoupeny dva díly nosiče homogenizační tyče NHT od firmy 

Thorlabs, které byly upraveny pro montáž pouzdra PHT. Nosiče NHT byly upraveny 

tak, že byly do nich vyvrtány dva otvory, do kterých bylo následně vloženo pouzdro 

PHT a zaaretováno dvěma stavěcími šrouby SŠ. Uložení homogenizační tyče HT je na 

obrázku 32. 
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Obrázek 32: Uložení homogenizační tyče. KHT - kleština homogenizační tyče, HT - 

homogenizační tyč, NHT - nosič homogenizační tyče, SŠ - stavěcí šroub, PHT - pouzdro 

homogenizační tyče. 

5.1.3. Uložení čoček osvětlovací soustavy 

Optická soustava viz obrázek 33, je dle návrhu z části 4.2.4. složena z čoček o průměru 

50 mm, které jsou uloženy do dvoupalcového tubusů z firmy Thorlabs [28]. Jednotlivé 

čočky jsou v tubusu zajištěny z obou stran proti axiálnímu pohybu vnitřními pojistnými 

kroužky. Kroužky jsou opatřeny drážkami pro snadnější montáž. Tubusy s čočkami jsou 

přes závit spojeny s deskami, které umožňují využití klecového systému firmy Thorlabs. 

Montážní tyče jsou vedeny deskami s tubusy a umožňují justaci tubusu s čočkami 

v osovém směru. Justace slouží k přesnému nastavení vzdáleností mezi čočkami 

a k zaostření obrazu výstupní plochy tyče na DMD čip. Upevnění systému k základové 

desce tiskárny je realizováno pomocí dalších montážních tyčí a kloubových spojek, 

které umožňují optickou soustavu naklonit a nastavit ji do jiné polohy, než je 

horizontální, pokud by bylo při justáži potřeba. Dále byla zkonstruována redukce pro 

umístění těchto tyčí do držáků sloupků, které jsou připevněny k základové desce. 

 

Obrázek 33: Uložení čoček osvětlovací soustavy. 
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5.1.4. Stojánek zrcadla 

Stojánek zrcadla je zkonstruován tak, aby jej bylo možné naklápět do všech stran, úhlů 

a výškově vysouvat. Zrcadlo Z bylo připojeno k nosnému hranolu NH a ten byl dále 

přilepen ke držáku KMS/M KD firmy Thorlabs, který umožňuje rotaci zrcadla Z kolem 

dvou os. Držák KMS/M KD umožňuje přichycení dalšího dílu pomocí dvou závitových 

otvoru M4 pro vertikální nebo horizontální montáž. Zrcadlo Z s kinematickým držákem 

KD je připojen pomocí závitu k čepu zrcadla ČZ, ve kterém je vytvořena V drážka pro 

uložení do svěrné desky SD. V drážka se stavěcím šroubem SŠ umožňuje otáčení dílu 

ale. Celkové naklápění držáku se zrcadlem je realizováno pomocí zakoupené ocelové 

kuličky K o průměru 15 mm, uložené ve svěrné desce SD a přítužníku P. Do svěrné 

desky SD je vložen čep zrcadla ČZ s kinematickým držákem KD a se zrcadlem. 

K svěrné desce SD je pomocí dvou šroubů připevněn přítužník P. Dále jsou deska SD 

a přítužník P k sobě stáhnuty šroubem a maticí. Kulička K, ve které je otvor se závitem, 

je přidělána k tubusu zrcadla TZ, který umožňuje výškové nastavení. V tubusu TZ je 

vytvořen otvor o průměru 18 mm, do které je vložen sloupek zrcadla SZ. Pomocí závitu 

a matice M lze tubus TZ polohovat a finální pozici je možno zajistit aretačním šroubem 

AŠ. Sloupek SZ je na konci zúžený a umístěný do stojanu UPH75/M ST značky 

Thorlabs, aby bylo možné celou konstrukci připevnit k základové desce tiskárny. 

Stojánek zrcadla s popisy jednotlivých částí je na obrázku 34. 

 

 
Obrázek 34: Stojánek zrcadla. Z - zrcadlo, NH - nosný hranol, KD - držák, SŠ - stavěcí šroub, 

ČZ - čep zrcadla, SD - svěrná deska, K - kulička, P - přítužník, AŠ - aretační šroub, TZ - tubus 

zrcadla, M - matice, SZ - sloupek zrcadla, ST - stojan Thorlabs.  
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5.1.5. Stojánek projekční soustavy 

Stojánek projekční soustavy je zkonstruován tak, aby zajišťoval justáž v příčném směru 

vzhledem k optické ose projekční soustavy PS a také její osové polohování. Projekční 

soustavu PS je potřeba uchytit k přírubě projekční soustavy PPS z vrchu, aby bylo 

možné zajistit co nejkratší vzdálenost mezi objektivem a DMD čipem. Příruba PPS je 

nalícována do nosiče projekční soustavy NPS. Jelikož je projekční soustavou PS 

fotografický objektiv, slouží k jejímu uchycení vnitřní závit, který slouží pro připojení 

filtrů. Od společnosti Thorlabs byly zakoupeny dva lineární stolky, které umožňují 

justaci v příčném směru. První lineární posuv Thorlabsu LPT je připojen k tubusu 

projekční soustavy TPS pomocí dvou šroubů. Následně je k němu přišroubován druhý 

lineární posuv LPT, který je vůči prvnímu lineárnímu posuvu pootočený o 90. Nosič 

NPS je k lineárnímu posuvu LPT připevněna pomocí čtyř šroubů. Justáž ve směru 

optické osy projekční soustavy PS lze realizovat tubusem projekční soustavy TPS ve 

kterém je vytvořena díra o průměru 28 mm, do níž je vložen sloupek projekční soustavy 

SPS. Pomocí závitu na sloupku SPS a matice M lze projekční soustavu PS výškově 

nastavit. Finální pozice je zaaretována šroubem AŠ. Sloupek SPS je na konci zúžený 

a umístěný do stojánku UPH75/M ST firmy Thorlabs, aby bylo možné celou konstrukci 

připevnit k základové desce tiskárny. Stojánek projekční soustavy s popisy jednotlivých 

části je na obrázku 35. 

 

Obrázek 35: Stojánek projekční soustavy. PS - projekční soustava, NPS - nosič projekční 

soustavy, PPS - příruba projekční soustavy, LPT - lineární posuv Thorlabs, TPS - tubus 

projekční soustavy, AŠ - aretační šroub, M - matice, SPS - sloupek projekční soustavy, ST - 

stojan Thorlabs.   
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5.1.6. Uložení DMD čipu 

Celý zakoupený modul i s DMD čipem bylo potřeba uložit do ochranného krytu OK1, 

aby se zabránilo poškození jak elektroniky, tak samotných mikrozrcátek čipu viz 

obrázek 36. Kryt OK1 obsahuje otvory pro dopad a odraz svazků z DMD čipu a pro 

možnost připojení chlazení. Dále je potřeba celé zařízení s krytem upevnit k základové 

desce, ke které jsou také připojeny další optické komponenty. Úhelníky Ú ve tvaru 

písmene L jsou vyrobeny tak, aby je bylo možné přichytit do stojánku značky Thorlabs 

ST. Součástí modulu DLP LightCrafter 900 je deska zajišťující připojení zařízení 

k počítači. Pro tuto část bylo potřeba také navrhnout ochranný kryt OK2 s otvory 

umožňující zapojení kabelů. Dále bylo potřeba navrhnout uchycení krytu k rámové 

konstrukci. Ochranný kryt byl upevněn k rámu pomocí dvou vytištěných spon S1 

a šroubů.  

U zařízení s DMD čipem dochází k výraznému ohřívání, což postupem času může 

vést ke snížení účinnosti čipu. Proto je k zadní straně čipu upevněn chladič CH, který se 

skládá z pasivní a aktivní části. Pasivní chladič je tvořen hliníkovým profilem s žebry. 

Jako aktivní chladič byl použít ventilátor. Dále bylo třeba navrhnout a zkonstruovat 

systém uchycení chladiče CH tak, aby nebránil při zapojování a manipulaci se 

zařízením. Chladič CH byl připevněn k ochrannému krytu pomocí dvou vytištěných 

spon S2. 

 

 

Obrázek 36: Uložení DMD čipu. S1 - spona 1, OK2 - ochranný kryt 2, S2 - spona 2, CH - 

chladič, ST - stojan Thorlabs, Ú - úhelníky, OK1 - ochranný kryt 1. 
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5.2. Konstrukce mechaniky  

5.2.1. Rámová konstrukce 

Základní nosný prvek tiskárny tvoří rám, ke kterému je upevněna horní konzole, dolní 

konzole, konzole tiskové nádoby a nosič servopohonu. Pro konstrukci rámu byla 

zvolena modulární konstrukce z hliníkových profilů modulu od firmy Maytec [13] viz 

obrázek 37. Tento konstrukční systém umožňuje rychlost sestavení, jednoduchost 

realizace a adaptabilitu jednotlivým konstrukčním řešením. K upevnění jednotlivých 

profilů byly použity fixační úhelníky s maticemi do drážek. Toto montážní řešení 

zajišťuje správnou pozici dílů vůči sobě, popřípadě jednoduchou úpravu vzdáleností. 

Důležitou vlastností rámu je její tuhost, což je úzce spojeno s vlastnostmi celé tiskárny 

a s kvalitou tisku. Hliníkový profil byl ustaven pomocí fixačních úhelníků a šroubů M6 

k základové desce, na které je umístěna i optická soustava. 

 

 
Obrázek 37: Rámová konstrukce. 

 

5.2.2. Nádoba pro fotopolymer 

Konstrukce nádoby byla zvolena s ohledem na co nejjednodušší výrobu, sestavení 

a nízké náklady. Všechny předpoklady splňovalo použití FEP folie pro dno nádoby viz 

obrázek 38. Tato varianta se jeví jako nejlepší možnost z hlediska zabránění tvorby 

optických vad, náročnosti na výrobu a náklady. Jak již bylo popsáno výše, folie je 

pevná, tenká a levná. Při jakémkoliv problému lze fólii snadno vyjmout a vyměnit. 

Fólie byla zvolena s tloušťkou 0,02 mm a nedochází tedy k deformaci promítaného 

obrazu. Nádoba je tvořena ze dvou částí sešroubovaných k sobě pomocí deseti šroubů. 

Mezi tyto dvě části je vložena FEP fólie, která se po montáži částí k sobě sama napne. 

Nádoba umožňuje tiskové pole až 85 x 55 mm a její výška je 20 mm. 
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Obrázek 38: Nádoba pro fotopolymer. 

5.2.3. Náklon nádoby 

Aby bylo možné odstranění přilnutého výtisku ke dnu nádoby, a aby docházelo 

k pravidelnému promíchání fotopolymeru, je třeba navrhnout mechanismus naklápění 

nádoby. Popisy jednotlivých dílů jsou na obrázku 39. Tisková nádoba TN je spojena se 

sklopným nosičem SN pomocí šroubů Š a je dotažena maticemi M, což umožňuje její 

snadné vyjmutí, kdykoliv je potřeba výměna fotopolymeru. Ve sklopném nosiči SN je 

vytvořen otvor pro tenkou polykarbonátovou deskou, aby byl umožněn průchod svazku 

z projekční soustavy do tiskové nádoby. Okraje sklopného nosiče SN jsou vyvýšeny, 

aby chránily optickou soustavu, kdyby docházelo k nechtěnému úniku fotopolymeru 

z nádoby. Nosič SN je spojen s konzolou tiskové nádoby KTN tak, aby mohlo být 

realizováno naklápění. Konzola KTN je pomocí šroubů M6 připevněna k hliníkovému 

rámu. V nosiči SN jsou nalisována ložiska, kterými prochází tyč spojující nosič SN 

a konzolu KTN. Mechanismus naklápění je velice jednoduchý a přesný. Skládá se 

z nosiče servopohonu NS, digitálního servopohonu S HS-5645 MG a kuličkového čepu 

KČ. Digitální servopohon S je s nosičem NS spojen pomocí čtyř šroubů a ten je dále 

upevněn k hliníkovému rámu dvěma šrouby. Kuličkový čep KČ zajišťuje bodový styk 

páky servopohonu s nosičem SN, a tím je umožněno naklápění.  
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Obrázek 39: Zajištění náklonu nádoby. KTN - konzola tiskové nádoby, SN - sklopný nosič, TN 

- tisková nádoba, M - matice, Š - šroub, KČ - kuličkový čep, S - servopohon, NS - nosič 

servopohonu. 

5.2.4. Konstrukční plošina 

Dále je popsána konstrukční plošina KP a její uložení do nosiče NKP viz obrázek 40. 

Konstrukční plošina KP slouží jako základna pro vytvářený model a je spojena se 

sloupkem S pomocí závitu. Uložení plošiny KP se sloupkem S je navrženo tak, aby bylo 

možné snadné její snadné vyjmutí po dokončení tisku. Sloupek S je vsunut do otvoru 

nosiče konstrukční plošiny NKP a zajištěn svěrným spojem pomocí šroubu Š s maticí 

M. Konstrukční plošina KP se sloupkem S jsou vyrobeny z hliníku, nosič konstrukční 

plošiny NKP je tištěn z materiálu PET-G.  
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Obrázek 40: Uložení konstrukční plošiny. KP - konstrukční plošina, S - sloupek, M - matice, 

NKP - nosič konstrukční plošiny, Š - šroub.  

5.2.5. Pojezdový systém tiskárny  

Vzhledem k rozměrům tiskárny a tiskového pole, bylo nutné zajistit vhodné konstrukční 

uspořádání lineárního vedení a posuv konstrukční plošiny ve směru osy z. Pohyb 

v tomto směr je velice důležitý, protože se od něj odvíjí tloušťka vrstvy, a tím i přesnost 

tiskárny. Vzhledem k ceně a přesnosti byla zvolena varianta trapézového šroubu 

s bronzovou maticí, který umožňuje přesné polohování v ose z viz obrázek 41. Zvolená 

konstrukce zajišťuje dostatečnou přesnost a opakovatelnost nastavení požadované 

polohy. Trapézový šroub TŠ je uložen na obou koncích. V horní konzoli HK je uchycen 

ke hřídeli krokového motoru KM sx16-0301D a v dolní konzole DK je uložen s vůlí. 

Konzole jsou dále pevně spojeny s hliníkovým rámem pomocí šroubů M6. Celý systém 

pohání krokový motor, který je připevněn k horní konzoly HK pomocí čtyř šroubů. 

Hřídel motoru je spojena s trapézovým šroubem TŠ pružnou spojkou PS, která 

kompenzuje nesouosost a radiální vůli. Točivý moment krokového motoru je přenášen 

na trapézový šroub TŠ, na kterém je dále umístěna trapézová matice TM, ta 

transformuje rotační pohyb šroubu na lineární pohyb nosiče konstrukční plošiny NKP. 

Matice TM je pevně spojena s nosičem NKP, ke kterému je dále připevněna vlastní 

konstrukční plošina KP se sloupkem S. K zajištění plynulého pohybu plošiny KP ve 

směru z slouží dvě vodící tyče VD z oceli o průměru 8 mm v kombinaci s lineárními 

ložisky LL typu LM8UU. V nosiči NKP jsou umístěny čtyři lineární ložiska LL, která 

jsou uložena svěrně. Dále jsou dvě vodící tyče VD uloženy v horní konzole HK 

a spodní konzole SK také svěrně. K vodící tyči VD je připevněn držák koncového 

spínače DKS, ke kterému je připevněn koncový spínač, který zajišťuje nalezení 

referenční polohy pojezdového systému.  
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Obrázek 41: Pojezdový systém tiskárny. DK - dolní konzole, NKP - nosič konstrukční plošin, 

LL -lineární ložiska, DKP - držák koncového spínače, VT - vodící tyče, HK - horní konzole, 

KM - krokový motor, PS - pružná spojka, TŠ - trapézový šroub, TM - trapézová matice. 

  

Pro jednoduchost řízení byl k pohonu osy z vybrán krokový motor sx16-0301D. Pro 

tento motor byl proveden kontrolní statický výpočet. Moment motoru musí být 

dostatečný k překonání tíhové síly vyvolané konstrukčními díly pojezdového systému 

s konstrukční plošinou a výtiskem. Zvolen krokový motor dosahuje kroutícího momentu 

Mm = 0,11 Nm. Zátěž motoru je vyvolána trapézovou maticí, pojezdovým systémem, 

konstrukční plošinou, ztráty v ložiscích a výtiskem. Maximální možná hmotnost výtisku 

mv je dána maximálními rozměry tiskového objemu xm, ym, zm a hustotou fotopolymeru 

: 

                    

 

Mnou navržená tiskárna má rozměry tiskového objemu xm = 0,08 m, ym = 0,05 m, 

zm = 0,02 m. Hustota  polymeru, který bude využíván k tisku, je rovna 1190 kg/m
3
. 

Vezmeme-li v úvahu tyto hodnoty, bude max. hmotnost výtisku mv = 0,0952 kg. 

Sestavená pojezdová část včetně konstrukční plošiny má hmotnost mc    1 kg. 
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Obrázek 42: Schéma rozložení sil působící na závitovou tyč. mc -celková hmotnost, g - tíhové 

zrychlení, N - normálová síla, FT - tečná síla,  - úhel stoupání závitu, Ds - střední průměr 

závitu, s - stoupání závitu. 

 

Vzhledem k silové rovnováze, je-li opomenuto tření, je velikost tečné síly          působící 

krutem dána vztahem:  

             

 

kde  je úhel stoupání závitu a mc je celková hmotnost pojezdového systému. Má-li 

celková hmotnost mc   1 kg a úhel stoupání závitu je  = 20, pak je tíhová síla 

FT = 3,57 N. 

Tato síla FT působí krutem MK na závitovou tyč, který je dán vztahem: 

 

      

  

 
  

 

kde Ds je střední průměr závitu. Je-li Ds = 7 mm, pak působí na závitovou tyč krut 

MK = 0,0125 Nm. Kroutící moment působící na závitovou tyč je mnohonásobně menší 

než kroutící moment motoru. Z toho důvodu bylo možné opomenout veškeré pasivní 

odpory mechanismu.  

Zvolený trapézový šroub se stoupáním s = 8 mm umožňuje pro základní krok motoru 

 = 1,8 posunout konstrukční plošinu KP o krok z: 

 

  


   
  

 

Bude-li motor řízen s uvážením mikrokrokování 1/16, pak bude možné rozdělit základní 

krok motoru  na šestnáct dílů. V takovém případě úhlové velikosti jednoho 

mikrokroku m = /16 bude odpovídat mikrokrok posunu konstrukční plošiny 

zm = z/16, což definuje minimální tloušťku tiskové vrstvy o velikosti 2,5x10
-3

 mm.  
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5.2.6. Finální podoba 3D tiskárny  

Všechny navržené díly byly strojně vyrobeny či vytištěny na 3D tiskárně. Mnou 

navržená 3D tiskárna byla složena viz obrázek 43.  

 

 

 

Obrázek 43: Finální podoba 3D tiskárny. 
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5.2.7. Řízení tiskárny 

Aby bylo možné provést testy tiskárny je třeba navržené mechanismy s DMD čipem 

řídit z obslužného PC.  

DMD čip je připojen pomocí HDMI portu k PC a elektroniku čipu rozpozná jako 

další monitor. Tento režim připojení je možno nastavit ze softwaru dodaného výrobcem 

viz obrázek 44. K vlastnímu promítání obrazu bylo využito stávajícího programu, který 

byl již vytvořen Zbyňkem Dostálem v prostředí LabView. Tento program byl původně 

vytvořen k řízení prostorového modulátoru světla a umožňuje uživateli vybrat libovolný 

promítaný obraz. Program je navíc doplněn o funkci řízení expozice viz obrázek 45. 

 

 
Obrázek 44: Program dodaný výrobcem Texas Instruments. 

 

 
Obrázek 45: Program k promítání obrazu. 
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Krokový motor pojezdového mechanismu je řízen kartou TMCM-1140 od 

společnosti Trinamic [32] pomocí vývojového prostředí TMCL-IDE viz obrázek 46. 

Testovací software tohoto prostředí umožňuje uživateli nastavení natočení motoru 

a velikost mikrokrokování. 

 

 
Obrázek 46: Řízení krokového motoru.  

 

Modelářský servopohon HS-5645MG od firmy Hitec [33], který naklápí stolek 

s tiskovou nádobkou, je řízen kartou SOS-AT [34]. Tato karta je ovládána pomocí 

textových příkazů posílaných přes sériovou linku z programu, který byl již dříve 

vytvořen v prostředí LabView a byl adaptován pro tuto aplikaci viz obrázek 47.  

Tyto jednoduché programy a vývojová prostředí budou v budoucnu použita ke tvorbě 

automatizovaného tiskového softwaru. Nicméně plně dostačují k otestování všech 

funkcí mnou navržené tiskárny. 

 

 
Obrázek 47: Řízení servopohonu. 
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6. Testování  

Průběh testování je rozdělen do čtyř částí. První část spočívá ve zkoušce vytvrditelnosti 

fotopolymeru vlnovou délkou 405 nm, kdy byla změřena tloušťka vytvrzené vrstvy při 

různé době osvitu. Dále bylo potřeba nalézt vhodnou dobu osvitu, kdy tloušťka vrstvy 

dosahovala minimální tloušťky a zároveň byla vrstva spojitá. Druhý test zjišťoval 

laterální rozlišení. Třetí část zkoumá přilnavost vytvrzené vrstvy ke konstrukční plošině. 

V poslední částí byl prováděn test soudržnosti vrstev a vytváření 3D objektu.  

6.1. Závislost tloušťky na osvitu 

Nejdůležitějším parametrem při použití technologie DLP je doba osvitu. Pokud by byla 

doba osvitu příliš krátká, fotopolymer by se nestihl dostatečně vytvrdit. V opačném 

případě, kdy by byl čas osvitu příliš dlouhý, tak by hrozilo, že jednotlivé detaily modelu 

postupně s narůstajícím časem splynou. Proto bylo potřeba zvolit vhodnou dobu 

vytvrzování a tím i tloušťku vrstvy, se kterou by se dále pracovalo.  

Měření bylo prováděno při ozařování fotopolymeru zespod přes skleněné dno. 

Doba osvitu byla nastavena od 8 sekund po 18 sekund odstupňované po 2 sekundách. 

Předloha pro testování byl obrázek obdélníku, který byl následně vytvrzován. Při 

nastavení osvitu 8 s byla dosažena nejmenší tloušťka vytvrzené vrstvy 0,25 mm. Vrstva 

byla velice tenká a při manipulaci se lámala. Při nejdelším osvitu 18 s byla tloušťka 

vrstvy 0,5 mm, ale docházelo k vytvrzení i okolního fotopolymeru, takže by docházelo 

ke splývání detailů. Samozřejmě je možné podstatně zkrátit dobu osvitu a tím získat 

i tenčí polymerizovanou vrstvu viz další test. Nicméně manipulace s takto tenkou 

a křehkou vrstvou nebyla možná. Výsledná závislost doby osvitu na tloušťce vrstvy je 

vidět v tabulce 8. Obrázek vytvrzeného obdélníku při osvitu 10 s je zobrazen na obrázku 

48 b). Dále byl vybrán rozsah osvitu 8 s až 14 s, pro které byla vytvrzena tvarově 

složitější vrstva. Byl vybrán tvar hvězdy. Detaily hvězdy byly viditelné i při expozici 

8 s viz obrázek 48 a), ale docházelo k snadnému lámání. Z toho důvodu se jeví jako 

optimální expoziční čas 10 s.  

 

Tabulka 8: Závislost doby osvitu na tloušťce vrstvy. 

Doba osvitu 

[s] 

Tloušťka vrstvy 

[mm] 

8 0,25 

10 0,33 

12 0,36 

14 0,40 

16 0,45 

18 0,50 
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Obrázek 48: Ukázka výtisků. 

6.2. Rozlišeni 

Další důležitý parametr je rozlišení výtisku v ose x a y. Rozlišení na tiskárně bylo 

měřeno pomocí USAF testu, který byl promítán na povrch FEP folie. Pro test rozlišení 

byla zvolena doba osvitu 3 sekundy, která stačila k vytvrzení obrázku s USAF testem. 

Napětí LED diody je 3,4V. Použitý fotopolymer je bíle barvy s difusními vlastnostmi. 

Tím je ovlivněno rozlišení výsledného tisku. Budeme-li brát jako rozlišení takovou 

strukturu, která má na USAF testu dokonale oddělené čáry dané frekvence, pak můžeme 

považovat rozlišitelnou strukturu A (zelená) viz obrázek 49, s roztečí čar 384 m, které 

lze rozlišit na prosvit okem. Pokud budeme uvažovat strukturu na které je vidět textura 

čar, ale jsou mírně slité díky difusním vlastnostem fotopolymeru, pak lze považovat za 

rozlišitelnou strukturu B (červená) s roztečí čar 230 m, které lze rozlišit pod 

mikroskopem (objektiv Nikon 10x0,23). 

 

 

Obrázek 49: Test rozlišení. 

6.3. Přilnavost ke konstrukční plošině 

Další test zkoumal přilnavost vytvrzené vrstvy ke konstrukční plošině a odlepení vrstvy 

od dna nádoby při náklonu servopohonem. Při testech docházelo k vysoké přilnavosti 

výtisku k FEP folii v tiskové nádobě. Z toho důvodu byla folie před tiskem potřena 

tenkou vrstvou separátoru. Následně docházelo k snadnějšímu odlepení výtisku od folie 
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a vrstvy lépe přilnuly ke konstrukční plošině. Test byl nejprve proveden s jednou tenkou 

vrstvou a následně byla přilnavost ověřena v rámci dalšího testu. Na obrázku 50 lze 

vidět konstrukční plošinu s první vrstvou. Test přilnavosti byl prováděn při osvitu 

10 s při napětí LED diody 3,4 V. 

 

 

Obrázek 50: Konstrukční plošina s vytvrzenou vrstvou. 

6.4. Test soudržnosti vrstev 

Posledním testem je ověření soudržnosti vrstev. Proto bylo provedena polymerace pěti 

vrstev po sobě. Při tomto testu se opět prokázalo, že tištěný objekt správně přilnu ke 

konstrukční plošině a odděloval se od FEP folie. Po sklopení vaničky k odlepení výtisku 

a následném odsunutí konstrukční plošiny pro další vrstvu bylo možno polymerovat 

další vrstvu, která přilnula již k vytištěným vrstvám. Tisk byl prováděn při osvitu 

10 s a při napětí LED diody 3,4 V, s krokem 0,25 mm v ose z. 
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Závěr  

Cílem práce byl kompletní návrh a následná realizace stereolitografické DLP 3D 

tiskárny. Hlavní náplní diplomové práce bylo navrhnout kvalitní optickou soustavu, 

která využije co nejvíce intenzity z LED diody a nasvítí DMD čip. Dále byl vybrán 

vhodný fotografický objektiv, který co nejpřesněji promítne požadovanou binární 

masku z DMD čipu. Osvětlovací optická soustava byla uložena do dílu firmy Thorlabs. 

Pro fotografický objektiv a zrcadlo byly navrženy a vyrobeny stojánky. Dalším 

požadavkem bylo navrhnout kompletní mechanismus tiskárny včetně řízených 

mechanismů. Jednotlivé díly mechanismu byly navrženy, vyrobeny a následně 

otestovány při tisku. K DMD čipu firma poskytuje vlastní program pro ovládání čipu. 

Software pro 3D tiskárnu byl převzatý a k němu byl naprogramován software na 

ovládání servopohonu a krokového motoru. Po zapojení všech elektronických dílu byla 

tiskárna otestována. Test se skládal ze čtyř částí, kde byla vybrána vhodná tloušťka 

vrstvy, zjištěno rozlišení tisku, byla otestována přilnavost výtisku ke konstrukční 

plošině a otestována soudržnost vrstev.  

Podařilo se docílit tiskového pole 40x65 mm a nejmenší tloušťkou vrstvy 0,25 mm, 

což odpovídá zadaným požadavkům. Vrstva byla velice tenká a při manipulaci se 

lámala, proto se dále pracovalo s tloušťkou vrstvy 0,33 mm. Následně byla otestována 

konstrukční plošina a vhodnost struktury jejího povrchu. První vrstva přilnula jak ke 

konstrukční plošině, tak k FEP folii, po naklopení tiskové nádoby došlo k odlepení 

vrstvy od folie. Konstrukční plošina se poté posunula o tloušťku vrstvy a docházelo 

k dalšímu vytvrzení. Jednotlivé vrstvy přilnuly k již naneseným vrstvám na konstrukční 

plošině a docházelo k vytváření 3D model.  

Byla otestována funkčnost a přesnost tiskárny a následně bude potřeba tiskárnu 

doladit. Optická soustava zaostřuje obraz ve správně rovině a intenzita v ní je vysoká, 

nicméně je zapotřebí lépe srovnat robotické mechanismy tiskárny a vytvořit 

automatizovaný tiskový software.  
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