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ABSTRAKT 

V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane 

inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie 

v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, skonštruovať 

a skalibrovať viacúčelové zariadenie založené na RepRap 3D tlačiarni, ktoré by bolo 

schopné využívať integrovanú brúsku na precízne frézovanie ľahších materiálov. 

Zvláštny dôraz je kladený na schopnosť frézovania prepojovacej štruktúry a vŕtania dier 

do plátovaného substrátu s cieľom fabrikácie funkčnej DPS suchou subtraktívnou 

metódou. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

3D tlačiareň, RepRap, G-kód, CNC, vŕtačka, frézka, DPS 

ABSTRACT 

In mechanical industry, both additive and subtractive manufacturing methods are 

controlled by instructions in G-code, making it possible to utilize both technologies in 

one modular device. Main objective is to design, construct, and calibrate multipurpose 

machine based on RepRap 3D printer, which will be able to use attached spindle to 

precisely mill light materials. Particular emphasis is given to ability to carve a pattern and 

drill holes in plated substrate in order to create functional PCB by incision. 

KEYWORDS 

3D printer, RepRap, G-code, CNC, drill, mill, PCB 
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ÚVOD 

Počiatky technológie 3D tlače sa datujú od druhej polovice 20. storočia, kedy si Charles 

W. Hull, neskorší zakladateľ 3D Systems, nechal v roku 1986 patentovať technológiu 

stereo-litografie.  

Vypršanie patentovej ochrany umožnilo konkurencii nástup na trh a prinieslo nové 

technológie, napr. modelovanie depozíciou taveniny (FDM, Fused Deposition Modeling) 

využívajúcej termoplast, selektívne laserové spekanie (SLS, Selective Laser Sintering) 

pracujúce s CO2 laserom a práškovým materiálom a mnoho iných exotickejších 

aditívnych výrobných metód. 

Na jedenej strane vznikajú komerčné projekty 3D tlačiarní, určené predovšetkým pre 

priemyselnú výrobu a pre obyčajného užívateľa finančne nedostupné. Na druhej strane, 

od založenia projektu RepRap Andrejom Bowyerom v roku 2005, vznikajú samo-

replikujúce projekty založené na platforme open source, ktoré je možné si postaviť doma 

za minimálne náklady, čo je samozrejme vykúpené hlavne presnosťou prevádzky. 

Každopádne, s rozvojom elektroniky a integrovaných obvodov sa riadenie stáva 

sofistikovanejším a teoretická presnosť takýchto domácich zariadení sa pohybuje už 

v rádoch 0,1 mm. V dnešnej dobe sú RepRap tlačiarne najrozšírenejším druhom tlačiarní 

na celom svete. 

Takéto nekomerčné zariadenia už nie je nutné prevádzkovať striktne len ako 3D 

tlačiarne, ale je ich možné modifikovať na iný konkrétny účel. Jednou z takýchto 

modifikácii je doplnenie 3D tlačiarne o funkcie subtraktívnej technológie pomocou 

brúsky, schopnej vŕtania a obrábania ľahších materiálov.  

Disponovanie takouto domácou CNC technológiou poskytuje užívateľovi mnohé 

vymoženosti, z ktorých perspektívnou sa javí predovšetkým schopnosť jednoduchej 

tvorby vlastných dosiek plošných spojov. Zatiaľ čo u klasickej leptacej metódy je motív 

na doske vytvorený pomocou mnohých zdĺhavých procesných krokov, u suchej metódy 

je výsledný motív dosiahnutý postupným odstraňovaním medi základného materiálu 

pomocou obrábacích nástrojov. 
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1 VÝROBA PREPOJOVACÍCH ŠTRUKTÚR 

Prepojovacia štruktúra je tvorená vodivým motívom na nosnom substráte. Prepojovacie 

štruktúry zahŕňajú vodiče, plôšky, signálové a súčiastkové otvory, chladiče (heatsinks) a 

pasívne prvky, ktoré boli zhotovené počas výroby montážnej a prepojovacie štruktúry 

ako neoddeliteľná časť procesu. 

Prepojovacie štruktúry sa líšia na základe počtu vrstiev – jednovrstevné, 

dvojvrstevné a viacvrstevné, hustotou a spôsobmi prepojenia, typmi dielektrika, typmi 

vymedzujúcich jadier, ohybnosťou a i. Z hľadiska použitých fabrikačných procesov 

rozlišujeme výrobu na aditívnu a subtraktívnu. [1] 

1.1 Aditívna technológia 

 Výroba jednovrstevnej DPS 

Aditívnym procesom sa často, prevažne v Ázii, realizuje výroba motívov 

jednovrstevných DPS. Na základný materiál sa technikou sieťotlače, alebo pomocou 

programovateľného dávkovača aplikuje vodivý atrament / pasta. Vodivý atrament sa 

potom vytvrdí ohrevom v peci, čím sa získajú požadované elektricky vodivé vlastnosti. 

Vytvrdzovacia doba je funkciou teploty. Snahou je získať podobné parametre ako u 

hrubovrstevnej technológie na keramike, ale pri nižších teplotách. [1] 

Pri použití materiálu s vodivými prímesami, aditívnou metódou výroby prepojovacej 

štruktúry môže byť aj samotná 3D tlač. Táto technológia je však zatiaľ veľmi limitovaná 

a využiteľná tak len v hobby segmente a výskume na výrobu jednostranných motívov. 

 Výroba dvojvrstevnej DPS 

Pri tomto postupe je obrazec plošného spoja vytvorený len chemickou meďou bez 

procesu leptania. Vhodné adhézne podmienky pre uchytenie chemickej medi sú 

dosiahnuté katalytickou úpravou povrchu. Používa sa jak tvrdený papier, tak aj 

sklolaminát, špeciálny materiál je impregnovaný paládiom, CuO alebo Cu2O. K 

zvodiveniu požadovanej prepojovacej štruktúry dôjde pôsobením redukčného činidla. 

Negatív požadovaného motívu býva vytvorený technikou sieťotlače alebo fotoprocesom. 

Výroba dvojvrstevnej DPS aditívnou metódou je zobrazená na Obr. 1.1. 
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Obr. 1.1: Procesné kroky výroby 2V DPS aditívnou metódou 

Po povrchovej úprave (HAL) absolvujú dosky tlač polymérnej tieniacej vrstvy na 

báze Cu alebo Ni, tlač vodivého atramentu na báze grafitu a výstupné kontroly kvality. 

Výhody:  

• Nižšie výrobné náklady – redukcia výrobných operácii oproti subtraktívnej metóde 

(19 oproti 28), 50 % ceny základného materiálu, 25% úspora nákladov 

• Ekologický prínos – úspory oplachových vôd, rozpúšťadiel, úspory z recyklácie 

základných materiálov 

• Nedochádza k podleptaniu spojov – umožňuje výrobu komplexnejších motívov, pri 

použití fotorezistu šírka vodivej cesty alebo medzery činí 25 – 100 µm (150 – 250 

µm pri použití sieťotlačových techník) 

• Zvýšenie spoľahlivosti znížením pnutia v pokovaných otvoroch 

Nevýhody:  

• nedoriešené materiálové i technologické otázky  

• proces je i napriek nesporným výhodám zatiaľ veľmi málo rozšírený, predovšetkým 

v Európe [1] 

1.2 Mokrá subtraktívna technológia 

Subtraktívnou technológiou je možné vyrábať všetky druhy DPS. Existuje mnoho 

modifikácií líšiacich sa spôsobom zosilnenia vodivých motívov aj druhom leptuodolného 

rezistu (organický príp. anorganický). 
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Pre vytvorenie požadovaného jemného (fine line) motívu vo fotoreziste sa nepoužíva 

filmová predloha, ale LDI (Laser Direct Imaging). Požadovaný obrazec sa vykreslí 

priamo pomocou laserového lúča na fotorezist, ktorý sa lisuje na plátovaný základný 

materiál. Vlastná expozícia povrchu sa deje skenovacím pohybom rotujúceho polygónu 

vybaveného zrkadlami. 

Mokrou subtraktívnou metódou je technologicky zvládnuté potiahnutie 7 vodivých 

ciest medzi plôškami v rastre 2,54 mm s medenou fóliou o šírke 17,5 µm. Rozlíšenie 

vodičov a medzier sa pohybuje okolo hodnôt 40 – 75 µm. [1] 

 Pokovenie prierezu 

Pokovenie prierezu, nazývané aj panel plating alebo tenting je proces pri ktorom je 

plátovaný základný materiál vrátane otvorov chemicky a galvanicky pokovovaný meďou. 

Galvanické zosilnenie meďou sa vykoná na celom povrchu. Po nanesení, expozícii 

a následnom vyvolaní tuhého fotorezistu zostanú otvory a vodivé cesty maskované 

krycou, fotorezistívnou vrstvou, ktorá slúži ako leptací rezist. Celkový postup vrátane 

postprocessingu je možné vidieť na Obr. 1.2. [1] 
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Obr. 1.2: Procesné kroky výroby 2V DPS pokovením prierezu, inšpirované z [1] 
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 Pokovenie motívu 

Základný plátovaný materiál je najprv chemicky upravený, následne je fotorezistom 

vymedzená prepojovacia štruktúra galvanicky zosilnená meďou, potom pokovovaná 

cínom, príp. cínovo olovenou zliatinou. Po odstránení fotorezistu je odhalená meď 

leptaná. Ako leptuodolná vrstva slúžia Sn, Sn / Pb, Au a iné. Pokovenie motívu, alebo 

pattern plating je najrozšírenejšou technológiou výroby DPS. Postup výroby 2 vrstevných 

DPS zobrazuje Obr. 1.3. [1] 
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Obr. 1.3: Procesné kroky výroby 2V DPS pokovením motívu, inšpirované z [1] 

Technologický postup spracovania fotorezistu: 

1. Laminácia na očistenú dosku po chemickej, galvanickej úprave tzv. navaľovaním  

2. Aktivácia adhéznych zložiek – 10 min, iniciácia priľnavosti 

3. Expozícia, skúšky optickým klinom. Počas expozície mení fotorezist farbu z modrej 

na svetlo modrú 

4. Prestávka 15 min 

5. Vyvolanie (ostrek, roztok 1 % Na2CO3, teplota 30 °C, oplach vodou) 

6. Sušenie 

7. Stripovanie v 5 % roztoku KOH (Stripovanie je vykonávane pred leptaním 

u technológie pattern plating resp. po procese leptania u technológie tenting, 

eventuálne po chybnej expozícii a vyvolaní) [1] 
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1.3 Suchá subtraktívna technológia 

Unikátnou subtraktívnou metódou výroby prepojovacích štruktúr dosiek plošných spojov 

je obrábanie plátovanej medi základného materiálu. Napriek tomu, že táto metóda je 

v priemysle málo rozšírená a určená predovšetkým na výrobu jednostranných prototypov, 

zložitejšie obojstranné DPS je možné dosiahnuť prepojením zosúladených motívov 

hornej a spodnej strany základného materiálu pomocou špeciálnych medených 

nitovaných spojov. Procesné kroky mechanickej výroby motívu zobrazuje Obr. 1.4.  

     

Základný materiál  Frézovanie motívu  Vŕtanie dier Nitovanie Hotová DPS 

Obr. 1.4: Proces suchej výroby prepojovacej štruktúry 

Rozlíšenie takejto metódy závisí od použitých konštrukčných prvkov zariadenia 

a profilu obrábacieho nástroja. Pri správnej kalibrácii môže výsledny motív dosiahnúť 

kvalitu porovnateľnú s podomácky vyrobenou DPS leptacou metódou, čo činí približne 

100 µm pre rozlíšenie vodivých ciest a medzier.  

Narozdiel od metód pokovenia motívu a pokovenia prierezu, čisto mechanická 

výroba prepojovacej štruktúry eliminuje prítomnosť leptacích chemikálii. Tým sa javí 

ako omnoho ekologickejšia alternatíva. Nutné je však podotknúť, že ekologický aspekt 

nie je výhodou v prípade, že zariadenie nedisponuje systémom odsávania odpadového 

materiálu. Šírka vrstvy plátovanej medi základného materiálu FR-4 býva 35 µm. Nakoľko 

tak jemné frézovanie nie je kvôli nedokonalostiam konštrukčných prvkov zariadenia 

možné dosiahnúť, obrábací nástroj spravidla frézuje aj samotné dielektrikum, čím 

uvoľňuje do ovzdušia karcinogénny odpadový materiál. Podľa Národnej inštitúcie pre 

bezpečnosť pri práci a zdravie (NIOSH), maximálne vystavenie prachu zo skelných 

vlákien činí 15 mg / m3. [2] 

Suchá metóda taktiež predpokladá so signifikantným znížením celkového počtu 

procesných krokov. Výroba motívu a vŕtanie dier je spravidla dosiahnuté len na jedinom 

zariadení. Mechanický nástroj preto obmedzuje vŕtanie dier na rozlíšenie 100 µm (pri 

vŕtaní laserom YAG je technologickou hranicou 25 µm). 
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2 SUBTRAKTÍVNE ZARIADENIA 

Obrábanie je jednou z najpoužívanejších výrobných procesov na vytvorenie konečného 

produktu, a jeho technológia sa stále zdokonaľuje paralelne s vývojom materiálov, 

počítačov, senzorov a pohonných jednotiek. Prvotný ingot získaný deformačným 

kovaním, valcovaním či odlievaním podstupuje sériu subtraktívnych operácií, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórii: rezanie a brúsenie. Rezaním ktoré zahŕňa 

sústruženie, frézovanie či vŕtanie sa odstraňuje redundantný materiál ingotu, a následným 

brúsením sa získava požadovaná povrchová úprava a precízne rozmery výrobku.  

Celý proces je dosiahnutý pomocou automatického obrábacieho nástroja, ktorý je 

ovládaný jeho CNC riadiacou jednotkou. Numericky riadené príkazy vo forme G-kódu 

sú pre CNC generované pomocou CAD systémov. [3] 

2.1 G-kód 

G-kód je jazyk určený pre počítačom ovládané manufaktúrne stroje, ktorý v sebe  

nesie inštrukcie o tom, ako majú mechanické elementy prístroja postupovať s cieľom 

vytvoriť výsledný produkt (viď Obr. 2.1). Väčšinou ide o informácie polohy 

v súradnicovom systéme, rýchlosti a smere pohybu. Najbežnejší prípad je, že v CNC 

obrábacom stroji, podľa týchto inštrukcií fréza odstraňuje prebytočný materiál 

a výsledkom je hotový polotovar. G-kód je založený na štandarde RS274NGC, preto sa, 

ako u subtraktívnych technológií, rovnaký koncept vzťahuje aj na nerezné nástroje, ako 

napríklad photoplotting, meracie senzory a aditívne metódy ako 3D tlač. [4][5][6] 

Existuje viacero spôsobov ako vytvoriť G-kód pre výrobné technológie. Jedným 

z nich je použitie tzv. slicerov ako Slic3r, Skeinforge alebo Cura. Tieto programy 

používajú CAD model, ktorý následne rozkrájajú na tenké vrstvy, kde každá vrstva je vo 

výsledku zdrojom pre unikátny G-kód. Slicery predstavujú najjednoduchšiu alternatívu 

pri premene 3D modelu na fabrikovaný diel, avšak za cenu určitej užívateľskej flexibility. 

Ďalšou možnosťou na vygenerovanie G-kódu je použitie nízkoúrovňových knižníc, ako 

mecode. Knižnice ako mecode poskytujú precízne ovládanie dráhy nástroja, čo je 

využiteľné predovšetkým pri komplexných objektoch nevhodných pre automatické 

delenie na vrstvy. Posledný variant je napísanie vlastného G-kódu. To môže byť najlepšia 

voľba pri potrebe testu jednoduchých pohybov nástroja pri kalibrácii zariadenia. G-kód 

môže byť uložený v súboroch na SD karte. [4] 
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 N3 T0*57 

 N4 G92 E0*67 

 N5 G28*22 

 N6 G1 F1500.0*82 

 N7 G1 X2.0 Y2.0 F3000.0*85 

 N8 G1 X3.0 Y3.0*33 

Obr. 2.1 Typický príklad G-kódu používaný RepRap zariadením [4] 

2.2 Vybrané typy obrábacích zariadení 

Všetky operácie zdieľajú rovnaké mechanické princípy, avšak ich geometria a kinematika 

je odlišná. Celková produktivita a presnosť subtraktívnej operácie závisí na príprave 

programu, plánovaní procesných parametrov a obrábacích podmienok, geometrii 

rezačky, použitých materiáloch, tuhosti nástroja a výkone CNC jednotky. [3] 

 CNC frézy 

CNC frézy sú pravdepodobne najpoužívanejším CNC strojom v dnešnej dobe. Ich 

primárne funkcie zahŕňajú vŕtanie a sústruženie rôznych kovových materiálov a ich 

využitie je predovšetkým priemyslové. CNC frézky sa ďalej delia do rôznych typov 

v závislosti od počtu osí, ktorými disponujú. [7][8] 

 CNC routere 

CNC router pracuje na rovnakom princípe ako CNC fréza. Výhoda routeru spočíva v tom, 

že dokážu znížiť množstvo odpadu, zvýšiť produktivitu a spracovať tak množstvo 

rôznych položiek v oveľa kratšom čase než pri použití iných zariadení. Zároveň sú 

používané pri výrobe omnoho komplexnejších tvarov a ostrejších hrán. To je dosiahnuté 

vďaka väčšiemu prevodovému pomeru a rýchlejšie rotujúcemu vretenu (až 18000 rpm, 

u fréz 1000 rpm), čo však znižuje krútiaci moment a tým aj maximálnu potenciálnu záťaž 

zariadenia. Preto sú aplikácie routerov na rozdiel od fréz obmedzené na obrábanie ľahších 

materiálov ako plastov, dreva, peny, plechov, kompozitných materiálov a pod. 

Najbežnejším typom CNC routerov používaných v rôznych priemyselných 

odvetviach na výrobu prototypov je zariadenie pracujúce na princípe 3 ôs, avšak môžeme 

sa stretnúť aj s viac osími routermi určenými pre zložitejšie technické úlohy. [7][8][9] 
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 CNC sústruhy 

Sústruh je CNC stroj, ktorý slúži na rezanie predovšetkým osovo symetrických obrobkov 

z kovu, plastu či dreva počas ich rotácie (viď Obr. 2.2). CNC sústruhy do veľkej miery 

nahradili tradičné manuálne sústruhy, hlavne vďaka ich presnosti, opakovateľnosti 

a schopnosti automaticky meniť nástroje. Napriek často komplexnejším pohybom 

nástrojov a výrobku sú schopné čítať G-kód, príp. iné vlastnícke programovacie jazyky 

a ich ovládacie prvky sú veľmi podobné s tými u CNC fréz. [8] 

     

Obr. 2.2: Detail nástroja CNC routeru (naľavo) a CNC sústruhu (napravo) [10][11] 

 CNC plazmové rezačky 

CNC plazmové rezačky na rozdiel od CNC routerov využívajú ako nástroj plazmový 

horák. Prebytočný materiál je z obrobku odstraňovaný vďaka oblúkovému výboju, ktorý 

vzniká medzi povrchom dielu a tryskou, odkiaľ vysokorýchlostne prúdi pracovný plyn. 

Ten je vystavený silnému magnetickému poľu, ktorý časť plynu premení na plazmu. 

Teplota plazmy je dostatočná na roztavenie akéhokoľvek materiálu na požadované 

veľkosti a tvary a zároveň odfukuje odrezky z pracovnej oblasti. [8] 

 EDM CNC 

Obrábanie elektrickým výbojom (EDM) je určené pre obrábanie materiálov, ktoré sú 

extrémne tvrdé, a sú odolné voči opotrebovaniu alebo teplote. Táto metóda sa často 

využíva na zarovnávanie profilov v kovových väzbách diamantových kotúčov, fabrikácií 

mikrotrysiek, pri vŕtaní kompozitných materiálov a výrobe odliatkov kalených ocelí.  

Tieto zariadenia odstraňujú prebytočný materiál tavením pomocou tepelnej energie 

elektrickej iskry vytvorenej z pulzného výboja medzi elektródami. Existujú dva typy 

EDM CNC strojov. Prvý tzv. wire EDM využíva princíp elektroerózie, kde je nechcený 

materiál erodovaný pomocou mosadznej drôtovej elektródy. Sinker EDM je metóda, kedy 

sa elektróda a obrobok ponoria do izolačnej kvapaliny (olej alebo iná dielektrická 
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tekutina) a konečný tvar výrobku je dosiahnutý elektrickými výbojmi medzi nástrojom 

a obrobkom s veľkým rozdielom elektrického potenciálu. [7][8][12] 

 Laserové rezačky 

V závislosti na použitom zariadení je obrábanie laserom vykonávané tromi spôsobmi: 

spálením, roztavením alebo sublimáciou obrobku. Laserový lúč je vytvorený stimuláciou 

adekvátneho materiálu elektrickými výbojmi alebo zdrojom svetla v uzavretom 

kontajneri. Lúč sa vnútorne odráža cez polopriepustné zrkadlo, pokiaľ nedosiahne 

energiu potrebnú k úniku ako monochromatické koherentné žiarenie. Berúc do úvahy 

šírku materiálu, touto technológiou sme schopní vytvoriť rezy v obrobku o šírke len 

0,1 mm. Nevýhodou sú obmedzenia u nehomogénnych a reflektívnych povrchoch. [13] 

 Hydro-abrazívne obrábanie 

Technika obrábania materiálov s použitím vody pod vysokým tlakom, bola prvýkrát 

patentovaná v roku 1968, avšak rozvoj metódy začal až na začiatku 80. rokov. V súčasnej 

dobe je to rýchlo sa rozvíjajúca technológia, ktorá sa používa v priemysle pre spracovanie 

ľubovoľných konštrukčných materiálov. Jedná sa o novo vznikajúce technológie, ktoré 

disponujú mnohými výhodami oproti ostatným nekonvenčným subtraktívnym 

technikám.  

Pre účely zefektívnenia procesu je do vody pridané brúsne aditívum vo forme zŕn 

granátu, čo umožňuje obrábanie veľmi tvrdých materiálov pomocou erózie. V dnešnej 

dobe existujú vysokotlakové zariadenia s abrazívnym vodným lúčom a čerpadlom o tlaku 

276 až 689 MPa, využívané v rôznych odvetviach priemyslu. [7][13] 
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2.3 RepRap CNC router 

Podobný mechanizmus prevádzky 3D tlačiarní a CNC routerov dovoľuje využitie 

rozšírených open-source RepRap komponentov a elektroniky na stavbu jednoduchého 

stolného CNC zariadenia. 

Hlavnou úlohou mechanického tela routeru je poskytnúť pevnú a stabilnú nosnú 

konštrukciu pre pohyblivé prvky. Kostra môže byť tvorená pomocou oceľových tyčí, či 

už hladkých alebo závitových, hliníkových profilov, polymérov, dreva, alebo často 

dizajnovo výhodnejších tlačených spojov.  

Lineárny pohyb je vo všeobecnosti získaný použitím jednej z dvoch odlišných 

metód. Prvá používa pohyb hnaný pomocou remenice a rozvodových synchrónnych 

remeňov, čo je výhodné pre rýchle pohyby ľahkých súčastí, a druhá, využívaná 

predovšetkým na pomalší a presnejší záťažový pohyb, zahŕňa prítomnosť závitových tyčí 

a vodiacich skrutiek. Väčšina RepRap tlačiarní využíva kombináciu remeňov pre pohyb 

po X/Y osi a závitové tyče pre vertikálny zdvih extrudéra alebo pokles platformy. 

Nasledujúce podkapitoly sa budú venovať konkrétnemu popisu RepRap elektroniky 

využiteľnej pri stavbe obrábacieho zariadenia. Predpokladaná bloková schéma zapojenia 

je zobrazená na Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3: Bloková schéma zapojenia elektroniky RepRap CNC routeru 

 

Zdroj 
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 Arduino 

Arduino Mega 2560 je modul, ktorý ovláda chod všetkých elektronických prvkov 

zariadenia a komunikuje s počítačom cez USB rozhranie. Pomocou mikroprocesora riadi 

pohyb krokových motorov a obsluhuje periférie ako LCD displej a SD kartu. 

Mikroprocesor, ktorý tvorí jadro celej dosky je ATmega2560. Obsahuje 54 vstupno/ 

výstupných digitálnych pinov, z ktorých 14 môže byť použitých na PWM moduláciu. 

Ďalej obsahuje 16 analógových vstupov, 16 MHz kryštálový oscilátor, USB konektor, 

napájací konektor, ICSP konektor, cez ktorý dochádza k programovaniu ATmegy 

a tlačidlo RESET (viď Obr. 2.4). 

Arduino môže byť napájané cez USB konektor alebo cez externý napájací zdroj. Pri 

pripojení batérie je možné kontakty pripojiť na piny Vin a na GND. Doska je funkčná pri 

napájacom napätí v rozsahu 6 až 20 V. Pokiaľ je napájacie napätie nižšie než 7 V, je 

možné, že 5 V pin bude dodávať menšie napätie a doska sa stane nestabilnou. Naopak, 

pri napätí prekračujúcom 12 V, regulátor napätia sa začne prehrievať a môže zapríčiniť 

poškodenie dosky. Odporúčaný rozsah napájacieho napätia je preto 7 až 12 voltov. [14] 

 

Obr. 2.4: Arduino Mega [15] 

Doska obsahuje 4 napájacie piny. Vin slúži na pripojenie externého napájacieho 

napätia a pokiaľ je doska napájaná pomocou napájacieho konektora, je možné napájacie 

napätie odoberať práve z tohoto pinu. 5V pin je výstup z regulovaného stabilizátoru 

napätia na doske a má hodnotu 5 V. 3V3 pin je výstup z ďalšieho regulovaného 

stabilizátoru napätia o hodnote 3,3 V. GND je uzemňujúci pin. 

Atmega 2560 obsahuje 256 kB pamäte typu flash, 8 kB je použitých na bootovanie, 

8 kB pripadá pamäti typu SRAM a 4 kB pamäti EEPROM. Prehľad technických 

špecifikácií je zobrazený v tabuľke X v prílohe B. [14][15][16] 
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 RAMPS 1.4 

RepRap Arduino Mega Pololu Shield, skrátene RAMPS 1.4, je v kombinácii s Arduino 

Mega 2560 a piatimi ovládačmi krokových motorov pravdepodobne najpoužívanejší kus 

elektroniky pre RepRap zariadenia. Dokáže prepojiť až 5 krokových motorov s 1/16 

mikrosteppingom, 12 V zdroj (alebo 24 V s adekvátnou modifikáciou), 6 endstopov, 

LCD a SD kontrolér a v prípade 3D tlačiarne aj interface s tryskou, výhrevnou 

podložkou, chladením a tepelnými senzormi (viď Obr. 2.5, Obr. 2.7). Schémy zapojenia 

jednotlivých modulov do RAMPS sú zobrazené na Obr. 2.6, Obr. 2.8, Obr. 2.13, Obr. 

2.14, Obr. 2.15 a Obr. 2.16. [17] 

 

Obr. 2.5: RAMPS 1.4 [18] 

 

Obr. 2.6: Napájací modul dosky RAMPS 1.4 [17] 

Vlastnosti: 

• Určený na ovládanie 3 osového karteziánskeho zariadenia a extrudér, schopnosť 

napojiť dva Z motory na jeden driver. 

• Rozšíriteľný na ovládanie iných periférií. 

• Disponuje 3 mosfetmi na topné teleso resp. chladenie a 3 obvodmi na teplotné 

senzory. Všetky mosfety sú z dôvodu všestrannosti pripojené na PWM piny. 

• Komunikácia s PC cez USB typ B. 

Napájanie 

Reset 

LED 
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• Poistený na 5 A pre dodatočnú bezpečnosť a ochranu komponentov, pozlátene 

konektory určené na 3 A, riadenie výhrevnej podložky navyše poistené na 11 A. 

• Pololu drivere pripájané externe, môžu byť v prípade upgradu alebo poškodenia 

vymenené. 

• I2C a SPI piny k dispozícii pre budúce rozšírenia. [17] 

.  

Obr. 2.7: Rozloženie dosky RAMPS 1.4 [17] 

 Endstopy 

Všetky osi karteziánskych RepRap zariadení vyžadujú prítomnosť koncových spínačov, 

tzv. endstopov ako referenciu k ich pohybu. Vždy pred štartom výkonu práce musia 

pohyblivé prvky „zaparkovať“ do východiskového bodu karteziánskeho súradnicového 

systému, od ktorého sa budú pohyby v jednotlivých osiach odvíjať. Endstopy zároveň 

vymedzujú predpokladané hranice pracovnej zóny, ich zopnutie zamedzí ďalší pohyb 

konštrukčných prvkov v danom smere, čo chráni zariadenie pred poškodením vlastných 

komponentov. Každá osa musí disponovať minimálne jedným endstopom na 

registrovanie miním, pri správnom nastavení firmvéru sú endstopy maxím redundantné 

(viď Obr. 2.8). [19] 

 

Obr. 2.8: Schéma zapojenia Endstopov do RAMPS 1.4 [17] 
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Spínače môžu pracovať na rôznych princípoch. Najčastejšie využívané sú klasické 

mechanické endstopy, zložené z jednoduchého spínača a dvoch káblov. Spínanie 

mechanickej časti preruší signál elektrického obvodu (viď Obr. 2.10). 

Optické endstopy pozostávajú zo zdroja svetelného lúča a fotodetektora. Prítomnosť 

protikusu medzi vysielačom a prijímačom spôsobí prerušenie lúča a tým aj elektrického 

obvodu. Schému senzora zobrazuje Obr. 2.9.  

 

Obr. 2.9: Elektrický obvod optického senzora [20] 

Na rozdiel od mechanických senzorov, optické sa vyznačujú vyššou presnosťou 

a takmer nulovým opotrebením (viď Obr. 2.10). 

Netypické magnetické endstopy pracujú na princípe Hallovej sondy, kde produkujú 

variabilné výstupné napätie ako odozvu na premenlivé magnetické pole. Bezdotykovou 

metódou sú schopné spínať na základe priblíženia, polohy a  zmeny prúdu. Podobne 

fungujú aj indukčné senzory. Trendom je využívanie indukčných endstopov vo 

vertikálnej ose s prítomnosťou podložky z vodivého materiálu. V takejto konfigurácii 

indukčná sonda funguje ako Z endstop a zároveň je schopná merať vzdialenosť predom 

stanovených bodov na podložke a vďaka tomu softvérovo kompenzovať prípadné 

nerovnosti podložky (viď Obr. 2.10). [19] 

          

Obr. 2.10: Typy endstopov; mechanický (vľavo) [21]; optický (v strede) [22];  

indukčná sonda (vpravo) [23] 
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 Krokové motory 

Krokový motor je špeciálny typ synchrónneho motoru, ktorý sa vyznačuje nespojitým 

pohybom a podľa konštrukcie môže zaujímať konečný počet polôh. Výhodou tohoto 

motoru je vysoká presnosť a opakovateľnosť, nevýhodou je zložitejšie riadenie, kedy sa 

neobíde bez ovládača.  

Krokové motory sa delia podľa rôznych kritérií, ale z hľadiska konštrukcie CNC 

routeru je najdôležitejšie rozdelenie rotačných krokových motorov na bipolárne 

a unipolárne, podľa toho, akým smerom preteká prúd pri budení jednotlivých fáz. 

Konštrukčne sa motor skladá z rotora a statora (viď Obr. 2.11) 

 

 

Obr. 2.11: Konštrukčné prvky krokového motora [24] 

Princíp krokového motoru spočíva v tom, že na statore sú cievky navinuté na 

jednotlivých póloch. Výkonový zosilňovač spolu s elektrickým komutátorom zaisťuje ich 

spínanie v určitom poradí, podľa potreby riadenia. Prúd fázou preteká iba v jednom 

smere, teda sa jedná o riadenie unipolárne. Pri pripojení k ovládači sa rotor krokového 

motora nachádza v ľubovoľnej polohe. Keď dôjde k zapnutiu ovládača, tak nastane 

zopnutie aspoň jednej z fáz a tá vytvorí magnetické pole. Rotor motora sa potom natočí 

tak, aby bol magnetický odpor čo najmenší, teda sa najbližšie rotorové zuby zrovnajú pod 

aktívnu fázu statoru (viď Obr. 2.12). Je taktiež zrejmé, že musí dochádzať k postupnému 

budeniu fáz a žiadna fáza sa nesmie preskočiť,  inak by sa mohol motor natočiť 

ľubovoľným smerom. Bipolárny spôsob budenia je nevyhnutný u krokového motoru 

s radiálne polarizovaným permanentným magnetom. U tohoto typu motora sú pólové 

nadstavce rotoru zmagnetizované a stator má dvojnásobný počet pólov oproti rotoru. Pre 

tento typ motora je preto nutné meniť magnetickú polaritu statoru. Pri správnom budení 

pólov statoru dôjde k pootočeniu magnetického poľa a následnému zosúladeniu rotora s 

týmto novo vzniknutým pólom. [16][25] 
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Obr. 2.12: Princíp funkcie krokového motora, inšpirované z [26] 

Krokové motory sa môžu líšiť aj uhlom jedného kroku. Celá 360° otáčka rozdelená 

o krokový uhol udáva počet krokov na otáčku. Najčastejší prípad je uhol 1,8° na krok, čo 

je ekvivalent 200 krokov na kompletnú rotáciu rotora. Existujú aj motory s väčšími 

uhlami, pri CNC aplikáciách je však z dôvodu rozlíšenia nutné použiť precíznejšie 

motory, prevodové ozubené kolesá, čo môže zapríčiniť pomalší chod, alebo 

mikrokrokovanie. [25] 

 Ovládače krokových motorov 

Mikrokrokovanie, alebo mikrostepping, je spôsob zvyšovania celkového počtu krokov 

zasielaním sínusových resp. kosínusových signálov do cievok statora. Mikrostepping je 

zabezpečený pomocou ovládačov krokových motorov, tzv. driverov. Schéma zapojenia 

driveru DRV8825 je zobrazená na Obr. 2.13. 

 

Obr. 2.13: Schéma zapojenia DRV8825 do RAMPS 1.4 [28] 
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Tieto čipy pripojiteľné do RAMPSu separujú prúd dodávaný do motorov od prúdu 

na arduine, ktoré nedokáže priamo poskytnúť dostatočný výkon na pohon motorov. 

Principiálne počas mikrokrokovania dochádza k natočeniu rotora do medzipólových 

pozícií, čo síce znižuje krútiaci moment oproti krokovaniu o plných 1,8°, ale zároveň 

zvyšuje presnosť, vyhladzuje chod motorov, ktoré majú tendenciu vibrovať a rezonovať 

na určitých otáčkach a poskytuje možnosť prevádzky na vyšších frekvenciách. [27] 

 Grafický display 

Ďalšou relevantnou perifériou RAMPSu je Plne grafický Smart Controller. Ide 

o kontrolér obsahujúci čítačku SD kariet, rotačný enkodér a 128 x 64 pixelový LCD 

displej o veľkosti 72 x 40 mm. Využitie plne grafického LCD displeja má oproti 

alfanumerickému výhodu vo väčšej prehľadnosti a taktiež v grafickom znázornení 

niektorých parametrov. Je takisto prehľadnejší pre prácu so súbormi nahranými na SD 

karte. Jeho zapojenie zobrazuje schéma na Obr. 2.14. [29] 

 

Obr. 2.14: Schéma zapojenia LCD do RAMPS 1.4 [30] 

Po zapojením tohto panela do RAMPSu pomocou unikátneho adaptéra, na 

prevádzku routeru nie je naďalej nutné pripojenie počítača. Všetky úkony ako kalibrácia, 

pohyb ôs, parkovanie môžu byť ovládané pomocou rotačného enkodéra kontroléra (viď 

Obr. 2.15).  
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Obr. 2.15: Schéma napájacieho bloku, beepera a enkodéra do RAMPS 1.4 [30] 

Kontrolér zároveň napája modul pre SD kartu, na ktorej môžu byť vopred uložené 

predlohy pre frézovanie vo forme G-kódu. Schéma jeho zapojenia je zobrazená na Obr. 

2.16. [29] 

 

Obr. 2.16: Schéma zapojenia slotu na SD kartu do RAMPS 1.4 [30] 
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3 KONŠTRUKCIA CNC ROUTERU 

Výber samotnej konštrukcie podliehal niekoľkým kritériám. Dizajn sa musel javiť ako 

stabilný a vhodný pre požadované aplikácie, pričom dôležitosť bola kladená 

predovšetkým na nízku cenu a dostupnosť zdrojov. Nakoniec bol na základe 

disponibilných súčiastok východiskom vlastný návrh CNC routeru v CAD systéme 

SolidWorks, inšpirovaný karteziánskymi RepRap 3D tlačiarňami Prusa i3 a K86. 

3.1 CAD design 

Korešpondujúc s politikou hnutia RepRap, kostra routeru pozostáva z unikátne 

navrhnutých dielov materiálu PLA vytlačených na komerčnej 3D tlačiarni, vzájomne 

pospájanými pomocou závitových a hladkých oceľových tyčí. Nevyhnutné sú dva diely 

frézovaného duralu ktoré stabilne držia jednotlivé osi a podložku pokope. Router je 

založený na XZ-Y kinematike (viď Obr. 3.1). Vŕtacia hlava sa pomocou krokových 

motorov Nema 17 pohybuje po X a Z osi, pričom pohyb po Y osi je zabezpečený 

pohybom podložky, taktiež iniciovaný krokovým motorom. Točivý moment motora je do 

samotného posuvu mechanických častí X a Y osi prevedený synchrónnymi remeňmi, 

zatiaľ čo precízny vertikálny posuv je získaný pomocou trapézových vodiacich tyčí. 

 

Obr. 3.1: Návrh zariadenia v programe SolidWorks 
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3.2 Disponibilné súčiastky 

Za disponibilné súčiastky sú považované všetky komponenty zariadenia, ktoré boli 

k dispozícii na ústave Elektrotechnológie. Cieľom bolo použiť čo najviac takýchto 

komponentov tak, aby ich nebolo nutné nejakým spôsobom upravovať. Na základe ich 

tvarov a rozmerov boli vymodelované virtuálne klony, ktorých geometria a poloha vo 

výsledku určuje tvar tlačených dielov.  

Jediným z upravených dielov bol duralový rám, ktorý musel byť skrátený, aby viac 

vyhovoval tvaru aj aplikácii CNC routeru (viď Obr. 3.2). Spolu s rámom na uchytenie 

podložky tvoria jediné prvky unikátne navrhnuté pre stavbu RepRap 3D tlačiarne Prusa 

i3.  

         

Obr. 3.2: Upravený Prusa i3 duralový rám (vľavo) a rám na platformu (vpravo) 

O ich unikátnosti svedčí aj relatívna rarita na trhu. Napriek možnosti zakúpenia 

týchto dielov v špecializovaných obchodoch a bazároch, výhodnejšiu alternatívu 

predstavuje využitie služieb spojených s laserovým rezaním alebo frézovaním na mieru. 

Najčastejšie materiály zahŕňajú hliník – ľahký, nehrdzavejúci, oceľ – lacnejší, zároveň 

pevnejší, neprenáša vibrácie ako hliník, alebo cenovo výhodné akrylové sklo a drevo. 

3D tlačiarne sú doplnené o výhrevnú podložku pre zvýšenie adhézie prvej 

depozičnej vrstvy. Väčšinou sú riešené ako DPS doplnená o borosilikátove sklo, pričom 

podložka býva upevnená k rámu pomocou pružín, pre prípad abnormálneho poklesu 

trysky pod rovinu tlače. V prípade CNC routeru je ale nutné obrábaný diel upevniť na 

stabilnú podložku bez pružín. Podložka musí byť z dreva alebo podobného mäkkého 

materiálu, aby cielený pokles pracovného nástroja pri hlbokom vŕtaní nebol negatívne 

ovplyvnený tvrdosťou podložky. Takáto podložka je preto esenciálne len spotrebný kus 

materiálu s montážnymi dierami.  

Rez 
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Ďalšími disponibilnými prvkami tvoriacimi kostru routeru sú oceľové tyče, ložiská, 

remene a remenice, spojky, skrutky, matky a podložky. Ich funkciu a počet zobrazujú 

Tab. 6.4 a Tab. 6.5 v prílohe C, a celkové náklady na konštrukčné prvky sú vyčíslené na 

konci tejto kapitoly v Tab. 3.3.  

3.3 Tlačené diely 

Diely boli na základe disponibilných súčiastok a elektroniky navrhnuté v CAD 

systéme SolidWorks 2016. Pri návrhu dielov bol kladený vysoký nárok správnu funkciu 

a pevnosť výsledných dielov, pričom dôležitým kritériom bol vzhľad a minimálna 

spotreba materiálu. Jedným z najdôležitejších krokov, ako zabezpečiť úsporu materiálu 

je navrhovať diely tak, aby boli jednoduché na vytlačenie pomocou FDM metódy bez 

nutnosti použitia dočasných podporných štruktúr. Po dizajnovej stránke by preto mali 

diely mať jednu stranu čo najrovinnejšiu s pokiaľ možno čo najväčšou dotykovou 

plochou. Pri tlači budú potom tieto diely orientované tak, aby spomínaná strana tvorila 

prvú vrstvu na podložke. Presah nasledujúcich vrstiev by mal byť čo najmenší.  

Diely na CNC router boli vytlačené na komerčnej 3D tlačiarni Velleman Vertex 

k8400. Zvolený materiál bol mierne priesvitný červený filament PLA o šírke vlákna 

1,75mm. Výška depozičnej vrstvy bola pre 0,3 mm trysku nastavená na 0,15 mm. Pre 

ďalšiu úsporu materiálu pri zachovaní dostatočnej pevnosti bolo plnenie dielov upravené 

na 22%. Pri takomto rozlíšení trvala tlač 20 g dielu približne 50 minút (viď Obr. 3.3). 

        

Obr. 3.3: Výroba dielu; CAD model (vľavo), tlač (v strede), hotový diel (vľavo) 

Pri nutnosti využitia komplexnejších tvarov s presahmi a mostíkmi je spájanie 

viacerých vytlačených dielov pre vytvorenie výsledného tvaru jednoduchou alternatívou 

používania podporných materiálov. Kvalitný spoj možno dosiahnuť byť mechanickým 

upevnením skrutkami s klasickými, prípadne tepelne zapustenými maticami, alebo 

pomocou špecializovaného lepidla. Diely z polyméru ABS je taktiež možné lepiť 
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aplikovaním jemnej vrstvičky acetónu na adhézne strany, čo spôsobí ich chemické 

rozpúšťanie. V našom prípade bol tvar 4 tlačených dielov dosiahnutý lepením. Pre 

designovu konzistenciu boli všetky diely navrhnuté z elementárnych geometrických 

prvkov so 45° uhlami a zahĺbenými dierami. Rozpisku všetkých potrebných tlačených 

komponentov pre konštrukciu tohoto routeru zobrazuje Tab. 3.1. Jednotlivé diely sú 

k dispozícii na priloženom CD nosiči. Ich umiestnenie je znázornene na výkrese 1. 

Tab. 3.1: Rozpiska tlačených dielov CNC routeru 

Diel Funkcia Kvantita Tvar 

Z Mount Right 

Uchytenie Z osi k rámu, stiahnutie 

Z lineárnych tyčí, kryt na krokový 

motor 

1 

 

Z Mount Left 

Uchytenie Z osi k rámu, stiahnutie 

Z lineárnych tyčí, kryt na krokový 

motor 

1 

 

Y Corner 
Rohové diely, uchytenie závitových 

tyčí pojazdu Y osi 
4 

 

Y Idler 
Montáž ložiska na natiahnutie remeňa 

k Y osi 
1 

 

Y Motor Mount 
Montáž krokového motora k Y osi 

a príslušného optického endstopu 
1 

 

X Mount Right 
Uchytenie ložiska na natiahnutie 

remeňa X osi, montáž X a Z osi 
1 
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X Mount Left 
Uchytenie krokového motora X osi, 

montáž X a Z osi 
1 

 

X Carriage 
Modulárna hlava routeru, montáž na X 

osu 
1 

 

X Belt Clip 
Diely na stiahnutie remeňa osi X, 

montáž k X Carriage 
2 

 

Endstop Mount 
Upevnenie optických endstopov na 

hladké tyče 
2 

 

Drill Mount 
Montáž pracovného nástroja k X 

Carriage 
1 

 

Vacuum Mount Objímka na odsávaciu trubicu 2 

 

Y Carriage 
Medzikus na uchytenie remeňa k 

platforme 
1 

 

Y Belt Clip 
Diely na stiahnutie remeňa osi Y, 

montáž k Y Carriage 
2  

X,Y,Z Shield 
Prerušenie svetelného lúča optických 

endstopov 
1 

 

Použitý materiál PLA (polylactic acid / kyselina polymliečna) je vyrobený z 

kukuričného škrobu a je tak biologicky odbúrateľný v rádu jednotiek mesiacov. V oblasti 
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3D tlače je tento materiál veľmi rozšírený, hlavne kvôli jeho veľmi nízkej teplotnej 

rozťažnosti, ktorá je tak nízka, že vo väčšine prípadov nie je potreba vyhrievaná podložka. 

Prakticky ako jediný sa dá použiť k tlači veľkých objektov cez 20 cm. Každopádne, jeho 

nevýhoda je v krehkosti (v porovnaní s ABS) - diely sú použiteľné maximálne do 60 °C, 

potom začína byť materiál plastický. Tlačové teploty sa pohybujú okolo 200 °C. [30] 

3.4 Použitá elektronika 

CNC router je založený na konštrukcii RepRap 3D tlačiarne. Ako zariadenie 

komunikujúce na základe inštrukcií z G-kódu, podobnosť karteziánskych tlačiarní a CNC 

routerov možno využiť aj pri voľbe elektroniky. Nakoľko je k dispozícii mnoho návodov, 

ako správne nakonfigurovať elektroniku 3D tlačiarne, router bude ovládaný tými istými 

komponentami, s výnimkou použitia výhrevnej podložky a elektronických prvkov 

tvoriacich zostavu extrúdera. Riadiacou jednotkou routeru je vývojová platforma Arduino 

Mega Rev3 2560, doplnená o RepRap Arduino Mega Pololu Shield, skrátene RAMPS 

1.4, ktorý je navrhnutý tak, aby bol schopný prepojiť všetku potrebnú elektroniku pri 

zachovaní malých rozmerov a nízkej ceny. Dôležité sú taktiež ovládače mikrokrokovania 

motorov DRV8825 s prúdovou reguláciou a tzv. endstopy, ktorých poloha 

určuje východiskový bod pracovnej zóny pre všetky osi. V tomto prípade ide o optické 

závory, kde spínanie je zabezpečené prerušením lúča pomocou dedikovaných protikusov 

(„X,Y,Z Shield“; viď Tab. 3.1). Použité krokový motory sú NEMA 17 s označením 

SX17-0905. Jedná sa o bipolárny krokový motor s paralelným zapojením vinutí. Z 

ôsmich vodičov sú zapojené 4. Červený a čierny vodič ovláda fázu A, modrý a zelený 

vodič ovláda fázu B. Parametre motoru sú popísané  v Tab. 6.2 v prílohe B. [16] 

Celá elektronika je napájaná z 12V priemyselného zdroja. Pri prevádzke 3D tlačiarne 

sú najväčšími spotrebičmi výhrevná podložka (až 120 W) a výhrevne teleso extrúdera (do 

40 W). Zbytok výkonu pripadá na krokové motory a drobnú elektroniku (> 50 W). 

Funkcia routeru eliminuje prítomnosť výhrevnej podložky a extrúdera a zároveň má 

pracovný nástroj osobitné napájanie. Napriek tomu bol použitý 300 W spínaný sieťový 

zdroj od výrobcu MEAN WELL, nakoľko poskytuje dostatočný výkon pre možné 

doplnenie zariadenia o extrudér v budúcnosti. Parametre zdroja sú k nahliadnutiu v Tab. 

6.3 v prílohe B. Maximálny prúdový odber ovládačov je 2,2 A. Počas prevádzky, 4 

drivere odoberajú približne 50 %, čo činí 4,4 A. Zbytok elektroniky ako LCD, endstopy 

odoberajú len rádovo stovky miliampérov. Spolu s priamou brúskou (odber 1,8 A pri 

maximálnom príkone), odber prúdu routeru neprekročí 7 A. Kompletná rozpiska použitej 

elektroniky vrátane nákladov je zobrazená v Tab. 6.6 v prílohe C. 
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3.5 Pracovný nástroj 

Osobitnú kategóriu použitých komponentov tvorí pracovný nástroj. Pri použití 

adekvátneho uchytenia môže byť hlava routeru doplnená o takmer akýkoľvek obrábací 

nástroj. Nakoľko jedným z najdôležitejších kritérií konštrukcie funkčného zariadenia 

bola nízka cena, na frézovanie motívu do DPS a vŕtanie dier bola použitá disponibilná 

priama brúska.  

Brúska od výrobcu PARKSIDE disponuje vlastným napájacím zdrojom 

s jednosmerným výstupným napätím o hodnote 12V a výkone 22W, čo je pre určené 

aplikácie dostatočné. Otáčky brúsky je možné regulovať v rozmedzí 5000 až 20 000 

otáčok za minútu. 

Brúska ma pri hriadeli odnímací plastový prstenec, ktorý kryje krk so závitom. Ten 

však nie je metrický, preto pohodlné uchytenie pomocou matky alebo príruby so závitom 

nepripadalo do úvahy. Nakoniec bola východiskom montáž brúsky k hlave pomocou 

dielu „Drill Mount“ (viď Tab. 3.1), kde je krk nástroja stabilne stiahnutý skrutkou M5.  

 Vrtáky 

Veľkosť úchytného systému brúsky obmedzuje použitie nástrojov na vrtáky s priemerom 

3,2 mm, čo je však limitujúcim faktorom iba v prípade vŕtania dier klasickými 

špirálovými vrtákmi. Na frézovanie motívu  je kvôli čo najvyššiemu rozlíšeniu 

nevyhnutné použiť vrtáky s kónickým tvarom (viď Obr. 3.4) 

 

Obr. 3.4: Kónické vrtáky na gravírovanie motívu do DPS [32] 

Práve z tohto dôvodu boli zakúpené vrtáky z karbidu volfrámu schopné gravírovať 

meď, hliník, karbónové a sklené vlákna, drevo a väčšinu plastov. Šírka hriadele 

nepresahuje 3,175 mm a šírka hrotu má v najužšom mieste len 0,1 mm. Profil frézovanej 

trajektórie je potom kompromisom medzi hĺbkou zárezu a použitým uhlom hrotu. 

Dokopy boli zakúpené dvojice vrtáky o uhloch 15°, 30°, 45°, 60° a 90°, pričom 

predpoklad je taký, že menej precízne vrtáky budú mať vyššiu životnosť. 
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3.6 Hotový CNC router 

Router bol v priebehu 6 dní (3 – 5 hodín práce denne) zostavený v laboratóriu na Ústave 

elektrotechnológie, pričom časovo najnáročnejšia bola úprava tlačených dielov 

a kalibrácia zariadenia. Úprava zahŕňala predovšetkým prevrtávanie dier a zahĺbení, 

ktorých priemer sa počas tlače vplyvom tepelnej rozťažnosti plastov zmenšil. Kompletne 

zhotovené zariadenie zobrazuje Obr. 3.5 a jeho parametre Tab. 3.2.   

 

Obr. 3.5: Kompletne zhotovený CNC router na DPS 

Tab. 3.2: Zhrnuté parametre routeru 

Rozmery V x Š x H (bez elektroniky) 370 x 402 x 380 mm 

Pracovná zóna V x Š x H 200 x 200 x 200 mm 

Napájacie napätie 230 V 50 Hz 

Odber prúdu <7 A 

Výkon zdroja 300 W 

Rozlíšenie (teor.) 0,1 mm v X a Y; 0,01 v Z 

Otáčky frézy 5000 – 20000 rpm 

Optimálna rýchlosť frézovania 20 mm / s 



 

 

35 

 Náklady 

Jediným zakúpeným komponentom na konštrukciu CNC routeru bol set dvoch 

trapézových vodiacich tyčí vrátane matíc. Na rozdiel od klasických metrických 

závitových tyčí, trapézové tyče disponujú širšími lichobežníkovými závitmi, čo pripúšťa 

použitie väčších záťaží, zvyšuje tolerancie a zlepšuje životnosť pri trení a prítomnosti 

prachu a odpadového materiálu vznikajúceho počas prevádzky routeru. Z elektroniky 

bolo nutné zakúpiť viac položiek. Rozpisky materiálov s cenami sú zobrazené 

v tabuľkách Tab. 6.4, Tab. 6.5 a Tab. 6.6 v prílohe C. Kompletný sumár nákladov 

zobrazuje Tab. 3.3. 

Tab. 3.3: Vyčíslenie ceny jednotlivých položiek 

Položky Cena 

Stabilná konštrukcia a spojovací materiál 700 Kč 

Komponenty pre lineárny pohyb zostáv 1705 Kč 

Elektronika 3900 Kč 

Tlačené diely (približne 260 gramov PLA) 130 Kč 

Σ 6435 Kč 

Čo sa týka tlačených dielov, cena môže byť kalkulovaná dvoma spôsobmi. Prvá 

možnosť predpokladá s vlastníctvom plne funkčnej 3D tlačiarne kedy cena sa bude 

odvíjať od spotreby materiálu. Druhá, pravdepodobnejšia možnosť, je nevyhnutnosť 

využitia externej služby na tlač dielov. V takomto prípade sú celkové náklady stanovené 

na základe výrobného času a pri súčasnej ponuke sa pohybujú v rozmedzí 70 – 700 Kč za 

hodinu tlače.  

Výpočet materiálovej spotreby je teoretický určený vzhľadom na objemy dielov 

a hustotu polyméru PLA (1,210 – 1,430 g·cm−3). Cena je preto stanovená len približne. 

Zároveň je braná na 100 % plnenie. V našom prípade išlo o 22 % plnenie s mriežkovým 

vzorom rotovaným o 45°, čo odpovedá zhruba 35 % váhy plne tlačených dielov. Na 

základe ponuky e-shopu „Vše pro 3D tisk“, firmy Siran 3D Evolution s.r.o., ktorá dodáva 

filamenty od výrobcu Plasty Mladeč, pripadá pre 1 kg PLA polyméru cena 545 Kč.  

Napriek tomu že sa aditívna 3D tlač od obrábania líši minimalizáciou odpadového 

materiálu, pri výrobe sa vždy predpokladá s potenciálnou fabrikáciou nepodarkov. Či už 

spôsobenou chybným návrhom, problémom pri 3D tlači a postprocessingu, alebo aj 

rozmerovej nestabilite geometrií spôsobenej tepelným rozpínaním plastov, niektoré diely 
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je vo výsledku nutné tlačiť viac krát. Odpad preto navyšuje celkovú cenu minimálne 

o 10 %.  

 Aplikácia aditívnej technológie 

Zatiaľ čo pri tradičných subtraktívnych výrobných procesoch je často nevyhnutné 

odstrániť až 90 % materiálu, aby sa dospelo k hotovému dielu, aditívne zariadenia 

používajú iba objem surovín potrebných na jeho fabrikáciu. Aditívne technológie, 

v dnešnej dobe prudko sa rozširujúce, taktiež eliminujú návrhové obmedzenia, ktoré 

vznikajú pri obrábaní a poskytujú ekonomicky výhodnú výrobu nízko objemových 

zákaziek. Je preto na mieste otázka možnosti využitia 3D tlače aj na našom routeri. 

Vďaka univerzálnosti a viacúčelnosti tohto zariadenia môže byť relatívne 

jednoduché obmieňať CNC router s 3D tlačiarňou a naopak. FDM technológia 3D 

tlačiarní používa malý tepelne regulovateľný extrudér na vytlačovanie termoplastického 

filamentu materiálu a následné ukladanie a solidifikáciu semi-roztaveného polyméru na 

substrát vrstvu po vrstve. Nahradenie brúsky za takýto extrudér by vyžadovalo vytvorenie 

medzikusu s adekvátnymi montážnymi otvormi, ktorý by nahradil diel „Drill Mount“ 

(viď Tab. 3.1) na pracovnej hlave routeru (viď Obr. 3.6). 

                  

Obr. 3.6: Nahradenie uchopenia brúsky za zostavu extrdéra 

Mnohé polyméry majú pri tlači adhézne problémy a vyžadujú výhrevnú podložku, 

ktorá by sa v prípade realizácie 3D tlačiarne pripevnila k platforme. Firmvér, popísaný 

v nasledujúcej kapitole, by taktiež musel prejsť sériou úprav v sekcii „Tools“. Potom by 

samotná zmena prevádzky bola vykonávaná len obmieňaním konfiguračných súborov pre 

arduino. Napriek tomu, že sa táto práca aplikáciami 3D tlače nezaoberala, mechanická 

kostra, použitá elektronika a softvér dovoľujú budúcu zmenu funkcie na 3D tlačiareň. 
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4 SOFTVÉR 

4.1 Ovládanie CNC routeru 

Prevádzka routeru je riadená rovnakým princípom ako RepRap 3D tlačiareň, ako 

operačná logika je preto použitý mierne upravený RepRap firmvér Repetier. Na rozdiel 

od iných používaných firmvérov, ako napríklad Marlin, Sprinter, alebo Teacup, Repetier 

poskytuje možnosť vygenerovať konfiguračný súbor pre Arduino pomocou 

interaktívneho formulára na internetovom portáli výrobcu. 

 Firmvér Repetier 

Formulár je k dispozícii na webovej stránke https://www.repetier.com/firmware/v092/. 

Užívateľ má možnosť postupne nastaviť všetky parametre konštrukčných prvkov 

a elektroniky svojho zariadenia (viď Obr. 4.1). Táto podkapitola sa ďalej bude venovať 

popisu parametrov v jednotlivých kartách nutných na prevádzku RepRap CNC routera. 

 

Obr. 4.1: Online formulár firmvéru Repetier [33] 

• General: 

• Configuration level: pokročilosť nastavení. Tu bola ponechaná varianta Normal. 

• Processor: nastavenie použitého procesoru. Nakoľko využívame dosku Arduino 

Mega 2560, zvolený parameter bol Atmel 8-bit based board. 

• Motherboard: zvolená základná doska bola RAMPS 1.3/RAMPS 1.4 

https://www.repetier.com/firmware/v092/
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• Printer type: udáva typ zariadenia. CNC router pracuje v 3 osovom 

karteziánskom súradnicovom systéme, preto bola zvolená možnosť Cartesian 

printer. 

• EEPROM usage: Tu bolo nutné nastaviť buď EEPROM Set 1 alebo Set 2, 

z dôvodu zachovania nahraného firmvéru aj po odpojení od PC. 

• Baud rate: nastavuje rýchlosť komunikácie s PC a musí byť rovnako nastavený 

v programe Arduino IDE. Hodnota bola nastavená na 115200. 

• Dimensions: v tejto časti nastavujeme rozmery celkovej pracovnej zóny. 

Minimálne hodnoty boli ponechané na 0 mm. Veľkosti v osách X,Y a Z boli 

nastavené na 200 mm. 

• Mechanics: 

• Disable steppers after inactivity of: tu sa volí čas, po akej dobe nečinnosti môžu 

byť krokové motory kvôli zníženiu výkonovej spotreby deaktivované. Hodnota 

bola nastavená na 360 s. 

• X axis,Y axis stepper motor: nastavenie parametrov krokových motorov v osách 

X a Y.  

• Stepper socket: tu bol vybraný X motor pre osu X a Y motor pro osu Y 

• Resolution: nastavenie počtu krokov potrebných k vykonaniu posuvu o 

jeden milimeter. Hodnota sa vypočíta podľa nasledovného vzťahu:  

kde počet krokov na uhol je 360°/ uhol jedného kroku (u Nema 17 je to 

1,8°). Mikrokrok driveru je nastavený na 16, použité remene sú T5 (5 mm 

vzdialenosť zubov) a počet zubov na remenici je 20. Výsledný počet činil 

320 krokov na mm. 

• Max. travel speed: maximálna rýchlosť pohybu krokového motoru. Bola 

ponechaná hodnota 200 mm/s. 

• Homing speed: rýchlosť krokového motoru pri parkovaní do základnej 

polohy. Bola ponechaná hodnota 40 mm/s. 

• Travel acceleration: zrýchlenie krokového motoru z nulovej do maximálnej 

rýchlosti. Bola ponechaná hodnota 1000 mm/s2.  

• Print acceleration: zrýchlenie krokového motoru pri pohyboch behom tlače 

resp. frézovania. Hodnota 1000 mm/s2. 

• Z axis stepper motor: nastavení parametrov krokového motora v ose Z. 

• Stepper socket: zvolený Z motor 

 počet krokov na mm = 
počet krokov na uhol × mikrokrok driveru 

vzdialenosť zubov × počet zubov remenice
 

(1) 
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• Resolution: nastavenie počtu krokov potrebných k vykonaniu posuvu o 

jeden milimeter. Nakoľko sú krokové motory pripevnené k trapézovej tyči 

a nie k nie k remeňu ako pre osi X a Y, líši sa taktiež rovnica pre výpočet 

krokov na mm. Ta má tvar: 

kde počet krokov na uhol je 360°/ uhol jedného kroku (u Nema 17 je to 

1,8°). Mikrokrok driveru je nastavený na 16 a stúpanie trapézových tyčí je 

8 mm. Výsledný počet činil 400 krokov na mm. 

• Max. travel speed: maximálna rýchlosť pohybu krokového motoru. Bola 

ponechaná hodnota 2 mm/s. 

• Homing speed: rýchlosť krokového motoru pri parkovaní do základnej 

polohy. Bola ponechaná hodnota 2 mm/s. 

• Travel acceleration: zrýchlenie krokového motoru z nulovej do maximálnej 

rýchlosti. Bola ponechaná hodnota 100 mm/s2. 

• Print acceleration: zrýchlenie krokového motoru pri pohyboch behom tlače 

resp. frézovania. Hodnota bola zvolená rovnaká ako v sekcii Travel 

acceleration. 

• Disable when unused: zaškrtnutie tejto položky zaručí, že krokový motor 

bude vypnutý, nepotečie ním žiadny prúd a zníži sa tak výkonová spotreba. 

U krokových motorov v ose Z je táto možnosť pomerne využívaná, 

predovšetkým pri 3D tlači kedy nástroj často zotrváva v stálej vertikálnej 

polohe. 

• Endstops: Nastavenie parametrov koncových spínačov. 

• Homing order: nastavenie v akej postupnosti sa majú krokové motory 

vracať do svojej základnej polohy. Bola zvolená postupnosť X, Y 

a nakoniec Z krokový motor. 

• X,Y,Z min: tu sa nastavuje stav spínača pri zopnutí minimálnej polohy a 

stav spínače, kedy motor v minimálnej polohe nie je. Podľa použitého typu 

endstopu bola zvolená možnosť Switch on GND, normally closed. Ďalej bol 

k jednotlivým endstopom priradený adekvátny pin. 

• X,Y,Z max: tu sa nastavuje stav spínača pri zopnutí maximálnej polohy a 

stav spínače, kedy motor v maximálnej polohe nie je. V realizácii nášho 

routeru koncové spínače pro maximálnu polohu nepoužívame, takže zadaný 

parameter bol ponechaný na Not installed. 

 počet krokov na mm = 
počet krokov na uhol × mikrokrok driveru 

stúpanie závitu
 

(2) 
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• Tools 

• Default printer mode: software bol nastavený na prevádzku CNC routeru, takže 

bola zvolená možnosť CNC milling a zaškrtnuté políčko Support CNC mill. 

Nakoľko samotné ovládanie brúsky nie je softvérovo ovládané, ostatné 

nastavenia v tejto sekcii boli ponechané bez zmeny. 

• Features 

• V tejto sekcii ponecháme zatrhnuté všetky položky čo sú zatrhnuté defaultne. 

Ďalej povolíme Enable SD support. Tím povolíme používanie SD karty. 

• User interface 

• Display controller: výber LCD grafického displeja. Bola vybraná položka 

RepRap Discount Full Graphic Smart Controller 128x64. Po vybráni tejto 

položky sa naskytne množstvo nastaviteľných parametrov: 

• Analog key pin: táto položka bola nastavená na Disabled. Pin by sa uvádzal 

iba v prípade, ak by bolo nutné použiť nejakú neštandardnú elektroniku. 

• Display languages: výber prevádzkového jazyka podľa preferencie. 

• Encoder speed: udáva rýchlosť ovládania displeja pri otáčaní enkodérom. 

Bola ponechaná hodnota Normal. Taktiež je možné zvoliť zo zoznamu 

rôzne možnosti ovládania, napríklad Reverse encoder direction, ktorá nám 

umožní zmeniť smer otáčania enkodéru. 

• Start screen delay: oneskorenie displeja pri manipulácii. Nastavená hodnota 

je 1000 ms. 

• Printer name: voľba názvu routeru. 

• Go to main manu after: tu sa nastavuje čas, po ktorom bude displej uvedený 

do základného menu, dokým sa s ním neoperuje. Bola ponechaná hodnota 

30000 ms. 

• Download 

• Pokiaľ sa prešlo celým formulárom a boli nastavené požadované hodnoty 

a parametre, prichádza na rad stiahnutie firmvéru. Pri prvom sťahovaní sa zvolí 

Download complete firmware incl. these settings. Pokiaľ však už predtým došlo 

k stiahnutiu firmvéru a užívateľ potreboval iba upraviť niektoré parametre, 

funkcia Download Configuration.h zabezpečí stiahnutie iba konfiguračného 

súboru v ktorom došlo k danej úprave. Hotový firmvér sa pomocou softvéru 

Arduino IDE skompiloval a nahral do vývojovej platformy Arduino Mega 2560. 

[16][33] 
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 Repetier Host 

Na riadenie nástroja je používaný program Repetier Host. Tento softvér bol vyvinutý 

špeciálne pre ovládanie RepRap 3D tlačiarní pracujúcimi na Repetier firmvére (viď Obr. 

4.2). Integrovaný slicer slúži na rozdelenie virtuálnych modelov na jednotlivé vrstvy vo 

forme G-kódu, na základe ktorého tlačiareň nanáša polymér, dokým nevyprodukuje 

hotový diel. Po pripojení zariadenia s nahraným firmvérom môžeme otestovať lineárny 

pohyb konštrukčných zostáv vo všetkých osiach, parkovať, alebo ľubovoľne 

manipulovať s rôznymi prvkami či už manuálne, alebo posielaním G-kódových príkazov. 

 

Obr. 4.2: Pracovné prostredie softvéru Repetier Host 

Po prednastavení operácie zariadenia na predvoľbu „CNC router“ je možné 

importovať predlohy motívu DPS a dier už priamo vo forme G-kódu. Motív sa 

v programe tvári ako depozičná vrstva pre 3D tlačiareň (viď Obr. 4.3), ale prítomnosť 

obrábacieho nástroja spôsobí, že hotová DPS bude na základe inštrukcií G-kódu 

výsledkom postupného odstraňovania materiálu substrátu. 

 

Obr. 4.3: Motív importovaný do softvéru Repetier Host 
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4.2 Návrh motívu DPS 

 Cadsoft Eagle 

Na tvorbu návrhov DPS je využívaný program CadSoft Eagle. Tento softvér disponuje 

editorom schém, editorom spojov, autorouterom a rozsiahlou knižnicou súčiastok. 

Samotný design motívu je pri voľne šíriteľnej verzii rozmerovo obmedzený a zároveň 

podporuje iba 2 signálové vrstvy spojov, čo je však postačujúce, nakoľko táto technológia 

nepočíta s viacvrstevnými DPS. [34] 

Okrem spomínaných vlastnosti bola voľba programu založená aj na kompatibilite 

s pluginom PCB-GCODE od John Johnson Software, LLC. 

 PCB-GCODE 

Po navrhnutí DPS v editore Eagle je príkazom „run pcb-gcode-setup“ spustený plugin 

PCB-GCODE. Tento plugin poskytuje intuitívne užívateľské rozhranie pre nastavenie 

parametrov a jemnú kalibráciu trajektórie pohybu pracovného nástroja na základe jeho 

geometrických vlastností. Plugin podporuje fabrikáciu dvojvrstevných DPS a je schopný 

na mieru vygenerovať G-kódy frézovacích motívov a vŕtacích dier oboch strán pre CNC 

router. Prostredie pluginu vyobrazuje Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Prostredie pluginu PCB-GCODE 
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Funkcie zahŕňajú: 

• Výber jedno alebo obojstrannej dosky – možnosť výberu a orientácie hornej, spodnej 

alebo oboch strán DPS 

• Vygenerovanie frézovacej predlohy – vygeneruje G-kód s inštrukciami o  pohyboch 

okolo vodivých ciest a plôšok motívu. Prechod môže byť jednorazový alebo 

viacnásobný. Zároveň je k dispozícii možnosť povoliť predvŕtanie dier. Príklad 

takejto predlohy zobrazuje Obr. 4.5. 

• Vygenerovanie vŕtacej predlohy – vygeneruje G-kód s polohami vŕtaných dier. 

Kvalitnejšie diery môžu byť dosiahnuté vŕtaním do polovice šírky DPS z oboch strán. 

Zároveň podporuje funkciu výmeny nástrojov za chodu, či krúživé vŕtanie dier 

nástrojmi s menším priemerom hrotu ako vŕtaná diera. 

• Vygenerovanie predlohy na frézovanie okrajov DPS – využiteľné predovšetkým 

u DPS s komplexnejšími tvarmi. Trajektória nástroja sa riadi geometrickými 

prvkami v 46. „milling“ vrstve Eaglu. 

• Vygenerovanie textu – vygeneruje G-kód pre gravírovanie vektorového textu  

• Výber profilov – výber východiskových parametrov pre konkrétne štýly G-kódu, 

napríklad pre Mach3 alebo EMC CNC zariadenia. [35][36] 

       

Obr. 4.5: Predloha motívu; z Eaglu (vľavo) a z PCB-GCODE (vpravo) 
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5 TESTY PREVÁDZKY 

Na testovanie a kalibráciu prevádzky routeru bola v editore Eagle navrhnutá jednoduchá 

DPS s dvoma trojpinovými konektormi so vzdialenosťou 2,54 mm medzi jednotlivými 

pinmi a dvoma vývodovými axiálnymi rezistormi. Vodivé cesty majú šírku 800 µm 

a medzera medzi spájkovacími plôškami konektorov činí 1 mm. V návrhu je aj testovací 

montážny otvor veľkosti M3 (viď Obr. 5.1)  

 

Obr. 5.1: Kalibračná DPS navrhnutá v programe CadSoft Eagle 

Funkciou je tento jednoduchý napäťový delič určený na prepojenie RAMPSu 

k 8 mm 6 V indukčnej sonde na automatickú kalibráciu vertikálnej polohy platformy. 

V prvom testovaní bola pracovná hlava doplnená o „fineline“ rysovaciu fixu 

s priemerom hrotu 0,4 mm. Tá počas niekoľkých prechodov nakreslila trajektórie frézky 

na papier. Test mal preukázať korektnosť nastavenia konštrukčných parametrov firmvéru.  

V plugine PCB-GCODE boli v záložke „General Options“ zaškrtnuté políčka 

„Generate bottom outlines“ a „Mirror“, čo vo výsledku vygeneruje spodnú stranu DPS so 

zrkadlovou orientáciou osadenia súčiastok (kreslený motív a predloha budú identicky 

orientované). Text a okraje DPS nie sú zakomponované v 46. vrstve, preto ostali položky 

„Generate milling“ a „Generate text“ odškrtnuté.  Ďalej bola povolená a nastavená na 

0 mm položka „Spot drill holes“, čo po nakreslení motívu označí aj polohy vŕtacích dier. 

Položky „Isolation“ nastavujú parametre okrajov vodivých ciest. V prípade jedného 

prechodu nástroja „Single pass“ je šírka ciest riadená šírkou nástroja „Etching Tool Size“. 

V našom prípade 0,4 mm. Pre viacnásobné prechody sa nastavuje šírka cesty rozdielom 

hodnôt v položkách „Minimum“ a „Maximum“, pričom počet prechodov závisí na kroku 

„Step size“. Izolácia bola nastavená na 0,5 mm s krokom 0,1 mm. 
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V záložke „Machine“ sa nastavujú parametre samotného nástroja. Parameter „Z 

High“ určuje výšku v akej nástroj docieli resp. opustí pracovnú oblasť a musí byť 

nastavená tak aby nástroj počas prechodov neprišiel do náhodného kontaktu 

s montážnymi skrutkami eventuálne už osadenými súčiastkami. „Z Up“ je výška nástroja 

pri skokoch medzi cestami. Pravdepodobne najdôležitejším parametrom je „Z Down“, 

ktorým sa nastavuje hĺbka zárezu nástroja do DPS.  Nástroj je vždy pred frézovaním 

zaparkovaný do východiskovej polohy a poloha Z endstopu musí byť nastavená tak, aby 

hrot nástroja ležal presne vo výške platformy. Hodnota „Z Down“ je potom rozdielom 

šírky plátovaného substrátu a požadovanej hĺbky cesty. Táto hodnota bola nastavená na 

0 mm, nakoľko bola nástrojom fixka a substrát bol nahradený papierom. Hĺbka vŕtania 

„Drill Depth“ a doba medzi jednotlivými vŕtaniami „Drill Dwell“ ostali nezmenené. 

Rýchlosť celého procesu „Feed Rates“ bola nastavená na 300 mm / min pre všetky osi.  

„GCode Style“ bol nastavený na kompatibilný „generic.pp“, a nastavenia názvov 

a prípon generovaných súborov v záložke „GCode Options“ ostali taktiež bez zmeny. 

Tlačidlom „Accept and make my board“ boli vygenerované predlohy, ktoré boli následne 

importované do programu Repetier Host s predvoľbou nastavenou na CNC router. Prvý 

nákres zhotovený CNC routerom je zobrazený na Obr. 5.2. 

    

Obr. 5.2: Kreslenie kalibračného motívu (vľavo) a výsledok (vpravo) 

Rozmery motívu sa zhodovali s rozmermi navrhnutej kalibračnej DPS. Pri prechode 

medzi jednotlivými cestami a dierami bol zdvih nástroja omnoho väčší, ako bol nastavený 

v PCB-GCODE, preto muselo byť vo firmvére upravené stúpanie trapézových tyčí na ¼.  

Následne bola použitá priama brúska s kónickým frézovacím vrtákom a jednostranne 

plátovaný základný materiál FR-4. Ten bol pomocou kancelárskych spôn uchytený 

k odpruženej podložke pôvodne určenej na 3D tlač. Tá bola neskôr nahradená stabilnou 

drevenou podložkou, nakoľko pružná podložka ustupovala pri frézovaní pod rovinu 

pokovenia a vo výsledku nástroj iba leštil plátovanú meď (viď Obr. 5.3). 
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Obr. 5.3: Frézovanie s odpruženou podložkou (vľavo) a výsledok (vpravo) 

Na dosiahnutie čo najväčšej presnosti bol do pracovnej hlavy umiestnený 

mikrometer, podľa ktorého skalibrovaná horizontálnosť podložky. Ďalej boli použité 

precíznejšie nástroje a „Etching tool size“ bola prenastavená na 0,2 mm. „ Feed rates“ 

boli u osi X a Y nastavené na 20 mm / min, nakoľko brúska s 20 000 otáčkami za minútu 

nebola schopná frézovať rovné čiary s predchádzajúcim nastavením rýchlosti prevádzky. 

Navyše nedokonalosti konštrukčných prvkov spôsobovali jemné prehýbanie kostry, čo sa 

markantne odrazilo na výslednej DPS. Prvú vyhovujúcu DPS zobrazuje Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4: DPS s prvou vyhovujúcou prepojovacou štruktúrou 
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6 ZÁVER 

Cieľom tejto práce bol návrh a následná modifikácia RepRap 3D tlačiarne na DPS router. 

Stavba podobného nekomerčného modulárneho zariadenia poskytuje užívateľom 

schopnosť utilizácie mnohých aditívnych aj subtraktívnych metód výroby. Samotná 

tvorba DPS nemusí byť obmedzená len na frézovanie prepojovacej štruktúry a vŕtanie 

dier. Či už použitím rôznych meracích senzorov, leštiacich nástrojov na postprocessing, 

dávkovačov na tlač spájkovacej pasty alebo dokonca odsávacích trubíc na uchopenie 

a precízne osadenie povrchových súčiastok, pomocou malých úprav konštrukcie a 

softvéru môže byť pôvodná 3D tlačiareň doplnená o prakticky akúkoľvek počítačom 

riadenú technológiu.  

Prvá kapitola sa venovala teoretickému popisu prepojovacích štruktúr a porovnaniu 

suchej a mokrej subtraktívnej technológie. Čisto mechanická výroba poskytuje možnosť 

vyrobiť kvalitne DPS prototypy v omnoho kratšom čase a za zlomok ceny. 

V druhej kapitole boli popísané obrábacie zariadenia, ktoré sú napriek prudkému 

rozvoju aditívnych výrobných metód stále nenahraditeľnou súčasťou dnešnej 

manufaktúry. Kapitola popisuje rôzne typy CNC mašín a špeciálnu pozornosť venuje 

popisu CNC routeru založeného na open source RepRap konštrukcii a elektronike. 

Tretia a štvrtá kapitola sa už konkrétne zaoberajú popisom hardvéru a softvéru 

routeru, ktorý bol s cieľom demonštrácie viacúčelnosti karteziánskych RepRap zariadení 

skonštruovaný na Ústave elektrotechnológie. Po zostrojení prešiel router niekoľkými 

testami prevádzky, popísanými v poslednej kapitole dokumentu. Súhrnné náklady na 

konštrukciu takéhoto zariadenia boli vyčíslené na teoretických 6435 Kč. Naše náklady na 

skonštruovanie CNC routeru vďaka početným disponibilným súčiastkam neprekročili 

2500 Kč. Avšak, tu je nutné brať do úvahy celkový čas strávený nad navrhovaním, 

zostavovaním, kalibráciou a testovaním tohto exemplára. Ten výslednú cenu diametrálne 

navyšuje. 

Napriek mnohým obmedzeniam, táto metóda tvorby DPS predstavuje rýchlu 

a jednoduchú alternatívu klasického leptania vodivého motívu na substrátoch. Navyše 

eliminácia chemikálii používaných pri leptaní a samotná konštrukcia z ekologicky 

odbúrateľného polyméru svedčí o environmentálne prijateľnom charaktere zariadenia.  
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A SKRATEK 

 

A ampér 

V volt 

W watt 

MPa megapascal 

MHz megahertz 

Cu meď 

Ni  nikel 

Sn cín 

Pb olovo 

Au zlato 

CO2 oxid uhličitý 

CuO oxid meďnatý 

Cu2O oxid meďný 

Na2Co3 uhličitan sodný 

KOH hydroxid draselný 

DPS doska plošných spojov 

RPM (Revolutions Per Minute) – otáčky za minútu 

GND (Ground) – zemniaci vodič 

OSP (Organic Surface Protectives) – organická ochrana povrchu 

HAL (Hot Air Leveling) – povrchová ochrana cínom 

FR-4 (Flame Retardant) – plameňu odolný základný materiál 

LDI (Laser Direct Imaging) – tvorba motívu fotorezistu laserom 

ICSP (In-Circuit Serial Programming) – protokol pre sériové programovanie 

USB (Universal Serial Bus) – univerzálna sériová zbernica 

PWM (Pulse Width Modulation) – pulzná šírková modulácia 



 

 

52 

YAG (Yttrium Aluminium Garnet) – typ laseru 

EDM (Electrical Discharge Machining) – elektroiskrové obrábanie 

LCD (Liquid Crystal Display) – displej z tekutých kryštálov 

RepRap (Replicating Rapid-Prototyper) – replikačný rapídny prototypér 

SLS (Selective Laser Sintering) – selektívne laserové spekanie 

FDM (Fused Deposition Modeling) – depozícia filamentu 

CAD (Computer Aided Design) – počítačom riadený dizajn 

CNC (Computer Numeric Control) – počítačové číslicové riadenie 

SD (Secure Digital) – externé digitálne úložisko 

ABS  (Acrylonitrile Butadiene Styrene) - amorfný termoplastický kopolymér 

PLA  (Polylactic Acid) – kyselina polymliečna 

SRAM (Static Random Access Memory) – pamäť s priamim prístupom 

SPI (Serial Peripheral Interface) – sériové periférne rozhranie 

I²C  (Inter-Integrated Circuit) - multi-masterová počítačová sériová zbernica 

IDE (Integrated Development Environment) – integrované vývojové prostredie 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) – elektricky 

mazateľná pamäť ROM 
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A ZOZNAM PRÍLOH NA CD 

:\...............................koreňový adresár priloženého CD 

Diplomová práca........................hlavný dokument v pdf 

CNC router for PCB.pdf 

Modely tlačených dielov......modely v SolidWorks 2016 formáte 

Z Mount Right.sldprt 

Z Mount Left.sldprt 

Y Corner.sldprt 

Y Idler.sldprt 

Y Motor Mount.sldprt 

X Mount Right.sldprt 

X Mount Left.sldprt 

X Carriage.sldprt 

X Belt Clip.sldprt 

Endstop Mount.sldprt 

Drill Mount.sldprt 

Vacuum Mount.sldprt 

Y Carriage.sldprt 

Y Belt Clip.sldprt 

X Shield.sldprt 

Y Shield.sldprt 

Z Shield.sldprt 
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B PARAMETRE ELEKTRONIKY 

Tab. 6.1: Technické špecifikácie modulu Arduino Mega 2560 [14] 

Mikrokontrolér ATmega2560 

Operačné napätie 5 V 

Odporúčane napätie 7-12 V 

Limit vstupného napätia 6-20 V 

Digitálne I/O Piny 
54 (15 pre 

PWM) 

Analógové vstupné piny 16 

DC prúd pre I/O Pin 20 mA 

DC prúd pre 3.3V Pin 50 mA 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Pamäť Flash 

256 KB  

(8 KB pre 

bootloader) 

Hodinová Frekvencia  16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Dĺžka 101,52 mm 

Šírka 53,3 mm 

Váha 37 g 

Tab. 6.2: Technické špecifikácie SX17-0905 [37] 

Statický moment 0,6 Nm 

Menovitý prúd (sériové/paralelné zapojení) 0,88/1,77 A 

Indukčnosť (sériové/paralelné zapojení) 12,8/3,2 mH 

Odpor (sériové/paralelné zapojení) 8/2 Ω 

Zbytkový moment 0,026 Nm 

Uhol jedného kroku 1,8° 

Hmotnosť 0,38 kg 

Tab. 6.3: Produktové parametre použitého priemyselného zdroja [38] 

Výstupne napätie 12 V 

Regulácia výstupného 

napätia 
10 – 13,2 V 

Výstupný prúd 25 A 

Skutočný výkon 300 W 

Vstupné napätie AC 88 – 264 V 

Odber pri 230 V AC 2,5 A 

Účinnosť 86 % 

Studený štart 40 A 

Integrované ochrany 

Preťaženie, 

skrat, 

prepätie, 

prehriatie 

Pracovná teplota - 20 – 65 °C 
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C ROZPISKA MATERIÁLOV 

Tab. 6.4: Stabilná kostra a spojovací materiál 

Typ Funkcia Kvantita Cena 

Upravený Prusa i3 rám Uchytenie Y a Z osi 1 550 Kč 

M8 x 380 mm  závitová 

tyč 

kostra osi Y, dĺžka určuje rozsah 

pohybu po Y osi 
2 20 Kč 

M8 x 210 mm závitová 

tyč 
Kostra osi Y 4 25 Kč 

M8 matka Upevnenie dielov 34 20 Kč 

M8 podložka Rozloženie sily na tlačené diely 30 15 Kč 

M8 blatníková podložka Rozloženie sily na duralový rám 4 5 Kč 

M5 x 30 mm skrutka 
Osa pre 625 ZZ ložiská, uchytenie 

pracovného nástroja 
4 5 Kč 

M5 matka Upevnenie dielov 4 1 Kč 

M5 podložka 
Rozloženie sily na tlačené diely, 

vystredenie ložisiek 
12 1 Kč 

M4 x 20 mm skrutka Montáž vŕtacej hlavy 6 5 Kč 

M4 matka Upevnenie dielov 6 1 Kč 

M4 podložka Rozloženie sily na tlačené diely 6 1 Kč 

M3 x 12 mm skrutka Montáž dielov a motorov 32 15 Kč 

M3 x 20 mm skrutka Montáž dielov a platformy 16 10 Kč 

M3 matka Upevnenie dielov 38 5Kč 

M3 podložka Rozloženie sily na tlačené diely >86 10 Kč 

Sťahovacie pásky  

100 x 2,5 mm 

Uchytenie lineárnych ložisiek, 

hladkých tyčí, manažment kabeláže 

>15 

(100 ks) 
10 Kč 

  Σ > 700 Kč 
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Tab. 6.5: Materiál pre lineárny pohyb 

Typ Funkcia Kvantita Cena 

Rám na platformu 
Uchytenie pracovnej podložky a 3 

lineárnych ložisiek  
1 400 Kč 

8 x 350 mm hladká 

oceľová tyč  
Pohyb ložisiek po Y osi 2 210 Kč 

8 x 340 mm hladká 

oceľová tyč 
Pohyb ložisiek po X osi 2 200 Kč 

8 x 370 mm hladká 

oceľová tyč 
Pohyb ložisiek po Z osi 2 230 Kč 

T8 x 8 x 300 mm 

trapézová tyč 

Vertikálny pohyb, 8mm zdvih na 

otáčku 
2 150 Kč 

8 x 8mm trapézová 

matka 
Zdvih XZ zostavy 2 45 Kč 

5 x 8 mm flexibilná 

spojka 

Prenos otáčok hriadele motora na 

trapézové tyče 
2 50 Kč 

LM8UU ložisko 
Lineárne ložisko na posuv po hladkých 

tyčiach osi Z 
4 60 Kč 

LM8SUU ložisko 
Lineárne ložisko na posuv po hladkých 

tyčiach ôs X a Y 
7 135 Kč 

625 ZZ ložisko Remenica pre X a Y remene 2 45 Kč 

T5 synchrónny remeň 
600 mm pre pohyb osi Y, 800 mm pre 

pohyb osi X  
1 x 2 m 50 Kč 

T5 remenica Pohyb remeňov X a Y osi 2 130 Kč 

  Σ > 1705 Kč 
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Tab. 6.6: Elektronika použitá pri prevádzke CNC routeru 

Diel Popis Kvantita Cena 

Arduino Mega 2560 

Rev. 3 

Riadiaca jednotka + USB-B kábel na 

komunikáciu s PC 
1 180 Kč 

RAMPS 1.4 Shield, prepojenie periférií  1 135 Kč 

DRV8825 driver 
Ovládač krokových motorov, 

mikrostepping, prúdová regulácia 
3 143 Kč 

LCD 12864 

controller 
Plne grafický LCD a čítač SD kariet 1 216 Kč 

Nema 17 krokový 

motor 
Iniciácia mechanického pohybu 4 1200 Kč 

Optický endstop 
Vymedzenie východiskového bodu 

pracovnej zóny 
3 117 Kč 

MEAN WELL SP-

320-12 
Spínaný sieťový zdroj 12 V 300 W 1 1850 Kč 

Flexo 2m EU Napájací kábel bez koncovky 1 55 Kč 

Kabeláž, lanka min. 

500 x 2,5 mm 
Prepojenie 24V zo zdroja do RAMPS 4 - 

  Σ > 3900 Kč 

 

Poznámka: boli vybraté najnižšie možné ceny na trhu na obdobie apríl-máj 2016 

a zahŕňajú jak tuzemské, tak aj zahraničné ponuky. 
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D ZOZNAM VÝKRESOV 

Výkres 1: CNC Router 
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BOM Table

ITEM NO. PART NUMBER QTY.

1 Z Mount Right 1

2 Z Mount Left 1

3 Y Corner 4

4 Y Idler 1

5 Y Motor Mount 1
6 X Mount Right 1

7 X Mount Left 1
8 X Carriage 1

9 X Belt Clip 2

10 Endstop Mount 2

11 Drill Mount 1

12 Vacuum Mount 2
13 Y Carriage 1

14 Y Belt Clip 2

15 X Shield 1

16 Y Shield 1

17 Z Shield 1
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