
 



  



 

  



 

  



Abstrakt 

Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek 

plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a 

vytvorený prototyp zariadenia spolu s ovládacím softvérom, ktorý za pomoci DLP projektora 

a manipulačného zariadenia umožňuje v pomerne krátkom čase vyrobiť dosku plošných 

spojov.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of fast high-quality prototype production of printed 

circuit boards for the needs of the mechatronics lab. Within the scope of this thesis a prototype 

machine was proposed and created together with control software, which by the help of DLP 

projector and two stage axis allows to produce printed circuit board in relatively short period 

of time. 
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Úvod 

Jedným zo základných pilierov dobrého mechatronického laboratória je tzv. „rapid 

prototyping“ – schopnosť rýchlo prejsť od myšlienky cez návrh k výslednej podobe zariadenia. 

Takéto laboratórium funguje aj na FSI - Mechlab. Práve tu vznikla požiadavka urýchliť proces 

celkového vývoja, ktorú budeme riešiť v tejto práci. Ako sa ukázalo, jednou z hlavných bŕzd je 

rýchla a kvalitná výroba prototypových DPS pri vývoji elektronických zariadení. Možností 

ponúka dnešná doba celkom dosť. Prvým riešením je zadať výrobu DPS mimo laboratórium do 

špecializovanej firmy. Týmto sa predlžuje čas vývoja a náklady spojené s výrobou väčšinou 

jedného kusu prototypu neúmerne zvyšujú cenu. Tento problém sa preto vracia späť do 

laboratória. Druhým riešením je zakúpenie zariadenia, ktoré by umožňovalo výrobu DPS 

priamo na mieste. Dlhoročnými skúsenosťami firiem zameriavajúcich sa na výrobu DPS preto 

dostaneme vysokú kvalitu aj rýchlosť výroby prototypov, avšak za vysokú nákupnú cenu, ktorá 

by sa nemusela vrátiť ani po niekoľkých rokoch používania. Tretie riešenie zahrňuje ručnú 

výrobu prototypov. Najpoužívanejšou metódou v laboratórnych podmienkach je fotocesta. 

Fotocitlivá vrstva DPS je osvetlená vhodným typom UV žiarenia cez predlohu. Najväčšou 

nevýhodou je samozrejme kvalita predlohy a náročnosť jej výroby. A tak sa ponúka možnosť 

využiť výhody menovaných metód, nevýhodu fotocesty eliminovať vynechaním predlohy 

a expozíciu požadovaných miest vykonať pomocou modernej DLP technológie. 

Celkové riešenie problému potom môžeme rozdeliť viaceré hlavné tematické časti. 

V jednotlivých častiach postupne rozoberieme možnosti konštrukcie kompaktného zariadenia, 

výber projektora, použitý fotorezist, výrobu ovládacej elektroniky, naprogramovanie softvéru 

a finálnu fázu, testovanie. 
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1 Rešerš 

V tejto kapitole objasníme princípy a využitie technológie DLP pre výrobu DPS. 

Uvedieme niektorých výrobcov a ich produkty, ale zhrnieme aj poznatky o publikovaných 

prácach, ktoré používajú bezmaskovú (angl. maskless) fotolitografiu. Získané informácie 

použijeme pri návrhu a realizácii vlastného zariadenia. 

1.1 Technológia DLP 

História technológie DLP (angl. Digital Light Processor) siaha k roku 1987, kedy Dr. 

Larry Hornbeck vyvinul prvý DMD (angl. Digital Micromirror Device) čip [1]. O deväť rokov 

neskôr sa objavuje prvý prenosný komerčný DLP projektor. Nastáva masívne rozšírenie 

technológie V roku 2009 nasledujú spotrebiteľské produkty s integrovanou DLP Pico 

technológiou. O 30 rokov neskôr sa DLP technológia používa v širokom spektre aplikácií od 

kinosál, ručné spektrometre až ku poslednej iniciatíve, ktorou je využitie v heads-up displejoch 

automobilového priemyslu. DMD čip sa vyrába v rôznych veľkostiach a rozlíšeniach a 

obsahuje ortogonálne pole mikrozrkadiel, každé o veľkosti približne 1/50 hrúbky ľudského 

vlasu. Zrkadlo sa môže pomocou kĺbu nakláňať od a ku zdroju svetla, čím mení odtieň 

dopadajúceho svetla a vytvára informáciu o veľkosti jedného pixelu. Táto zmena náklonu sa 

deje až 5000x za 1 sekundu. Celkový pohľad na DMD čip a detail rozloženia  mikrozrkadiel je 

uvedený na obrázku č.1 [3]. 

 

Obrázok 1 DMD čip s detailom mikrozrkadiel 

DLP čipy sú dostupné v rôznych rozlíšeniach od 800x600 po 1920x1080 pixelov, 

najmodernejšie vo vysokom rozlíšení 3840x2160 pixelov [2]. To umožňuje  prielomová 

technológia od firmy Texas Instruments nazývaná TPR (Tilt & Roll Pixel), kde sa dosiahol 

rozstup zrkadiel 5.4 µm a zvýšil sa náklon mikrozrkadla až na ±17°. Týmto sa taktiež zmenšila 

celková veľkosť čipu [3]. 

DMD čip je však len jednou časťou z celého DLP systému. Pre vznik obrazu 

potrebujeme vhodný zdroj svetla. Prednosťou DLP technológie je možnosť použiť takmer 

akýkoľvek zdroj svetla a to ako vo viditeľnom, tak aj infračervenom alebo ultrafialovom 

spektre. To zahŕňa klasické halogénová lampy, xenónové výbojky, laser alebo výkonné LED 

moduly. Svetlo je následne usmernené  a upravení cez optické filtre a farebné koliesko na DMD 

čip, odkiaľ pokračuje cez optickú sústavu na projekčné plátno. Takéto usporiadanie s použitými 

LED modulmi je možné vidieť na obrázku č. 3. Okrem tohto usporiadania je možné pri 
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farebnom modeli RGB použiť pre každú zo základných farieb jeden DMD čip. Konštrukcia sa 

síce skomplikuje, výsledný obraz však dosahuje omnoho lepšej kvality [3] 

 

 

Obrázok 2 Zjednodušený diagram LED optického modulu [3] 

Priekopníkom v tomto odvetví je firma Texas Instruments, ktorá ponúka všetko od 

DMD čipov, vývojových súprav pre vývoj vlastného zariadenia až po hotové zariadenia. Medzi 

vývojové súpravy patrí napríklad DLP LightCrafter 9000 modul na obrázku č.3 [4] 

 

Obrázok 3 DLP LightCrafter 9000 [4] 
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1.2 Bezmasková fotolitografia 

Technológia bezmaskovej fotolitografie, inak nazývanej aj „direct imaging“, využíva 

technológiu DLP. Jednou z oblastí, kde sa používa a ktorá nás zaujíma, je výroba DPS. 

Vychádza z klasickej metódy výroby DPS fotocestou, kde je fotocitlivá doska plošného spoja 

osvetlená vhodným žiarením cez určitú fyzickú masku, avšak nepoužíva ju. Tá je častokrát 

náročná na výrobu, jej cena je neprimeraná pri malosériovom počte kusov a výsledná kvalita je 

silno závislá od jej kvality. To sú hlavné dôvody, prečo fyzickú masku vôbec nepoužiť 

a expozíciu požadovaných miest vykonať pomocou DLP technológie. Pred týmto procesom 

musíme podľa schémy na obrázku č. 3 upraviť zdroj svetla na také žiarenie, ktoré dokáže 

narušiť fotocitlivú dosku plošného spoja umiestnenú za projekčnou optikou. Kvalita výslednej 

DPS následne závisí od vhodnej kombinácie zdroju svetla a použitého rezistu, kvality optiky 

a dĺžke expozičného času. 

1.2.1 Komerčné riešenia 

Zahŕňajú pokročilé zariadenia so zameraním na rýchlosť výroby a kvalitu výstupu, 

zatiaľ čo cena moc nehrá úlohu. Výrobcov je možné nájsť dostatok, niektorí z nich sú: 

- Aiscent Technologies (Čína) 

- Screen Holdings Co., Ltd. (Japonsko) 

- Mycronic (Švédsko) 

- Visitech (Nórsko) 

- Orbotech (USA) 

Po preštudovaní ich výrobkov môžeme vybrať tie parametrovo zaujímavejšie. 

1. ALDI-PB Séria (Aiscent) 

- obojstranný LDI (angl. Laser Direct Imaging) systém pre výrobu DPS. Obsahuje pár 

optických systémov umiestnených vertikálne proti sebe a umožňuje výrobu vrchnej 

aj spodnej strany DPS simultánne. Zariadenie disponuje parametrami ako 

minimálna veľkosť detailu 25 µm, maximálna veľkosť DPS až 39x39“ a presnosť 

polohovania ±5 µm. Použitím laserového zdroja svetla je možné kresliť do všetkých 

dostupných fotorezistov. [5] 

 

Obrázok 4 ALDI-PB systém [5] 
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2. Luxbeam Rapid System (Visitech) 

- tento patentový systém obsahuje UV LED ako zdroj svetla. To spolu s DLP 

technológiou poskytuje systém s dlhou životnosťou a nízkymi nákladmi na 

prevádzku a udržiavanie. Zariadenie dosahuje rozlíšenia až 25 µm vo všetkých troch 

osiach. Využiteľná pracovná plocha pritom dosahuje maximálne 200 milimetrov na 

šírku a až 1000 milimetrov na dĺžku pri použití pohyblivej osi. Systém je taktiež 

modulárny a umožňuje použitie viacerých jednotiek vedľa seba [6]. 

 

 

Obrázok 5 Luxbeam rapid system [6] 

3. Nuvogo DI Systems (Orbotech) 

- najnovšia generácia direct-imaging zariadení schopných kresliť na akýkoľvek rezist. 

Poskytuje maximálnu flexibilitu a dokáže vyrobiť až 7000 panelov za deň na jednej 

linke. Minimálne rozlíšenie detailu sa zastavilo na hodnote 18 µm [7]. 

 

Obrázok 6 Nuvogo 1000/1000XL [7] 
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1.2.2 Experimentálne riešenia 

V tejto časti sú uvedené prototypy zariadení, ktoré vznikli prevažne na akademickej 

pôde a majú zaujímavejší pomer kvality voči cene. Jedná sa predovšetkým o zariadenia 

poskladané z kombinácie DLP projektora a mikroskopu, poprípade kombinácia, ktorá využíva 

iný druh optiky.  

Prvým experimentálnym riešením je zariadenie skladajúce sa z DLP projektora 

o rozlíšení 1024x768 pixelov a stereoskopického mikroskopu – viď obrázok č.7. Ten je použitý 

opačne a to tak, že kamerový port je pred DMD čipom, čím je premietaný obraz vytvorený pod 

objektívom mikroskopu. Všetky dôležité parametre tohto systému sú uvedené v tabuľke č. 1 

[8]. Výsledky sú uvedené na obrázku č.8. 

 

Obrázok 7 Prvé experimentálne zariadenie [8] 

Rozlíšenie projektoru 1024x768 pixelov 

Zdroj svetla 200W ortuťová lampa, 2000ANSI lúmenov 

Projekčná plocha 16x12 mm 

Veľkosť pixelu 16 µm 

Expozičný čas 100 s 

Tabuľka 1 Parametre prvého experimentálneho zariadenia [8] 

 

Obrázok 8 Výsledok vzorkovaného fotorezistu [8] 
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Druhým experimentálnym  riešením je zariadenie skladajúce sa z LCDP projektora 

a redukčnej optiky – viď obrázok č.9. Systém je schopný polohovať substrát v osiach XY, 

meniť projekčnú vzdialenosť a meniť redukčnú optiku. Parametre zariadenia sú uvedené 

v tabuľke č.2. Výsledky sú uvedené na obrázku č.10. 

 

Obrázok 9 Ukážka experimentálneho zariadenia [9] 

Rozlíšenie projektoru 1024x768 pixelov 

Projekčná plocha nastaviteľná 

Veľkosť pixelu 10 µm 

Tabuľka 2 Parametre druhého experimentálneho zariadenia [9] 

 

Obrázok 10 Výsledok vzorkovaného negatívneho fotorezistu [9] 

Ďalšie experimentálne riešenia navrhli napríklad Horiuchi a kol [10]. 
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2 Ciele, riešenie a motivácia 

Táto kapitola obsahuje hlavné ciele práce, ktoré sme mali v rámci diplomovej práce 

splniť. Motiváciu uvedieme tiež, nakoľko každej dobrej práci predchádza správne odhodlanie 

pre jej vypracovanie do zdarného konca. 

Jednotlivé ciele práce: 

1. Rešerš na téma expozičné systémy, ktoré nepotrebujú fyzickú masku a fungujú na 

princípe použitia DLP projekčnej technológie. 

2. Úprava optickej sústavy projektora za účelom prispôsobenia veľkosti projekčnej 

plochy a zvýšenia toku UV žiarenia. Zostavenie kompaktného zariadenia pre 

jednoduché použitie. 

3. Vytvorenie manipulačného zariadenia pre posuv DPS v dvoch osiach, ďalej zaistiť 

ovládanie optického prvku pre ostrenie obrazu. 

4. Algoritmus spracovania obrazu predlohy pre maximálne možné využitie natívneho 

rozlíšenia projektoru a s tým súvisiaci výpočet vzdialenosti projekčnej plochy od 

objektívu. 

5. Stanovenie maximálnej možnej veľkosti projekčnej plochy pre rôzne konštrukčné 

triedy DPS tak, aby bola zaručená dobrá kvalita vytvorených vodivých ciest. 

6. Testovanie najvhodnejšej dĺžky expozície v závislosti na veľkosti projekčnej 

plochy.  

7. Vytvorenie GUI pre jednoduchú úpravu predlôh a ovládanie celého systému. 

Celkovým cieľom je navrhnúť a skonštruovať zariadenie, ktoré bude pomocou DLP 

projektora exponovať fotocitlivú vrstvu dosky plošného spoja. Ak rozmer predlohy prekročí 

predom určenú veľkosť projekčnej plochy, bude na predlohu aplikovaný algoritmus, ktorý ju 

rozdelí na viaceré časti a manipulačné zariadenie presunie DPS tak, aby sa jednotlivé časti 

postupne exponovali. Správne vykreslenie predlohy a polohovanie bude plne automatické. 

Ostatné úkony bude obsluhovať softvér vyvinutý špeciálne pre túto aplikáciu. Touto časťou 

výroba DPS navrhnutým zariadením končí. Vyvolanie exponovanej časti, vŕtanie a osadenie 

DPS už nie je cieľom tejto práce. Cieľovým produktom sú hlavne jednostranné plošné spoje. 

Hlavnou motiváciou pre vypracovanie tejto práce bol fakt, že v rámci mechatronického 

laboratória na VUT FSI neexistovala lacná a nenáročná možnosť dať si vyrobiť hoci aj len 

jednoduchý prototyp DPS pre testovanie elektroniky. Pritom množstvo študentov by takúto 

možnosť uvítalo a chcelo využiť pre svoje bakalárske alebo diplomové práce, ako aj iné 

zaujímavé projekty riešené v rámci štúdia alebo voľného času. 

Pri tvorbe zariadenia budeme brať ohľad hlavne na výsledný pomer ceny zariadenia 

a dosiahnutej kvality vyrobených DPS. 
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2.1 Zmeny v zadaní 

Zadanie diplomovej práce vzniklo popri študovaní rešeršných materiálov, avšak pred 

zakúpením DLP projektora. Táto skutočnosť potom pri počiatočnom skúšaní projektora 

poskytla informácie, ktoré po konzultácii s vedúcim práce pozmenili štýl riešenia zadaných 

cieľov diplomovej práce ale zadanie už nie. Medzi najpodstatnejší rozdiel patrí prvá časť bodu 

č.2, druhá časť bodu č.3 a nakoniec aj bod č.5. Pre vysvetlenie uvedieme, že pôvodný zámer 

diplomovej práce zahŕňal návrh polohovať DPS v dvoch osiach – X a Z, projektor a jeho 

vzdialenosť od projekčnej plochy meniť v ose Y a dodatočne zaostrovať predlohu pomocou 

dvoch koliesok „zoom“ a „focus“ na projektore. Takéto riešenie by používalo minimálne päť 

krokových motorov. Posuv v osiach X, Y a Z je konštrukčne nenáročná aplikácia. Problém však 

nastáva pri správnom nastavení veľkosti projekčnej plochy cez koliesko „zoom“ a dodatočné 

zaostrenie kolieskom „focus“. Táto kombinácia nastavovania priblíženia a ostrenia totižto 

spôsobuje, že po nastavení priblíženia zmena ostrenia zmení aj veľkosť projekčnej plochy. 

Takto vzniká enormné množstvo kombinácií správneho nastavenia a tým klesá výsledná kvalita 

DPS. Okrem tohto problému sa objasnila aj problematika s úpravou optiky. Prvé testy expozície 

priniesli dve správy. Tou prvou je, že projektor disponuje dostatočným množstvom UV žiarenia 

aj bez potreby úpravy optiky, ktorá môže zahŕňať výmenu zdroja svetla, prípadne odstránenie 

UV filtra. Druhá správa potvrdila, že nie je priamo nutné zasahovať do pôvodnej optiky 

projektora, nakoľko tá dokáže vykresliť dostatočné detaily. Jedinú chybu vykazuje na krátke 

projekčné vzdialenosti, kedy je vidieť jemné zakrivenie na vrchnej strane a po bokoch obrazu. 

Takúto vadu je možné si všimnúť najmä keď sa premieta text. V tom prípade nie je možné 

zaostriť na text tak, aby bol ostrý rovnomerne na každej strane. 

Celková konštrukcia sa preto zjednodušila na fixnú projekčnú vzdialenosť. Pohyb v ose 

Y a priblíženie/zaostrenie sa nebude vôbec realizovať. DPS sa bude pohybovať len v dvoch 

osiach – X a Z. Celkovo budú použité len 3 motory. 
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3 Konštrukcia 

V tejto kapitole ozrejmíme aspekty, ktoré nás viedli k výberu konkrétneho riešenia 

konštrukcie. Následne si individuálne časti zariadenia popíšeme.  

3.1 Rozbor 

V kapitole 2 sme uviedli, že výroba DPS bude vykonávaná v krokoch, pokiaľ predloha 

presiahne veľkosť expozičnej plochy. Z toho usudzujeme, že konštrukcia bude musieť 

obsahovať rám, na ktorom bude fixne upevnený projektor a manipulačné zariadenie bude 

vykonávať posuv DPS. Pri výbere dizajnu zariadenia je potrebné dbať na vhodné usporiadanie 

týchto častí. Vychádzať môžeme z už existujúcich zariadení. Jedno také je na obrázku č.9 

v kapitole 1.2.2. Ponúka vhodnú inšpiráciu pre celú koncepciu. V nasledujúcich kapitolách si 

jednotlivé možnosti návrhu rozoberieme. Samotný návrh zahŕňa prvotný rozbor problému, po 

ktorom nasleduje vytvorenie 3D modelov pre overenie kompatibility jednotlivých dielov medzi 

sebou. Modely sú nakreslené v programe Autodesk Inventor. Po tomto kroku môžeme 

zariadenie zostrojiť. 

3.2 Rám 

Rám skonštruujeme podľa rozboru ako jednoduchý obdĺžnikový podstavec 

s vyvýšeným miestom pre projektor na jednej strane a manipulačným zariadením na druhej 

strane. Pre celé zariadenie najskôr musíme vybrať vhodný materiál. Tu sa ponúkajú dve 

riešenia. Prvou možnosťou je rám vyrobiť z oceľových profilov zvarených k sebe. Tento 

variant poskytuje lacnú cenu materiálu a dostatočne tuhú konštrukciu. Týmto ale výhody 

končia. Aj keď je materiál relatívne lacný, jeho dodatočné zváranie, nasledovné opracovanie 

frézovaním a náter proti korózii cenu konštrukcie značne predražia. Druhou možnosťou je 

použiť špeciálny hliníkový profil s eloxovanou povrchovou úpravou. V tomto prípade odpadajú 

nevýhody uvedené vyššie. Profily postačí medzi sebou spojiť pomocou upínacích prvkov. Pri 

výbere vhodného dodávateľa dokážeme vynechať aj krok s dodatočným opracovaním 

materiálu. Takouto firmou je napríklad A+A Pardubice spol. s r.o. s dostupnosťou cez e-shop 

www.ehlinik.cz. Ponúka rýchlu dostupnosť, primeranú cenu a možnosť nechať si narezať 

materiál na presný rozmer. Od tejto firmy budú taktiež objednané ostatné hliníkové časti 

konštrukcie ako napríklad plochá tyč pre podstavec projektora a taktiež pre os X. Uchytenie 

projektora na podstavci bude realizované pomocou kovových závitov na jeho spodnej strane  

 

Obrázok 11 3D model rámu zariadenia 

http://www.ehlinik.cz/
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3.3 Manipulačné zariadenie 

Pri návrhu manipulačného zariadenia sa môžeme inšpirovať dnes veľmi populárnymi 

3D tlačiarňami. Jednou z nich je aj Prusa i3 Mk2. Podľa obrázku č. 12 používa pre pohyb v ose 

X hladené tyče v kombinácii s lineárnymi ložiskami, ktoré sú polohované remeňom cez 

ozubenú remenicu nasadenou na krokovom motore. Osa Z je vyriešená motormi s trapézovou 

závitovou tyčou a maticou. Osa X bude vyhotovená z hliníkovej plochej tyče [11]. 

 

Obrázok 12 Polohovacie ústrojenstvo 3D tlačiarne Prusa i3 [11] 

Takéto riešenie je plne vyhovujúce , avšak pre naše potreby vykonáme pár zmien. Ako 

prvú upravíme osu X. Problémom je, že na ose X je hrubší krok posuvu ako na ose Z. Pre 

dostatočne jemný krok posuvu v ose X aplikujeme kombináciu trapézovej závitovej tyče aj na 

osu X. Hladené tyče vymeníme za plochú hliníkovú tyč, na ktorej bude upevnené kompaktné 

lineárne vedenie s bez údržbovým chodom nasucho. Osu Z doplníme tiež lineárnym vedením. 

To bude umiestnené priamo na hliníkovom profile. Ostatné netradičné alebo nenormalizované 

diely ako držiaky motorov alebo koncové domčeky na ložiská namodelujeme a vytlačíme na 

3D tlačiarni. 

 

Obrázok 13 3D model manipulačného zariadenia 
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3D zostava uvedená na obrázku č.13 obsahuje väčšie množstvo vymodelovaných 

súčastí. Postupne si ich rozoberieme. Začneme netradične osou Z. Podľa obrázku č.13 obsahuje 

lineárne vedenie na obidvoch stranách rámu manipulačného zariadenia. Jedná sa o kompaktné 

bez-údržbové lineárne vedenie s chodom nasucho – vozíčky lineárneho vedenia neobsahujú 

obehové guličky. Tie sú nahradené špeciálnym kĺznym plastovým materiálom. Takéto vedenie 

vyrába a dodáva firma Igus. Vybrané bolo na základe kompaktnosti zástavby, tichého chodu 

a nízkej ceny. Ukážku koľajničky a vozíku je vidieť na obrázku č.14. Koľajnica má označenie 

TS-04-09-360, vozík je označený ako TW-04-09. 

 

Obrázok 14 Koľajnica a vozík lineárneho vedenia 

Os Z ďalej obsahuje krokový motor spojený cez vlnovcovú spojku ku trapézovej 

závitovej tyči Tr8x1.5 s maticou na obrázku č.15. Tyče s označením PTGSG-08x1.5-01-R-360 

aj matice s označením SWZ-063009 sú od firmy Igus.  

 

Obrázok 15 Spojenie motora s trapézovou závitovou tyčou cez vlnovcovú spojku 

Koniec tyče je následne podoprený klzným ložiskom od firmy Igus s označením JFM-

0810116-11 v domčeku, ktorý je vytlačený na 3D tlačiarni. Ukážka je na obrázku č. 16. 

 

Obrázok 16 Klzné ložisko osadené vo vytlačenom domčeku. 
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Predposledným prvkom na osi Z sú dva držiaky krokových motorov, jeden ľavý a druhý 

pravý. Na obrázku č.17 je pravý držiak krokového motora.  

 

Obrázok 17 Pravý držiak motora 

Posledný prvok je držiak matice vytlačený na 3D tlačiarni na obrázku č.18. Ten zároveň 

spolu s lineárnym vedením spája os Z s osou X. 

 

Obrázok 18 Držiak matice 

Hlavným prvkom osi X je plochá hliníková tyč o rozmeroch 60x5x440 mm. Je na 

obrázku č.19 a zobrazuje pohľad na predvŕtané diery a závity M2 pre upevnenie ďalších súčastí. 

Celý povrch je taktiež nastriekaný čiernou matnou farbou RAL 9005.  

 

Obrázok 19 Nosník pre os X 

3D model plne osadeného nosníka je na obrázku č.20. Zo zadnej strany na obrázku č. 

18 sú po krajoch umiestnené vozíky lineárneho vedenia a držiaky matíc.  

 

Obrázok 20 Nosník pre os X osadený súčiastkami 
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V ľavej časti sú vyvŕtané 4 diery so závitom M2 pre osadenie držiaku motora pre os X. 

 

Obrázok 21 Držiak motora os X 

Pravá strana obsahuje známu kombináciu klzného ložiska a domčeku vytlačenom na 3D 

tlačiarni. V tomto prípade je model domčeku mierne pozmenený kvôli rozdielnemu štýlu 

uchytenia. Výsledok je zobrazený na obrázku č.22. 

 

Obrázok 22 Klzné ložisko v domčeku pre os X 
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3.4 Držiak DPS 

Pri rozbore držiaku nie je potrebné čerpať inšpiráciu z iných zdrojov. Budeme sa držať 

jednoduchých požiadaviek – nenáročné a rýchle upnutie DPS do veľkosti dosky 150x100 mm. 

Vychádzať budeme z kapitoly 3.3, kde sme navrhli časti osi X. Zobrazené to je na obrázku č.23. 

 

Obrázok 23 Miesto uchytenia držiaku DPS 

Dva vozíky poskytujú dokopy 8 dier so závitom M2. Spojíme ich dokopy hliníkovou 

plochou tyčou o rozmere 70x5x50. Na túto časť sa následne pripojí zvyšok držiaku. Ako 

materiál použijeme hliníkové ploché tyče rozmeru 8x5 a 10x2 mm. 3D model rámiku je na 

obrázku č.24 a je zobrazený bez spojovacích elementov – skrutiek M2 rôznych dĺžok. 

 

Obrázok 24 Návrh držiaku DPS 

Uchytenie je realizované bez dodatočného pohyblivého elementu vložením DPS 

z hornej časti medzi plexisklo a predný doraz tvorený plochou tyčou 10x2 mm na ľavej, pravej 

a spodnej strane. Ukážky uchytenia DPS sú na obrázku č.25 a č.26. Celá konštrukcia je 

nastriekaná čiernou matnou farbou RAL 9005 pre elimináciu akýchkoľvek odleskov. Tie sú pri 

expozícii dosky nežiaduce. Vnútorný ľavý dolný roh dorazu taktiež slúži ako nulový bod [0,0] 

pre softvér.  
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Obrázok 25 Držiak DPS s upevnenou doskou s rozmermi 150x100 mm 

 

Obrázok 26 Držiak DPS s upevnenou doskou s rozmermi 100x50 mm 
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4 Projektor 

V kapitole 1.1 spomíname, že lídrom v oblasti DLP technológie je firma Texas 

Instruments. Pre účely projektu by bolo možné použiť ich vývojové sady, napríklad tú na 

obrázku č.3. Ponúkajú značnú flexibilitu pri vývoji vlastného zariadenia. Najväčšími 

nevýhodami je cena, ktorá ľahko presiahne sumu 1000 dolárov alebo fakt, že kit neobsahuje 

optický člen a jeho vývoj by značne skomplikoval riešenie projektu. Najjednoduchšou 

možnosťou je použiť hotové zariadenie, v tomto prípade DLP projektor. V tejto práci bol 

použitý projektor od firmy BenQ s označením W1100 uvedený na obrázku č.27. Jeho parametre 

sú zhrnuté v tabuľke č.3. 

 

Obrázok 27 DLP projektor BenQ W1100 

Rozlíšenie projektora 1920x1080 px 

Svietivosť 2200 lm 

Lampa P-VIP 240/0.8 E20.9n 76V, 240W 

Tabuľka 3 Parametre projektora 

Projektor ponúka kvalitný obrazový výstup a dostatok vstupných konektorov. 

Z dostupných parametrov projektora ani z katalógového listu použitej lampy nie je možné 

zistiť, či projektor disponuje dostatkom UV žiarenia. Tento údaj je možné zistiť pomocou 

prístroja zvaného spektrometer. Nakoľko ho nevlastníme, tento krok budeme musieť overiť 

experimentálne v kapitole č. 8. 

4.1  Projekčná plocha 

Veľkosť projekčnej plochy určuje celkové rozlíšenie a presnosť detailov predlohy na 

výslednej DPS. Podľa úvodu v zadaní by zariadenie malo byť schopné vyrobiť DPS takej 

kvality, ktorá obsahuje detaily QFN alebo BGA puzdier súčiastok. Tie pritom podľa obrázku 

č.28 používajú jemnú rozteč pinov o veľkosti 0,5 milimetra [12]. 

Pri použití takto malých súčiastok budeme musieť vybrať vhodnú minimálnu veľkosť 

detailu, ktorá sa zároveň rovná jednému premietanému pixelu na projekčnej ploche. Po 

vynásobení tejto hodnoty horizontálnym a vertikálny rozlíšením projektora dostaneme nami 

hľadaný údaj - veľkosť projekčnej plochy. 
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Obrázok 28 Rozmery pre 14-pinové QFN puzdro [12] 

Údaje z komerčných zariadení v kapitole 1.2.1 uvádzajú minimálnu veľkosť detailu od 

18 do 25 µm. V prípade výberu veľkosti detailu 25µm by sme dostali projekčnú plochu 

o rozmeroch 48x27 mm. Problémom je, že takto presné detaily je možné dosiahnuť s DLP 

projektorom len pri použití upravenej alebo dodatočnej optiky, nakoľko projektor nie je stavaný 

na tak krátku projekčnú vzdialenosť. Konštrukcia s využitím mikroskopu alebo špeciálnou 

optikou by taktiež značne predražila výslednú cenu zariadenia.  

Ak dvojnásobne zhoršíme veľkosť detailu, dostaneme sa na hodnotu 50 µm. Projekčná 

plocha sa zväčší na 96x54 mm. Presnosť zostane stále 10x lepšia ako požadovaná veľkosť 

detailu pri použití QFN súčiastok. Pri správnom využití výslednej projekčnej plochy budeme 

môcť vynechať úpravu optického členu alebo nákup dodatočnej optiky. Jedinou nevýhodou 

zostane fakt, že pôvodná optika DLP projektoru vykáže na túto projekčnú vzdialenosť chybu 

v zaostrení. Tá je pozorovateľná pri premietaní obrázku s textom po celej ploche – časti textu 

po okraji na ľavej a pravej časti, ako aj na tej vrchnej nedokážu byť ostré ak je projektor 

zaostrený na dolnú strednú časť. Výsledná použiteľná projekčná plocha je naznačená na 

obrázku č.29. Jej veľkosť je 57x32 mm. Táto plocha bude naďalej používaná pre exponovanie 

fotocitlivej vrstvy dosky plošného spoja.  

 

Obrázok 29 Projekčná plocha s vyznačením používanej časti 
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5 DPS a fotorezist 

V tejto kapitole objasníme druhy fotocitlivých rezistov, postup ich použitia a vyberieme 

vhodné riešenie. 

5.1 Druhy fotorezistov 

Na trhu existuje viacero druhov fotorezistov, preto si ich rozdelíme do kategórií podľa 

viacerých kritérií. 

Rozdelenie podľa typu: 

- negatívny 

- pozitívny 

Rozdiel medzi negatívnym a pozitívnym fotorezistom je ten, ktorú plochu predlohy 

exponujeme vhodným žiarením. V prípade, že použijeme negatívny fotorezist, musíme 

exponovať tie plochy, ktoré majú na doske plošných spojov ostať – v tomto prípade teda nami 

vytvorená schéma. Pri použití pozitívneho fotorezistu exponujeme plochy, ktoré sa následne 

musia po vyvolaní za pomoci chloridu železitého z dosky odleptať. Vzájomná zámena 

použitých fotorezistov pri výrobe DPS nevyžaduje zložité úkony pre riadiaci softvér alebo 

elektroniku zariadenia, predlohu je potrebné len obrátiť farebne – z čiernych častí sa stanú biele 

a opačne. 

Rozdelenie podľa druhu aplikácie: 

- v spreji 

- suchý 

- predpripravený 

Tekutý fotorezist v spreji je väčšinou pozitívneho typu. Aplikuje sa na suchú odmastenú 

dosku nástrekom. Tento krok je veľmi komplikovaný a vyžaduje dostatočné zručnosti. 

Problémom býva nerovnomerné nanesenie ako aj zdĺhavé sušenie aplikovanej vrstvy. Určitým 

zjednodušením môže byť sušenie dosky v peci. Tým sa skráti čas pri sušení z pôvodných 24 

hodín pri 20°C až na 15 minút pri použití teploty 70°C. Sprej je možné zakúpiť v obchodoch 

s elektrickými súčiastkami. Jedným z výrobcov je firma Kontakt Chemie s produktom Positiv 

20 uvedeným na obrázku č.30. Jeho cena sa pohybuje v rozmedzí okolo 400 Kč za 200 ml. 

Výťažnosť je približne 1 m2. Výsledná cena je teda 400Kč/1m2 [13] 

 

Obrázok 30 Pozitívny fotorezist Positiv 20 [13] 
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Suchý fotorezist je na rozdiel od tekutého fotorezistu väčšinou negatívneho typu. 

Vyrába sa vo forme fólie s rôznymi hrúbkami, najčastejšie však o hrúbke 40 µm s aplikovaným 

ochranným filmom na obidvoch stranách. Laminuje sa na suchú odmastenú dosku so zrazenými 

hranami. Povrch je vysoko adhézny a lepivý, pri používaní dokáže nachytať množstvo prachu. 

Kvôli tomu je vhodná aplikácia pod vodou, kedy sa fólia nalepí na dosku pod hladinou 

a bublinky vzduchu sa vytlačia od stredu smerom von. Oproti spreju má radu výhod. Fólia 

zaručuje rovnomernú hrúbku nanesenej fotocitlivej vrstvy, je okamžite pripravená na expozíciu 

a má taktiež približne polovičnú cenu pri aplikácii na 1m2. Jedným z výrobcov je firma Dupont 

a ich produkt Riston T215 uvedený na obrázku č.31 [14]. 

 

Obrázok 31 Dupont Riston T215 [15] 

Posledná možnosť má predpripravený fotorezist už aplikovaný na doske plošného spoja. 

Jedná sa o hotové polotovary. Za mierne vyššiu nákupnú cenu oproti normálnej verzii DPS 

dostaneme riešenie, ktoré nemá negatíva uvedené pri predchádzajúcich dvoch možnostiach. 

Pred expozíciou je nutný len jediný krok a to odstránenie vrchnej krycej fólie. Ukážka 

polotovaru fotocitlivej DPS je na obrázku č.32. 

 

Obrázok 32 Ukážka polotovaru fotocitlivej DPS 

5.2 Výber fotorezistu 

Pre účely testovania a výroby skúšobných DPS použijeme predpripravené polotovary 

a to najmä pre vylúčenie kroku prípravy fotocitlivej vrstvy s možnosťou vytvorenia chyby. 

Dosku s rozmermi 150x100 mm je možné kúpiť za cenu približne 60 Kč v obchode 

s elektrickými súčiastkami, napríklad v GME.  
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6 Elektronika 

Celá elektronika má za úlohu spracovávať príkazy z riadiaceho softvéru, polohovať 

podľa nich manipulačné zariadenie a oznamovať stav Grbl. 

Blokovú schéma zariadenia je vidieť na obrázku č.33. Bloky ohľadom softvéru AEMS 

a DLP projektoru sú popísané v kapitolách 4 a 7.  

 

Obrázok 33 Bloková schéma celého zapojenia 

Zostávajúcimi blokmi je Arduino Uno v kombinácii s vytvorenou rozširujúcou doskou 

pomenovanou Grbl Shield, na ktorú sú pripojené krokové motory a koncové spínače. Názov 

vychádza z použitého softvéru, ktorý je nahratý v mikrokontroléri Arduina. Nasledujúce 

kapitoly popíšu vybrané krokové motory, použitý softvér ako aj návrh Grbl Shieldu. 

6.1 Krokové motory  

Pre pohon manipulačného zariadenia boli vybraté motory veľkosti Nema17 s typovým 

označením SX17-1005VLQCEF od firmy Microcon uvedeným na obrázku č.34. Detailné 

parametre motora sa nachádzajú v tabuľke č.4 a platia pre sériové zapojenie motoru. Dĺžka 

kroku je 1,8°, čo znamená, že na jednu otáčku potrebujeme 200 krokov [16]. 

Typ SX17-1005 VLQCEF 

Statický moment [Nm] 0.52 

Menovitý prúd [A] 1 

Indukčnosť [mH] 14 

Odpor [Ω] 5.9 

Zvyškový moment [Nm] 0.222 

Moment zotrvačnosti rotoru [g.cm2 ] 54 

Hmotnosť [kg] 0.3 

Tabuľka 4 Parametre krokového motora [16] 

 

PC 
Arduino 

Uno 

GRBL 

Shield 

Krokový motor os Z 

Krokový motor os Z 

Krokový motor os X 
RS232 

DLP projektor 

AEMS 

Koncový spínač os Y 

Koncový spínač os Z 

Koncový spínač os X 

Obrázok 34 Krokový motor 
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6.2 Grbl 

Grbl je bezplatný, open-source softvér určený pre polohovanie trojosích CNC strojov. 

Je písaný vo vysoko optimalizovanom C-kóde a využíva pritom pokročilých algoritmov, ktoré 

mu umožňujú plánovať akceleráciu pohybu až 18 krokov dopredu. Beží na jednoduchom 

hardvéri akým je Arduino Uno [17]. 

Medzi hlavných podporovateľov vývoja Grbl patria hlavne firmy ako Inventables, 

Carbide 3D, Openbuilds a iné. Tieto firmy vyvíjajú a ponúkajú aj vlastné produkty, ktoré grbl 

používajú [17] 

6.2.1 Komunikácia 

Komunikácia prebieha po sériovej linke s týmito parametrami: 

Rýchlosť 115200 

Počet dátových bitov 8 

Parita Bez parity 

Stop bity 1 

Tabuľka 5 Parametre sériového portu [18] 

Po pripojení na správny sériový port sa na výstupe objaví správa obsahujúca verziu 

softvéru. Štýl správy je vidieť na obrázku č.35. Následne je možné zahájiť komunikáciu. 

 

Obrázok 35 Ukážka inicializačnej správy z Grbl 

6.2.2 Grbl príkazy 

 Vzhľadom na obmedzené zdroje platformy, na ktorom Grbl beží, nepodporuje všetky 

štandardné g-kódy ale iba ich podmnožinu. Ich zoznam nájdeme v tabuľke č.6.  

Príkaz Význam Príkaz Význam 

G38.4, G38.5 Sondovanie G28, G30 Choď na definovanú polohu 

G40 Kompenzačný mód  G28.1, G30.1 Nastav definovanú polohu 

G61 Módy kontroly cesty G53 Pohyb v abs. súradniciach 

G91.1 Inkrementálny režim pre 

oblúky 

G54 – G59 Pracovné súradnice 

G38.2, G38.3 Sondovanie G80 Zrušenie módu pohybu 

G43.1, G49 Dynamický ofset nástroja G90, G91 Módy vzdialeností 

G0, G1 Lineárny pohyb G92 Súradnicový ofset  

G2, G3 Pohyb oblúk/špirála G92.1 Vymaž súradnicový ofset 

G4 Zotrvanie na mieste G93, G94 Módy rýchlosti posunu 

G10 L2/L20  Ofset prac. súradníc M0, M2, M30 Pauza a ukončenie 

G17 – G19 Výber plochy M3, M4, M5 Ovládanie vretena 

G20, G21 Jednotky M8, M9 Ovládanie chladenia 

Tabuľka 6 Zoznam podporovaných g-kódov [18] 
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Okrem štandardného g-kódu Grbl podporuje dva druhy príkazov [18]: 

1. Real-time príkazy: 

- tieto príkazy sú vykonávané okamžite bez rozdielu toho, čo aktuálne Grbl vykonáva. 

Zoznam týchto príkazov a ich význam je uvedený v tabuľke č.7. 

Príkaz Význam 

~ štart cyklu 

! feed hold 

? aktuálny status 

ctrl-x reštart Grbl 

Tabuľka 7 Zoznam real-time príkazov [18] 

2. Systémové príkazy: 

- začínajú znakom „$“ a slúžia pre užívateľskú zmenu nastavení, kontrolu a zmenu 

aktuálneho stavu alebo inicializáciu navádzacieho cyklu (angl. homing cycle). 

Príkaz Význam Príkaz Význam 

$$ výpis nastavení Grbl $x=hodnota uloží užívateľské nastavenie 

$# výpis konkrétneho nastavenia $Nx=riadok uloží štartovací blok kódu 

$G vráti status analyzátoru g-kódu $C vráti g-kód mód 

$I vypíše číslo zostavy Grbl $X zruší všetky alarmy 

$N vypíše kódy štartovacích blokov $H spustí navádzací cyklus 

Tabuľka 8 Systémové príkazy [18] 

Príkazy na výpis a uloženie konkrétneho nastavenia budú použité v kapitole č.6.2.3 pre 

nastavenie parametrov Grbl. Taktiež je pre nich vyhradená EEPROM pamäť Arduina, aby sa 

nemuseli nastavovať pri každom inicializovaní zariadenia. 

6.2.3 Nastavenie parametrov 

Nakoľko je softvér Grbl písaný pre všeobecné použitie s akýmkoľvek CNC zariadením, 

musia sa pred prvým použitím do pamäte EEPROM zapísať parametre špeciálne vypočítané 

pre naše zariadenie. Pri výpočte použijeme parametre uvedené v tabuľke č.4. Zápis do pamäte 

EEPROM vykonáme buď vhodnou sériovou konzolou alebo špeciálnym programom, akým je 

napríklad Universal G Code Sender [16]. Ten totižto obsahuje priamu možnosť nastavenia 

otvoriť v prehľadnej tabuľke aj s popisom a jednotlivé nastavenia jednoduchým spôsobom 

upraviť. Ukážka takejto možnosti je na obrázku č.36. Softvér AEMS popísaný v kapitole č.7.2.1 

túto funkciu podporuje tiež, ale v jednoduchej verzii poslania textového príkazu. 
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Obrázok 36 Priame nastavenie parametrov Grbl 

Ako prvé nastavíme hodnotu počtu krokov krokového motora na jeden milimeter. 

Výpočet sa líši od použitého typu pohonu. V našom prípade sa jedná o pohon cez trapézovú 

závitovú tyč s označením Tr8x1.5. Použijeme vzorec č.1: 

𝑥𝑠𝑡𝑒𝑝/𝑚𝑚 =  
𝑀𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣∗𝑔𝑟𝑏𝑙𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑒

𝑠𝑘𝑟𝑢𝑡𝑘𝑎𝑠𝑡ú𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒
=

200∗16

1.5
= 2133.333 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣/1𝑚𝑚  (1) 

Osa X aj Z obsahujú rovnaký typ pohonu, preto sa parametre nastavenia budú rovnať 

pre obidve osi. Hodnotu do pamäte zapíšeme príkazom: 

- $100 = 2133.333 

- $102 = 2133.333 

Ostatné parametre nie je potrebné vypočítať vzorcom, ale sú určené vlastnosťami 

zariadenia alebo sú odhadnuté priamym skúšaním chovania pri polohovaní. Medzi takéto 

parametre patrí maximálna rýchlosť posuvu, hodnota akcelerácie a rozsah osí x a z. Pre naše 

zariadenie zapíšeme hodnoty do pamäte týmito príkazmi: 

- $110=60 (os x maximálna rýchlosť, mm/min)  

- $112=300 (os z maximálna rýchlosť, mm/min)  

- $120=10 (os x akcelerácia, mm/sec2) 

- $122=15 (os z akcelerácia, mm/sec2) 

- $130=350 (os x rozsah, mm) 

- $132=200 (os z rozsah, mm) 
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6.2.4 Podporované radiče 

Grbl softvér podporuje viaceré radiče krokových motorov, ktoré majú na svojom vstupe 

signály DIR a STEP. Pre naše účely môžeme použiť dva druhy, ktoré zvládajú prúdové 

zaťaženie použitých motorov. Medzi tie patria moduly na obrázku č.37 s osadeným čipom 

A4988 naľavo alebo s čipom DRV8825 napravo. 

 

Obrázok 37 Podporované ovládače krokových motorov 

Parametre jednotlivých modulov sú uvedené v tabuľke č.9.  

Parameter A4988 DRV8825 

Vstupné napätie pre motor 8-35 V 8.2-45 V 

Napätie logiky mikrokontroléra 3-5.5 V 2.5-5.5 V 

Nepretržitý prúd jednou fázou 1A 1.5 A 

Maximálny prúd jednou fázou  2A 2.2 A 

Podporované módy mikrokrokovania 1/1, 1/2, 1/4 , 1/8, 1/16 1/1, ½, ¼ , 1/8, 1/16, 1/32 

Tabuľka 9 Parametre modulov A4988 a DRV8825 [19][20] 

Rozdiely medzi modulmi sú takmer zanedbateľné. DRV8825 je modernejší a ponúka 

vyšší prúd jednou fázou krokového motora alebo ešte jemnejšiu možnosť krokovania 1/32 

krokov. Moduly sú rovnakej veľkosti 15x20 mm a majú zhodne vyvedené jednotlivé piny po 

dvoch stranách dosky, čo znamená, že je ich možné medzi sebou vzájomne zamieňať. Hodnoty 

maximálnych prúdov uvedených v tabuľke platia len pri dostatočnom chladení čipu a použitie 

chladiča sa odporúča aj pri menším než uvedeným nepretržitým prúdovým zaťažením. Obrázok 

č. 38 ukazuje minimálnu schému zapojenia. 

 

Obrázok 38 Minimálna schéma zapojenia pre modul s obvodom A4988 [19] 
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Podľa minimálnej schémy zapojenia modul vyžaduje vstupné signály DIR pre voľbu 

smeru otáčania a STEP pre vykonanie jedného kroku. Signály SLEEP a RESET sú navzájom 

prepojené aby bol modul v aktívnom režime. Krokový motor je napájaný z napätia na 

vstupných svorkách VMOT a GND. Pred nimi musí byť pripojený elektrolytický kondenzátor s 

hodnotou minimálne 47 µF pre ochranu pred výkyvmi napätia pri použití dlhších káblov 

krokového motora pripojeného na výstupoch A1, A2, B1 a B2. Čip A4988 ďalej vyžaduje 

napájanie pre vnútorné logické obvody na vstupných pinoch VDD a GND. Týmto minimálne 

zapojenie končí. Pre naše účely však musíme využiť aj ostatné zostávajúce piny modulu. Tými 

sú pin ENABLE pre povolenie krokovania motora alebo tri piny MS1, MS2 a MS3 pre nastavenie 

mikrokrokovania. Jednotlivé možnosti pritom dokážeme nastaviť privedením logickej nuly 

alebo jednotky. Kombinácie s výsledným výberom mikrokrokovania sú uvedené v tabuľke č. 

10. Hodnoty rozlíšenia kroku 1/32 nie sú dostupné pre modul s čipom A4988 [19][20]. 

MS1 MS2 MS3 Rozlíšenie kroku 

0 0 0 1/1 (plný krok) 

1 0 0 1/2 (polovičný krok) 

0 1 0 1/4 (štvrtinový krok) 

1 1 0 1/8 

0 0 1 1/16 

1 0 1 1/32 

0 1 1 1/32 

1 1 1 1/32 

Tabuľka 10 Výsledné rozlíšenie kroku pri rôznych kombináciách nastavenia [19 [20] 

Pred samotným prvým použitím ovládača musíme najprv nastaviť prúd pre krokový 

motor. Z tabuľky č.4 vyčítame menovitý prúd motora – 1A. Pre jeho nastavenie slúži 

potenciometer umiestnený na module – viď obrázok č. 39. Ten sa dá najlepšie nastaviť plochým 

skrutkovačom na ktorom je pripojený multimeter. 

 

Obrázok 39 Nastavenie prúdu krokovým motorom 

Prúd nastavíme podľa vzorcov č.2 alebo č.3 [19][20]. Ten sa líši v závislosti od 

použitého modulu. Pre rovnicu č.2 platí 𝑅𝐶𝑆 = 0.05 𝛺. 

𝑉𝑅𝐸𝐹,𝐴4988 = 8 ∗ 𝐼𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝑅𝐶𝑆 (2) 

𝑉𝑅𝐸𝐹,𝐷𝑅𝑉8825 =
𝐼𝑀𝐴𝑋

2
  (3)  
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6.3 Grbl Shield 

Prídavný modul pomenovaný ako Grbl Shield má za úlohu rozšíriť možnosti, ktoré 

poskytuje Arduino Uno a umožniť mu ovládať krokové motory použité v zapojení. Modul sa 

pripája k Arduinu zvrchu na obidva rady IO pinov.  

6.3.1 Návrh 

Pri návrhu boli použité viaceré odporúčania zo stránok dokumentácie Grbl [21]. Medzi 

to patrí popis vstupno-výstupných pinov zobrazený na obrázku č.40, a taktiež informácie o 

podporovaných ovládačoch krokových motorov uvedených v kapitole 6.2.4. Z týchto 

informácií vieme nakresliť schému zapojenia. Tú je vidieť na obrázku č.41. 

 

Obrázok 40 Popis IO pinov Arduina pre Grbl [21] 

 

Obrázok 41 Schéma zapojenia ovládačov krokových motorov 
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Zo schémy je následne možné vygenerovať predlohu pre výrobu, ktorá je na obrázku 

č.42.  

 

Obrázok 42 Predloha Grbl Shield-u 

Vyrobená a osadená doska je zobrazená na obrázku č.43. 

 

Obrázok 43 Vyrobený a osadený Grbl Shield 

Pri testovaní koncových spínačov sa nám nepodarilo s použitou verziou Grbl v0.9 

inicializovať navádzací cyklus – t.j. makro, ktoré na začiatku používania zariadenia nájde 

nulový bod manipulačného zariadenia. Kvôli tejto chybe sa pri začatí používania 

automatického expozičného režimu bude musieť držiak DPS najprv manuálne nastaviť do 

nulovej pozície. 
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7 Softvér 

V tejto kapitole uvedieme požadovanú funkcionalitu softvéru, vyberieme vhodnú 

platformu spolu s programovacím jazykom, popíšeme vytvorený softvér a vysvetlíme 

algoritmus pre spracovanie predlohy. 

7.1 Rozbor  

V kapitole 6.2 uvádzame, že k ovládaniu krokových motorov používame Grbl. 

K tomuto rozhraniu existuje viacero ovládacích aplikácií, ktoré umožňujú Grbl nastaviť, 

ovládať a spúšťať cez neho súbory s g-kódmi. Medzi podporované aplikácie patrí napríklad: 

1. Universal G Code Sender [22] 

- písaný v Jave, spustiteľný na všetkých platformách podporujúce Javu 

2. ChiliPeppr [23] 

- webové rozhranie s podporou rôznych produktov 

Pre naše účely ani jedna z dostupných aplikácií neobsahuje všetku požadovanú 

funkcionalitu, ktorá zahŕňa: 

1. Obojstranná komunikácia medzi aplikáciou a Grbl 

2. Aktualizáciu stavu Grbl (status, aktuálna poloha) 

3. Polohovanie s nastavením kroku 

4. Algoritmus rozdelenie predlohy s možnosťou manuálnej úpravy 

5. Automatický režim expozície 

Aplikáciu preto vytvoríme. Vhodné podmienky pre vývoj grafického prostredia 

s danými funkciami ponúka mnoho platforiem, do užšieho výberu sa dostali dve. Prvou 

možnosťou je Matlab spolu s GUIDE (angl. Graphical User Interface Development 

Environment). V Mechlabe sa táto možnosť používa najčastejšie. Užívatelia zariadenia by túto 

možnosť ocenili, nakoľko sú s týmto prostredím a jeho programovaním stotožnení. Taktiež by 

to umožnilo jednoduchú úpravu aplikácie pri výskyte dodatočných požiadaviek na 

funkcionalitu.  Druhou možnosťou je využiť vlastné dlhoročné znalosti platformy .NET 

a programovacieho jazyka C#. Volíme druhú možnosť a to najmä pre: 

- Prehľadnejšie rozdelenie kódu 

- Možnosť použiť externé knižnice 

- Oddelenie výpočtových algoritmov od GUI do vlastného vlákna. 
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7.2 Realizácia aplikácie 

Aplikácia bola pomenovaná skratkou AEMS – Automatic Exposition Machine 

Software. Podľa rozboru úlohy je naprogramovaná v prostredí Microsoft Visual Studio na 

platforme .NET 4.5 v jazyku C#. Je spustiteľná na operačných systémoch Windows od verzie 

7. Aplikácie je rozdelená na dva projekty. Celkové rozdelenie je vidieť na obrázku č. 44.  

 

Obrázok 44 Rozdelenie aplikácie na projekty 

V nasledujúcich dvoch podkapitolách si stručne popíšeme funkcionalitu vytvorených 

projektov. Veci ako konkrétne premenné alebo metódy vypisovať a komentovať nebudeme, 

nakoľko každý prvok triedy obsahuje vlastný detailný popis. Celá aplikácia je napísaná 

v angličtine. Zdrojové kódy ako aj skompilovaná aplikácia sa nachádzajú v prílohe na CD. 

7.2.1 AEMS 

Prvou časťou je projekt s názvom AEMS. Jeho výstupom je hlavné grafické rozhranie 

pre ovládanie aplikácie, ktoré sa nachádza v súbore s rovnakým názvom. Štruktúru projektu 

znázorňuje obrázok č.45.  

 

Obrázok 45 Štruktúra projektu AEMS 

Základ architektúry tvorí netradične použitá externá knižnica DockPanel Suite [24]. Tá 

z pohľadu užívateľa umožňuje vhodným spôsobom meniť rozloženie skupiny ovládacích 

prvkov. Takáto funkcionalita je dobre známa napríklad z prostredia programu Visual Studio, 

kde si užívateľ môže navoliť a rozmiestniť programovacie rozhranie podľa svojich preferencií. 

Z programovacieho hľadiska sú zase tieto skupiny rozdelené do vlastných tried typu Windows 

Form. Tieto formy sme pomenovali toolbary a sú umiestnené v zložke Toolbars. Každá 

z foriem v zložke Toolbars následne vykonáva špecifickú sadu funkcií, čo sprehľadňuje tvorbu 

kódu. Zložitejšie úkony sú naprogramované na vlastnom výpočtovom vlákne, čo zaručuje, že 

grafické rozhranie vždy reaguje na podnety užívateľa. Základné rozloženie líšt nástrojov je 

vidieť na obrázku č.46. 
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Obrázok 46 Hlavné okno aplikácie so základným rozložením ovládacích prvkov 

Ďalej si jednotlivé sady nástrojov popíšeme. Je nutné podotknúť, že kvôli jednoduchosti 

a prehľadnosti väčšina ovládacích prvkov neobsahuje popis svojej funkcie v textovom poli pred 

ovládacím prvkom, ale rozširujúce informácie o svojej funkcii obsahuje vo forme nápovedy 

s využitím ToolTip triedy. Tá sa zobrazí po zotrvaní kurzoru myši nad konkrétnym prvkom. 

Ukážka je na obrázku č.47. 

 

Obrázok 47 Ukážka zobrazenia dodatočných informácií 

1. Connection Toolbar 

- zobrazuje dostupné COM porty s možnosťou aktualizovať ich zoznam. Pred 

pripojením na konkrétny port je možné vybrať rýchlosť komunikácie. 

 

Obrázok 48 Ukážka Connection Toolbar 
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2. Control Toolbar 

- časť Axis Control ovláda manuálny posuv v dvoch osiach s výberom veľkosti kroku. 

Actions ponúka dodatočné možnosti ako napríklad vynulovanie aktuálnych 

súradníc, reštart zariadenia, odomknutie systému po chybe, inicializáciu 

navádzacieho cyklu a iné. Command line preposiela užívateľské príkazy priamo do 

Grbl. 

 

Obrázok 49 Ukážka Control Toolbar 

3. Output Toolbar 

- ponúka možnosť nastaviť, na ktorej obrazovke sa nachádza projektor. V prípade, že 

má používateľ nastavené príliš jasné pozadie na obrazovke projektoru, ktoré oslňuje, 

je možné povoliť možnosť Show dummy output. Vtedy sa na výstupe objaví čierne 

pozadie. 

 

Obrázok 50 Ukážka Output Toolbar 

4. Status Toolbar 

- informuje o aktuálnom stave Grbl a presnej polohe DPS. V prípade výskytu chyby 

počas polohovania je informácia uvedená v textovom poli pod štítkom Error.  

 

Obrázok 51 Ukážka Status Toolbar 
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5. Picture Toolbar 

- zobrazuje otvorenú predlohu a obsahuje panel s príkazmi, ktoré umožňujú 

analyzovať obrázok, zobraziť vypočítané rozrezanie predlohy alebo aktivovať 

expozičný mód. Medzi naprogramované funkcie patrí aj manuálna zmena bodu rezu 

s použitím kombinácie CTRL+LMB pre zmenu vertikálneho rezu a CTRL+RMB pre 

zmenu horizontálneho rezu.  

 

Obrázok 52 Ukážka Picture Toolbar 

Aplikácia umožňuje prácu s viacerými predlohami súčasne avšak exponovať dokáže 

len jednu. Tie sa za sebou radia ako záložky. Radenie je možné vidieť na obrázku č.53.  

 

Obrázok 53 Radenie predlôh 

 Okrem týchto častí knižnica obsahuje aj triedu OutputForm.cs. Tá obstaráva tvorbu 

grafického výstupu pre projektor. Aktivuje sa tlačidlom na spodnej strane menu v Picture 

Toolbar. Ukážka menu je na obrázku č.54. 

 

Obrázok 54 Menu na spodnej strane formy Picture Toolbar 
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Prvá ikona zľava na obrázku č.54 analyzuje predlohu a vykreslí limity pre jej rozdelenie 

s vybranými rezmi na základe počtu bielych a čiernych pixelov. Druhá ikona noža predlohu 

rozdelí podľa vybraných rezov. Tretia ikona zložky otvorí priečinok, kde sú uložené jednotlivé 

rozrezané časti obrázkov. Posledná ikona projektoru aktivuje expozičný režim. 

Posledná zložka zo štruktúry projektu AEMS na obrázku č.45 Resources obsahuje ikony 

a obrázky použité naprieč celou aplikáciou. 

7.2.2 Repository 

Druhú časť aplikácie tvorí projekt s názvom Repository. Výstupom je knižnica, ktorá 

obsahuje triedy pre uchovanie a spracovanie dát. Štruktúru je vidieť na obrázku č.55. 

 

Obrázok 55 Štruktúra projektu Repository 

Základom knižnice je trieda Repository. Tá je špeciálneho typu singleton. To znamená, 

že v celej bežiacej aplikácii existuje práve jedna inštancia tejto triedy. Je verejná a vidia ju 

všetky ostatné triedy. Takáto implementácia je dôležitá pre zdieľanie dát medzi triedami. 

Okrem tejto funkcionality Repository spravuje udalosti, ktoré umožňujú upozorňovať ostatné 

triedy na zmenu stavu, sprístupňuje sériový port alebo obsahuje inštanciu triedy, ktorá je 

zodpovedná za spracovanie predlohy. 

Zložka Blueprints obsahuje prototypy tried a enumerácií používané naprieč celou 

aplikáciou. Posledná zložka Libs obsahuje dve triedy: 

1. IPL 

- Image Processing Library je trieda, ktorá uchováva a upravuje predlohu. Všetky 

náročnejšie výpočtové úlohy bežia na vlastnom vlákne. Medzi naprogramovanú 

funkcionalitu patria metódy, ktoré analyzujú predlohu, vedia ju rozdeliť na viacero 

častí alebo umožňujú vykresliť do týchto oblasti miesta, kde sa jednotlivé rezy 

nachádzajú. 

2. sPort 

- trieda obsahuje rozširujúce metódy pre pracovanie so sériovým portom, ktorý je 

potrebný pre komunikáciu s Grbl. Dokáže zistiť zoznam dostupných portov, vie sa 

pripojiť na vybraný port, oznámiť túto skutočnosť ostatným triedam, prijať 

a počúvať správy ako aj dekódovať ich obsah.  
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7.3 Algoritmus spracovania predlohy 

Jednou z úloh práce je navrhnúť algoritmus, ktorý dokáže rozdeliť predlohu v prípade, 

že jej veľkosť presahuje rozmery projekčnej plochy. Táto funkcionalita je naprogramovaná 

v triede IPL(viď kapitolu 7.2.2) a pri vyvolaní beží na vlastnom výpočtovom vlákne. 

Algoritmus je rozdelený do dvoch metód. Prvá metóda sa volá AnalyseImage a má za úlohu 

naznačiť miesta, kde bude predloha rozdelená. 

Na začiatku sa inicializujú premenné, do ktorých budeme ukladať dáta a vytvorí sa kópia 

predlohy. Z nej sa zistia jej vlastnosti ako šírka a výška obrázku v pixeloch a hodnota PPI. 

Z týchto hodnôt je vypočítaná skutočná veľkosť predlohy v milimetroch podľa vzorca č.4. 

Výpočty pre horizontálne rezy sú podobné, akurát sa zamení šírka za výšku. 

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙 = (
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

𝑝𝑝𝑖
) ∗ 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑇𝑜𝑀𝑚 [mm] (4) 

 Výpočet pokračuje zistením, koľko rezov budeme musieť vykonať v horizontálnej 

a vertikálnej rovine. Použijeme vzorec č.5. 

𝑐𝑢𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 =
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
  [-] (5) 

Ak je výsledok menší alebo rovný ako číslo jedna, počet rezov bude rovný hodnote 

jedna a výpočet končí. V opačnom prípade výsledok zaokrúhlime na celé číslo smerom nahor. 

Nasleduje cyklus, ktorý spočíta miesta, v ktorých bude predloha rozdelená a tieto hodnoty 

upraví o ofset tak, aby miesto rezu obsahovalo spodný a horný limit rezu. Ofset vypočítame 

podľa vzorca č.6. 

𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = (|
𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑐𝑢𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
| − 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) ∗ 𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒  (6) 

Vertikálne limity sú do predlohy dokreslené odtieňmi modrej farby. Tie horizontálne sú 

zase označené odtieňmi zelenej farby. Bledší odtieň značí spodný limit. V tejto oblasti neskôr 

budeme hľadať čiaru s najväčším počtom bielych a čiernych pixelov. Po určení týchto miest sú 

výsledky naznačené čiarou červenej farby pre biele pixely a žltou farbou pre čierne pixely. 

Výsledné naznačenie je možné vidieť na obrázku č.56. kde je celkovo 8 farebných čiar. Ich 

význam je: 

1. Spodný limit vertikálneho rezu 

2. Označenie oblasti s maximálnym počtom bielych pixelov 

3. Označenie oblasti s maximálnym počtom čiernych pixelov 

4. Vrchný limit vertikálneho rezu 

5. Vrchný limit horizontálneho rezu 

6. Označenie oblasti s maximálnym počtom čiernych pixelov 

7. Označenie oblasti s maximálnym počtom bielych pixelov 

8. Spodný limit horizontálneho rezu. 

private void AnalyseImage(); 
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Obrázok 56 Ukážka výsledku analýzy obrázku 

Druhá funkcia sa volá SliceToImages a plní úlohu rozdelenia predlohy podľa vybraných 

rezov do série obrázkov. 

Výsledný počet obrázkov sa dá vypočítať podľa vzorca č.7. 

𝑐𝑢𝑡𝑠𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = (𝑐𝑢𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 + 1) ∗ (𝑐𝑢𝑡𝑠ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 + 1)   (7) 

Výpočet taktiež beží na vlastnom výpočtovom vlákne v cykle riadok po riadku. 

Rozrezané časti predlohy sú za sebou radené ako pri písaní, t.j. zľava doprava a zhora nadol. 

Popri týchto cykloch je do pamäti ukladaný aj generovaný g-kód pre neskoršie použitie 

v automatickom expozičnom režime. Ukážku g-kódu je vidieť na obrázku č. 58. Výsledok 

rozdelenia obrázku č.56 je vidieť na obrázku č.57. 

 

Obrázok 57 Rozrezané časti predlohy 

private void SliceToImages(); 
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Obrázok 58 Ukážka vygenerovaného g-kódu 

G-kód začína inicializáciou na pozíciu [0,0] príkazom G01 X0 Y0. Nasleduje riadok, 

ktorý prikáže softvéru vykresliť na projekčnú plochu obrázok s indexom 0 – t.j. prvý v poradí. 

Tento príkaz nie je žiadny z druhov g-kódu a používa sa len v rámci aplikácie. G4 P40 príkaz 

následne zastaví činnosť Grbl na 40 sekúnd, čo je čas potrebný na správnu expozíciu predlohy. 

Program následne pokračuje so zobrazeným čiernym pozadím, pokiaľ sa manipulačné 

zariadenie nedostane na predpísané súradnice v príkaze G01 X47.781 Y0.000. Nasledujúce 

príkazy sú už len pozmenenými verziami predchádzajúcich riadkov pre správne polohovanie a 

vykreslenie predlohy. Program končí tak, ako začal – vrátením sa na nulovú pozíciu. 
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8 Testy 

V tejto kapitole zhrnieme jednotlivé poznatky, ktoré sme získali počas testovania celého 

systému v rôznych fázach dokončenia. Ako prvé budú popísané testy expozície ešte pred 

vznikom celej konštrukcie zariadenia. Následne si uvedieme príklady vyrobených DPS, ktoré 

boli vykonané v plne automatickom režime zariadenia. 

8.1 Expozičný čas 

Najdôležitejším parametrom pri výrobe DPS s použitou technológiou DLP je 

samozrejme expozičný čas, t.j. dĺžka osvitu časti fotocitlivej vrstvy. Ak by bol čas expozície 

príliš krátky, došlo by k pod-exponovaniu celého premietaného obrazcu a fotocitlivý materiál 

by sa nestihol dostatočne narušiť pre jeho nasledovné odplavenie v roztoku hydroxidu sodného. 

V opačnom prípade, keď by sme čas expozície neprimerane zvyšovali, by hrozilo, že jednotlivé 

detaily predlohy postupne s narastajúcim časom splynú. Od správnej hodnoty sa preto odvíja 

výsledná kvalita. 

Prvé testovanie expozičného času bolo vykonané manuálne ešte predtým, ako bola 

zhotovená celková konštrukcia zariadenia alebo existoval softvér, ktorý by aspoň z časti 

automatizoval tento proces. Preto sa projekčná plocha nastavila tak, aby testovací snímok 

dostupný cez menu projektoru zaberal presne plochu 96x54mm a bol zaostrený na dolnú 

strednú tretinu premietaného obrazu, viď kapitola 4.1. Následne sa z hliníkového odrezku 

vytvoril doraz, aby bolo zrejmé, kam sa má DPS položiť tak, aby na ňu bol premietaný obrazec. 

Z fotocitlivej DPS bolo odrezaných šesť rovnakých kusov o rozmere 30x30 mm s aplikovaným 

kúskom obojstrannej pásky za zadnej strane DPS. Testované expozičné časy boli od 15 sekúnd 

po 40 sekúnd odstupňované po 5 sekundách, t.j. 15, 20, 25, 30, 35 a 40s. Tieto čísla boli 

následne napísané na zadné strany DPS pre jednoduchú orientáciu vzoriek. Predlohou pre 

testovanie expozície sa stal súbor „BQ25504_energy_harvesting_unit_V01.brd“ od vedúceho 

tejto práce. Ten bol prevedený do obrázku PNG s vysokým rozlíšením. Predloha bola následne 

otvorená v prehliadači obrázkov (Windows Photo Viewer) a presunutá na obrazovku 

projektoru, kde sa jej veľkosť upravila tak, aby bola v mierke 1:1 s jej vytlačenou verziou. 

Týmto sme zaručili, že sa premieta skutočná veľkosť predlohy. Po tomto kroku sme zakryli 

šošovku projektoru tmavým papierom, aby sa nič nepremietalo. Z prvej DPS sme odstránili 

fóliu, dosku sme nalepili k dorazu na premietanú plochu, nachystali stopky a v momente 

odstránenia krycieho papiera sme stopky spustili. Po uplynutí času sme krycím papierom znovu 

šošovku zakryli, DPS odstránili, položili fotocitlivou vrstvou dolu na papier a pokračovali 

s ďalšími vzorkami DPS. Takto sme vytvorili 6 vzoriek s rôznym expozičným časom. Každú 

vzorku sme následne vyvolali v 1,5% roztoku hydroxidu sodného. Každá zo vzoriek ukázala 

pri vyvolávaní správne osvetlenú predlohu. Po vyvolaní boli vzorky opláchnuté čistou vodou, 

osušené handričkou a ponorené do ohriateho chloridu železitého. Vzorky boli často 

kontrolované. Leptanie skončilo akonáhle jedna zo vzoriek bola celá vyleptaná. Výsledky 

jednotlivých časov si postupne ukážeme a popíšeme. 
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8.1.1 Výsledky expozície 

Rozmery použitej predlohy sú 22x14 milimetrov. Výsledky expozície sú vidieť na 

obrázkoch č.59 až č.61. Detaily jednotlivých DPS sú fotené pod osvetlenou lupou a svetlá čiara 

cez obrázok nie je chyba expozície, vyvolania v roztoku hydroxidu sodného ani vyleptania 

v chloride železitom. Chyba vznikla pri fotení s použitím LED pásiku ako zdroja svetla. 

 

Obrázok 59 Expozícia 15s naľavo, 20s napravo 

Expozičný čas v dĺžke 15tich sekúnd odhalil, že táto doba je veľmi krátka na efektívne 

narušenie fotocitlivej vrstvy. Tá sa následne nevyvolala v 1,5% roztoku hydroxidu sodného 

a v ohriatom roztoku chloridu železitom bránila prístupu k medenej vrstve. 

Druhá vzorka s expozičným časom 20 sekúnd ukazuje, že plochy s dostatočne veľkou 

exponovanou plochou dokázali pohltiť dostatok UV žiarenia pre narušenie fotocitlivej vrstvy. 

Tá sa následne odplavila a umožnila odleptanie medi. Malé detaily ako medzery medzi 

súčiastkami však ostali slabo exponované s následným nedostatočným vyleptaním. 

 

Obrázok 60 Expozícia 25s naľavo, 30s napravo 

Vzorka s expozičným časom 25 sekúnd vykazuje lepšie výsledky ako predchodca, 

avšak malé detaily ostávajú stále podexponované a slabo vyleptané. Zostatková fotocitlivá 

vrstva nanesená na DPS stále bráni kvalitnému vyleptaniu. 

Ukážka s expozičným časom 30 sekúnd takmer odstránila všetky nedostatky malých 

detailov a dokázala odleptať väčšinu medi. V ľavom hornom rohu a okolo niektorých miest pre 

súčiastky však ostali jemné známky neodleptanej medi. Tie by pri oživení zariadenia mohli 

stále spôsobiť skrat a preto je expozičný čas 30 sekúnd označený ako nedostatočný. 
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Obrázok 61 Expozícia 35s naľavo, 40s napravo 

Výsledky pri použití dĺžky expozičného času 35 a 40 sekúnd sú takmer totožné. Vzorka 

35 sekúnd vykazuje pod lupou len minimálne nepresnosti vo vyleptanom obrazci. Táto vzorka 

by sa dala označiť za použiteľnú. Posledná vzorka s časom 40 sekúnd podáva najlepšiu kvalitu. 

Jednotlivé časti majú ostrú hranu a medzi súčiastkami sa nenachádza zvyšková meď. 

Testy boli vykonané s odhadom správneho expozičného času 20 sekúnd. Výsledky 

potvrdili, že čas 40 sekúnd je pre expozíciu najlepšou voľbou. Zaujímavým sa stal aj fakt, že 

s narastajúcim časom expozície výrazne klesala doba potrebná pre vyleptanie medi. Výsledky 

s časom 40 sekúnd sú také kvalitné, že expozícia s vyšším časom nemá zmysel. Celý proces 

výroby DPS pri expozícii jednej plochy sa dá stihnúť pod 10 minút pri zahriatí nepoužitého 

leptacieho roztoku pre urýchlenie leptania – viackrát použitý leptací roztok postupne stráca 

schopnosť leptať meď. 

8.2 Vyrobené DPS 

Medzi vyrobené DPS uvedieme Grbl Shield vyhotovený pre účely tejto práce. Hotová 

doska je na obrázku č.62. 

 

Obrázok 62 Výsledok expozície fotocitlivej DPS 
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Záver 

Cieľom práce bolo vytvoriť návrh a následne skonštruovať zariadenie pre rýchlu 

a kvalitnú prototypovú výrobu dosiek plošných spojov. V úvodnej časti sme sa venovali teórii 

DLP technológie a bezmaskovej fotolitografii ako aj dostupným komerčným 

a experimentálnym zariadeniam. Nadobudnuté znalosti a inšpiráciu inými projektami sme 

uplatnili pri výslednej konštrukcii zariadenia. Počas práce sme všeobecné ciele práce uvedené 

na začiatku postupne konkretizovali do výsledných riešení. Pôvodnú koncepciu 

komplikovaného zariadenia sme značne zjednodušili a orientovali sme sa na výsledný pomer 

ceny zariadenia ku kvalite výstupu vyrobených DPS. 

Ako prvé sme navrhli rám s podstavcom pre projektor a časťou pre upevnenie 

polohovacieho zariadenia z hliníkových profilov. Výsledná konštrukcia je ľahká, dostatočne 

tuhá a zároveň konštrukčne jednoduchá bez nutnosti dodatočného obrábania. 

Manipulačné zariadenie sme osadili v dvoch osiach lineárnym vedením polohovaným 

krokovým motorom cez jemnú trapézovú tyč. Pre polohovanie sme použili overenú kombináciu 

softvéru Grbl a hardvéru Arduino Uno s na mieru vyrobenou doskou pre ovládanie krokových 

motorov. Dosiahnutá presnosť polohovania je dostatočná pre účely, na ktoré bolo zariadenie 

stavané.  

Držiak DPS sme navrhli s dôrazom na jednoduchosť upínania dosiek do rozmeru dosky 

150x100 mm. Ostatné súčasti zložité pre výrobu trieskovým obrábaním sme vyrobili za pomoci 

modernej technológie 3D tlače. Pre zariadenie sme následne vybrali vhodný projektor 

a testovaním sme zistili, že úprava optiky nie je pri určitom využití projekčnej plochy 

a manipulačného zariadenia nutná. Tento krok vo výsledku ušetril množstvo finančných 

prostriedkov, ktoré by inak smerovali na nákup špeciálnej optiky. 

Pre celé zariadenie sme vytvorili ovládací softvér s algoritmom spracovania predlohy, 

ktorý dokáže analyzovať predlohu a vhodne ju rozdeliť v prípade, že presiahne fixnú veľkosť 

projekčnej plochy. Vytvorené grafické prostredie dokáže obslúžiť viaceré aspekty zariadenia 

a automatický expozičný režim zjednodušuje výrobu DPS. 

Záver práce tvorilo testovanie expozičného času, ktoré nám poskytlo zaujímavé 

výsledky. Okrem zisteného expozičného času s hodnotou 40 sekúnd sme prišli na to, že so 

zvyšujúcim časom expozície enormne klesá čas potrebný k vyleptaniu medenej vrstvy. Taktiež 

sme zistili, že celý proces výroby DPS sa zmestí aj s procesom vyleptania do času 10 minút. 

Toto zariadenie je teda mimoriadne vhodné pre prototypovú výrobu do školského laboratória 

Mechlab. Fotografia celého zariadenia je na obrázku č.63. 
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Obrázok 63 Fotografia celého zariadenia 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

Skratky 

AEMS Automatic exposition machine software 

BGA Ball grid array 

DLP Digital light processor 

DMD Digital micromirror device 

DPS Doska plošných spojov 

IPL Image processing library 

LDI Laser direct imaging 

PX Pixel 

PPI Pixels per inch 

LMB Left mouse button 

QFN Quad flat no-loads package 

RMB Right mouse button 

TPR Tilt & Roll Pixel 

 

Symboly 

Znak Jednotka Popis 

L  [lm] Svetelný tok 

l [mm], [µm] Vzdialenosť 

px [px] Pixel 

t  [s] Sekunda 

U [V] Napätie 

P  [W[ Výkon 
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