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ABSTRAKT:

Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvých past a jejich tisku.

V hlavní části této práce je popsána realizace pracoviště pro tisk tlustovrstvých past. Podrobně

je popsána konstrukce realizovaného ploteru a řídící elektroniky ploteru. Dále je popsána

konzole, kterou je ploter ovládán pomocí PC, a program CAD, který slouží k návrhu

tisknutých motivů. V závěrečné části práce jsou uvedeny naměřené profily tisknuté pasty pro

různá nastavení tiskových parametrů a fotky tištěných motivů.

ABSTRACT: 

This  work  deals  with  the  problem  of  the  thick-film  pastes  and  their  printing.

In the main chapter of this work, the realization of a workplace for thick-film pastes' printing

is described. The construction of the realized plotter and the controlling electronics of the

plotter is depicted in detail.In the following chapter, the console, through which the plotter is

controlled via PC, and the CAD program, which serves for projecting of the motives printed,

are described.In the final chapter of this work, the measured profiles of the paste printed for

various settings of printing parameters and the photographs of the motives printed are stated.
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1 Úvod
V současnosti   nejrozšířenější   metodou  tisku  tlustovrstvých   past   je  sítotisk.

Nevýhodu sítotisku  je  nutnost  výroby  nového  síta  při  každé  změně  tištného motivu , což

vyvažuje velká rychlost tisku, která je požadována při sériové výrobě. Při kusové výrobě je

však výroba síta  pro  každý  nový motiv  nepraktická. 

Cílem mé práce  bylo   vytvoření      zařízení   a  jeho příslušenství,   které  bude

umožovat  tisk  tlustovrstvé  pasty na základě motivu vytvořeného pomoci CAD programu. V

následujících  kapitolách  se  věnuji  problematice  tisku  tlustovrstvých  past.  Dále  navazuji

realizací tiskového zařízení, včetně mnou naprogramovaného CAD programu. V posledním

bloku jsou shrnuty výsledky a možnosti pracoviště.

S  rostoucí   integrací   v  elektronických  obvodech  se objevuje  potřeba  nahrazovat

klasické součástky jinými vhodnými prvky s menšími rozměry. Často jsou rozhodující i nízké

výrobní  náklady.  To  s   sebou  přináší  mimo  jiné  požadavek  na  jednoduchou  a  levnou

technologii. Tyto skutečnosti daly podnět k vzniku a rozšiřování tlustovrstvých technologií.

 Pomocí  tlustovrstvých  technologií  lze  vytvářet  vodivé  propojky  tištěných  spojů,

kontakty, odpory v  hybridních integrovaných obvodech, membránové spínače a další prvky.

Tlustovrstvé technologie dnes již pronikají i do vývoje a výroby senzorů. 
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2 Tlustá vrstva
Pojmem  tlustá  vrstva  označujeme  vrstvu,  jejíž  tlouška  je  podstatně  větší,  než

střední volná  dráha  elektronu.  Střední  volná  dráha  je  dráha,  kterou  urazí částice  mezi

dvěma srážkami. Typická tlouška tlustých vrstev se pohybuje v desítkách µm.  

Obr.1.: Řez rezistorem realizovaným tlustou vrstvou

Tlusté vrstvy jsou nehomogenní směsy několika složek. Pasty pro výrobu tlustých vrstev 

obsahují několik složek:

− Funkční složka: Zajišťuje žádané elektrické vlastnosti vrstvy, složka je tvořena

oxidy či různými kovy.

− Laková  složka:  Organická  rozpouštědla  a  pryskyřice,  které  se  odstrání  v

průběhu výpalu.

− Pojivová složka: Zajišťuje přichyceni funkční složky k substrátu, nizkotavná

skla

2.1 Elektrické vlastnosti tlusté vrstvy

 Typickým  elektrickým  parametrem  je   vodivost   nebo  rezistivita  (převrácená

hodnota vodivosti). U tlustých vrstev se setkáváme s parametrem zvaným odpor na čtverec.

Vyjadřuje velikost odporu vrstvy čtvercového tvaru (šířka vrstvy w je rovna její délce l). Tato
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hodnota je stanovena  pro  danou  tloušku  t,  kterou  bude  mít  tlustá  vrstva  při  dodržení

předepsaného technologického postupu jejího zhotovení (u sitotisku určenou tloušťkou síta)

Obr.2.: Rozměry tlustovrstvého rezistoru

2.2 Dělení tlustých vrstev podle materiálu matrice

Tlusté  vrstvy  lze  dělit  podle  různých  hledisek.  Jedno  z  nich  je  materiál  matrice.

Rozlišujeme vrstvy  anorganické  a  polymerové.  Materiálem  matrice  anorganických  vrstev

bývá nejčastěji sklo ve formě jemného prášku (frity). U polymerových vrstev se jako plnivo

používá polymer (např. polyester).

Nižší  teplota  vytvrzování  polymerových  vrstev  umožuje  použití  na  více  druhů

podložek než anorganické tlustovrstvé materiály. Polymerové tlusté vrstvy se vypalují, podle

druhu pasty a podložky, při teplotě okolo 200°C. Anorganické vrstvy se vypalují při teplotách

nad 800°C. Hlavní  nevýhody  polymerových  vrstev  jsou:  Vyšší  odpor  vodivých  vrstev

než  mají anorganické  vodivé  vrstvy,  omezená  pracovní  teplota,  omezené  výkonové

zatížení  a  nižší tepelná vodivost ve srovnání s anorganickými vrstvami. Omezené je také

pájitelnost těchto vrstev. Polymerové vrstvy nejsou odolné vůči vlhkosti, což jejich možné

použití dále zúžuje.

Dělení tlustých vrstev podle funkce

Podle funkce vrstvy dělíme pasty pro tvorbu tlustých vrstev na:

− Vodivé pasty

− Odporové pasty

− Dielektrické pasty

− Izolační a ochranné pasty
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2.2.1 Vodivé pasty

Jsou  to  pasty  pro  zhotovení  vodivých  tlustých  vrstev.  Vrstva  se  stává  vodivou

až  po vypálení pasty. Vodivou  složkou past  jsou většinou prášky ušlechtilých kovů:  stříbro,

zlato, platina, paládium nebo jejich kombinace.

2.2.2 Odporové pasty

Odporová  složka   je  nositelem   funkčních  vlastností  vrstvy.  Funkní  složkou

odporových  anorganických  vrstev  bývají  nejčastji  oxidy  vzácných  kovů  (nap. RuO2 ,

IrO2 ).  Typickým  prvkem polymerových  odporových  vrstev  je  uhlík.  Odporové  pasty  je

možné vyrobit ve velmi širokém rozsahu hodnot odporu na čtverec, nap. 10Ω -109Ω  /[].

2.2.3 Dielektrické pasty

Funčkní  složka  dielektrických  past  upravuje  permitivitu  vrstvy  na  vhodnou

velikost.  Nejčastěji  se  používá  BaTiO3 .  Dielektrické  pasty  se  používají  pro  výrobu

kondenzátorů  menších  hodnot,  které  jsou  integrovány  do  topologie  tlustovrstvých

integrovaných obvod. 

2.2.4 Izolační a ochranné pasty

Izolační   a  ochranné   pasty   neobsahují   funkční   složku.   Izolační   vrstvy  se

používají  pro izolované křížení vodivých drah vícevrstvých struktur. Ochranné vrstvy chrání

součástky před působením vnějších vlivů. 

2.3 Podložky pro tlusté vrstvy

Důležitou  vlastností  podložek  je  jejích  teplotní  koeficient  roztažnosti.  Ten  by

měl   být  srovnatelný s  teplotním koeficientem tlusté vrstvy.  Dále by podložky měly  být

hladké a rovné a jejich smrštění během výpalu by mělo být zanedbatelné. 

Pro anorganické tlusté vrstvy se nejčastěji používají keramické podložky. Keramiky

jsou většinou izolanty a mají  vysokou  elektrickou  pevnost.   Z  hlediska mechanických

vlastností  jsou  keramiky  tvrdé,   relativně   křehké.   Jsou  značně   odolné  proti  otěru.

Keramika nejeví únavu a nemění tvar v závislosti na čase. Keramika odolává nepříznivým

klimatickým  podmínkám,  není  napadána  mikroorganismy.  Je  také  odolná  vůči  působení

mnoha chemikálií.

 Korundová keramika  (Al2O3) je keramika na bázi oxidu hlinitého. Je nejrozšířenějším

a nejdůležitjším druhem  keramiky v elektronice a mikroelektronice,  protože má příznivé

mechanické vlastnosti. Tepelná vodivost je 25 W/mK. 
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Aluminium-nitridová   keramika   (AlN)  má   velmi   dobrou   tepelnou   vodivost

170 W/mK, která je srovnatelná s kovy, dále má velký měrný odpor, nevýhodou je vyšší cena.

 Pro  polymerové  vrstvy  je  možné  jako  podložku  použít  organické  materiály. Jde

o polymerní  materiály  založené  na  izolantu  z  organické  pryskyřice   (epoxidová  a

fenolická  pryskyřice   např.   skloepoxid,   označovaný  jako  FR4,   sklopolyamid   atd.).

nevýhodou  těchto materiálů je navlhavost a výrazně menší odolnost vůči teplu ve srovnání s

keramikou.

2.4 Metody tisku tlustých vrstev

2.4.1 Sitotisk

Sítotisk  je  nejrozšířenější  způsob  vytváření  tlustých  vrstev.  Nad  podložkou  je  ve

vhodné vzdálenosti  umístěna  zamaskovaná  síťka.  Pasta  se  nanese  na  horní  plochu  síta

a  je protlačována otvory v sítu těrkou na podložku. Těrka při svém pohybu jednak před sebou

hrne pastu a zároveň prohýbá síto. Těrka tlačí síto do kontaktu s podložkou a tím se přenáší

vzor. 

Prvním  krokem  při  výrobě  síta  je napnutí  síťoviny  na  rám. Síťovina  se  napíná

buď  přímo  na  rámu  nebo  nad  rámem. Síťovina může být vyrobena  ze  syntetických

vláken  (polyester, polyamid). Pro  náročnější  aplikace  se  používá  síťovina s  vlákny  z

ušlechtilé  nerezové  oceli.  Vlákna  jsou  při  tisku namáhána na tah. Tato deformace musí být

pružná, aby nemohlo dojít k trvalému prohnutí síta. Síťovina by měla být odolná vůči otěru.

Síťka  se  může  opotřebovávat  otěrem  těrkou  a  pastou. Propustná  plocha  síťky  je  určena

velikostí  ok  a  průměrem vlákna. Mezi  významné  parametry  síťoviny  patří  počet  ok   na

1 cm a průměr vlákna

Obr.3.: Postup tisku tlusté vrstvy pomoci sitotisku
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Další  operací  při  výrobě  síta  je  jeho  ovrstvení.  Na  síto  se  ze  strany  tisku

nanáší světlocitlivá  emulze. K  nanášení  emulze  se  používá  ovrstvovací  korýtko  nebo

ovrstvovací stroj. Tloušťka  emulze výrazně ovlivuje  tloušťku  tlusté vrstvy. Na usušenou

světlocitlivou vrstvu se osvitem kopíruje tiskový motiv z předlohy. 

Motiv se na síto přenáší pomocí kontaktního kopírování ve vakuovém rámu. Většinou

se používá  zdroj  vyzařující  ultrafialové  záření.  Po  osvitu  následuje  vyvolání.  Podle  typu

světlocitlivé vrstvy se ze šablony odstraní  buď  neosvětlená místa (osvětlená místa

emulse  se  vytvrdí)  nebo osvětlená  místa  (osvětlená  emulse  se  působením světla  naruší).

Častější je první způsob, kdy se neosvícená místa vymývají vodou. Po vyvolání se šablona

suší. 

2.4.2 Šablonový tisk

Obdobou sítotisku  je šablonový  tisk, kdy se místo síta používá  fólie. Tlouška vrstvy

je při  této  technologii určena přímo  tloušťkou  fólie. Tento způsob  tisku  se používá pro

přesný tisk pájecí pasty. 

Ve  srovnání  se  sítotiskem  vyniká  tato metoda  lepší  rozměrovou  stabilitou  a

přesností.Nevýhodou je nižší pružnost fólie. 

Šablony  se  vyrábějí  leptáním  (nejmenší  rozteč  0,4 mm), řezáním  laserem  (přesné,

ale nákladné),  nebo také  kombinací  těchto  dvou  uvedených metod. Dalším  způsobem

výroby  fólie  je  galvanoplastika.  Podklad  z  nerezové oceli  je  opatřen  fotorezistem  s

vyleptanými  obrazci.  Kovová  vrstva  narůstá  na  podkladu  v  místech,  která  nejsou  kryta

fotorezistem. Po dosažení potřebné tloušky vrstvy se oddělí podklad od fotorezistu. 

Volba materiálu  pro výrobu fólie závisí na požadavcích na výdrž fólie,  přesnost a

vychází z použité  metody  výroby  tištěného  motivu.  Používá  se  mosaz,  nerezová  ocel,

měď a zřídka i plasty.

2.4.3 Micro-screen

Pro tisk mikroelektronických obvodů s vysokým rozlišením se používá micro-screen,

což je  metoda  tisku  přes  šablonu  vyrobenou  z nerezové  oceli,  která  má  zespodu

nanesenou organickou  těsnící  vrstvu,  která  zajišuje  velmi  ostré  okraje  tištěného  motivu

a  přitom umožňuje pastě zatéct i pod můstky mezi otvory. Šablona se vyrábí leptáním. Tato

metoda je levnější než tenkovrstvé technologie a lze s ní dosáhnout šířky čar i menší než

50 µm.
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2.4.4 Světlocitlivé vodivé vrstvy

Tato technologie se používá u spojů pro připojování čipů pomocí drátkových spojů.

Na podložku  se  nanese  rovnoměrná  vrstva  světlocitlivé  vodivé  pasty.  Fotolitografickým

procesem  se  vytvoří   vodivý  motiv  na  podložce,  vrstva  se  suší   a  po  zajištění

kontaktního spojení  vrstvy a motivu se vrstva exponuje UV světlem. Vrstva  je  obvykle

pozitivní.  V  tom případě   ozářená  místa   polymerují   –   sníží   se   jejich   rozpustnost.

Neozářená místa  vrstvy  se vymyjí  vodou  s přídavkem  organického  rozpouštědla  a  po

usušení  se  vrstva  vypálí. Lze zhotovit spoje šíky i 35 µm. 

2.4.5 Dispenzní tisk

Jedná  se  o  nanesení  pasty  dotykem  nebo  vytlačením  ze  zásobníku.  Používají  se  tři

základní metody:

1. Plná jehla – jehla se ponoří do pasty a po vytažení se přenese na místo nanesní, kde se

dotkne  podložky.  Metoda  má  malou  přesnost.  Pro  zvýšení  rychlosti  se  používají

vícejehlové systémy.

Obr.4.: Dispenzní tisk pomoci plné jehly

2. Dutá jehla – Jehla s pastou se dotýká podložky v místě nanesení a vytlačí  předem

stanovené množství pasty. Nejčastěji se používá zásobník ve tvaru injekční stříkačky.
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Obr.5.: Dispenzní tisk pomoci duté jehly

3.    Bezkontaktní dispenzing – Pasta je na podložku vypouštěna ze vzdálenosti 1-3,5mm.

Výhodou je zvýšená rychlost tisku oproti technologii s dutou jehlou.

Obr.6.: Bezkontaktní dispenzní tisk

2.5 Vytvrzení tlustých vrstev

Natištěné  vrstvy  je  třeba  vypálit.   Proces  vypalování  anorganických  tlustých

vrstev  je náročnější  než  u  polymerových  vrstev.  Anorganické  vrstvy  se  vypalují  při

teplotách  nad 800°C. Pro polymerové vrstvy se vypalovací  teplota pohybuje okolo 200°C.

Navíc   je  nutno  při  výpalu  anorganických  vrstev  dodržet  předepsaný  vypalovací  profil

(průběh  teploty během doby výpalu). 
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Obr.7.: Teplotní profil pro vytvrzení tlusté vrstvy
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3 Realizace za řízení pro dispenzní tisk

Pro realizaci tiskového zařízení byla vybrána metoda tisku známá jako dispenzní tisk

pomoci duté jehly, jejichž popisu byla věnována kapitola 2.5.5 .

Základní  rám zařízení  byl  vytvořen hliníkovými  profily.  K rámu byly  nastavitelně

přichyceny tyčové profily, které vymezují pohyb v ose X. Na tyto profily byla připevněna

nosná platforma pro realizaci osy Y a Z a zásobník zajišťující tisk. 

Pro pohyb v jednotlivých osách byly použity krokové motory s převodovkami. Hnací

síla je v osách X a Y přenášena pomoci řemenice a v ose Z pomoci mikrometrického šroubu.

K vytlačování  pasty  byl  použit  vzduchový,  tlakový  dispenzer s  možnosti  plynule

regulace výstupního tlaku.

Ovládání  krokových  motorů  bylo  realizováno  pomoci  výkonových  tranzistorů

řizených mikrokontrolerem ATmega 8515, který zajišťuje jak ovládání motorů a dispenzoru,

tak i komunikaci s počítačem.

Pomoci  CAD  programu  je  možné  na  počitači  v  laboratoři  vytvořit  jednoduše  a

přehledně návrh tištěného motivů. Výstupem CAD programu jsou obrázky ve formatu bmp

nebo vstupní soubor pro tiskovou konzoli ploteru, která přímo komunikuje s ploterem pomoci

seriového portu.

Blokový diagram pracoviště pro tisk tlustých vrstev
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Obr.8.: Kompletně sestavená mechanická část tiskového zařízení.

3.1 Realizace osy X a její rozlišení

Pohyb  v  ose  X  byl  realizován  pomoci  krokového  motoru,  ozubeného  převodu  a

řemenice. Krokový motor zajišťující pohyb plošiny (pohyb v ose X) byl umístěn na hlinikové

liště, která byla připevněna ze spodní strany rámu. Pohyb je přenášen pomoci řemenice na ose

motoru a pryžového ozubeného řemenu.

K realizaci  byl  použit  krokový motor,  který potřebuje 200 kroků  na jednu otáčku

hřídelí a vstupu ozubeného převodu, který má převodový poměr 5:1 a tedy pro jednu otáčku

řemenice je potřeba 1000 kroků.

Rozlišení, neboli posun v ose pro jeden krok krokovéh motoru je pro osu X 43,84 µm.
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Obr.9.: Realizace osy X tiskového zařízení

3.2 Realizace osy Y a její rozlišení

Zásobník  pasty  a  tisknoucí   jehla   byli   spolu   s  posuvným  mechanismem  pro

vertikální pohyb umístěni  na  pojízdném modulu,  který  se posunoval   po  hliníkovém

profilu.   Tento   profil   definuje  osu  Y.  Přenos  pohybu  byl  vyřešen  pomocí  řemenice  a

pryžového ozubeného řemenu.

K realizaci byl použit krokový motor, který má 400 kroků na jednu otáčku hřídelí a

vstupu převodovky, která má převodový poměr 3,6:1 a tedy pro jednu otáčku řemenice bylo

potřeba 1440 kroků.

Rozlišení, neboli posun v ose pro jeden krok krokovéh motoru je pro osu Y 30,74 µm.
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Obr.10.: Realizace osy Y tiskového zařízení

3.3 Realizace osy Z a její rozlišení

Z důvodu nutnosti  dosáhnout,  co nejvyšší  možné rozlíšení  osy Z byla realizována

pomoci mikrometrické hlavice.

Na osu Z byl připevněn zásobník s tisknutou pastou, která byla vytlačována přes jehlu

na substrát pomoci dispenzeru.

K realizaci osy Z byl  použit krokový motor, který má 400 kroků  na jednu otáčku

hřídelí, která byla připevněna k mikrometrické hlavici,  díky tomu bylo dosaženo rozlišení

1,33 µm.
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Obr. 11.: Realizace osy Z tiskového zařízení

3.4 Dispenzer pro tisk

K vytlačování  pasty jehlou byl  použit  tlakový dispenzer  Loctite,  který  je  ovládán

prostřednictím mikrokontroleru. Dispenzer umožňuje plynulou regulaci tlaku a tím poměrně

přesně dávkovat množství vytlačené pasty za jednotku času. Dispenezer umožňuje nastavení

tlaku v rozmezí 0-1000 kPa.

Obr.12.: Tlakový dispenzer Loctite použítý pro tisk tlustovrstvých past
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3.5 Realizace ovládání krokových motor ů a dispenzeru

Pro ovládání tiskového zařízení, tedy k ovládání krokových motorů a dispenzeru byl

použit  mikrokontroler  ATmega  8515.  Zdrojový  kód  pro tento  mikrokontroler  je  na

přiloženém CD, dále je příložen zkompilovaný soubor pro flash paměť mikrokontroleru. 

Pro  komunikaci  mezi  mikrokontrolerem  a  seriovým  portem  počítače  byl  použit

integrovaný obvod MAX232.

K  mikrokontroleru  byla  dále  přípojena  výkonová  DPS,  která  zajišťuje  spínání

jednotlivých cívek krokových motorů a galvanické oddělení výkonové části od části logiky

pomoci optronů.

Poslední DPS nutnou k funkci zařízení je deska zajištující napájení jednotlivých částí

zařízení, tedy všech krokových motorů a logických obvodů.

Obr.13.: Celkový pohled na elektroniku obsluhující tiskové zařízení

3.5.1 Deska s mikrokontrolerem a popis ovládání krok ových motor ů

Pro ovládání jednotlivých komponent zařízení a komunikaci přes seriový port  byl

zvolen mikrokontroler  ATmega8515,  pro samotnou komunikaci  mezi  mikrokontrolerem a

RS232 počítače byl zvolen obvod MAX232.

Pro ovládání krokových motorů bylo z důvodu potřeby vysokého kroutícího momentu

zvoleno ovládání označované jako full step, tedy spínání dvou sousedních cívek současně.

Pro osy X a Y byla naprogramována tzv. vzestupná rampa, která zajišťuje rozjezd v

dané ose nižší  rychlostí,  aby nedocházelo  k  mezerám v  nanášené  vrstvě  vlivem velkého

zrychlení jehly.
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Data z PC směrem do mikrokontroleru obsahují počet kroků, směr krokování a zda má

být zapnutý dispenzer při  krokování. Dále bylo možné definovat rychlost krokování a čas

zapnutí dispenzeru před spuštěním krokování. Podrobný výpis obousměrné komunikace mezi

mikrokontrolerem a PC je uveden jako příloha I.

Zdrojový kód pro mikrokontroler byl napsán v jazyku assembler a je vypálen na CD

disku přiloženém k práci. Kód je na přiloženém CD patřičně okomentován, aby mohl být dále

modifikován.

V příloze II je návrh DPS a schéma obvodu s mikrokontrolerem.

Obr.14.: Vrchní a spodní strana osazené DPS s mikrokontrolerem

Naprogramována byla také detekce dotyku jehly a podložky pro substrát, která funguje

na principu detekce zkratu mezi kovovou jehlou a kovovou podložkou pro substrát. Vždy se

sjede o definovaný počet kroků v ose Z a zkontroluje se zda došlo k vodivému spojení jehly a

podložky. Toto by mělo sloužit k přesnému nastavení vzdálenosti mezi jehlou a substrátem.

Dále je  programově  připravena detekce koncových  spínačů,  aby po zapnutí  ploter

vždy začínal krokovat ze stejného místa. Což by velmi usnadňovalo tisk více motivů na jeden

substrát. Z časových důvodů nebyly koncové spínače fyzicky realizovány.

Pro  programování  mikrokontroleru  jsem  v  pájivém  kontaktním  poli  vytvořil

programátor  připojitelný  přes  paralelní  port  k  počítači.  Schéma  včetně  fotky  hotového

programátoru  je  v  této  práci  uvedeno  jako  příloha  V.  Propojení  mezi  deskou  s

mikrokontrolerem a prográmatorem bylo realizováno pomoci desetižilového kabelu.
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3.5.2 Popis výkonové desky

Výkonové  součástky  byly  umístěny  na  jinou  DPS  než  mikrokontroler  z  důvodu

možných chyb při návrhu. Desky jsou vzájemně propojeny pomoci plochých desetižilových

vodičů.  Výkonová  deska  zajišťuje  samotné  spínání  cívek  krokových  motorů  pomoci

výkonových FET tranzistorů BUZ235, které jsou schopny spínat napětí až 400V a proud do

10,5A, odpor sepnutého kanálu je 0,5Ω nebylo tedy nutné je vzhledem ke spínaným výkonům

osazovat chladiči. Pro galvanické oddělení výkonové části od mikrokontroleru byly použity

optrony   PC817.  Dále  jsou  na  DPS  LED  diody  pro  optickou  kontrolu  sepnutých  fází

jednotlivých krokových motorů.

Schéma spolu s návrhem DPS jsou přílohou III.

Obr.15.: Osazená výkonová DPS

3.5.3 Popis napájecí desky

Napajecí část obvodu byla také vyrobena na samostatné desce. Jedná se o desku se

čtyřmi stabilizátory napětí  LM7805, jejichž vývod GND je uzemněn přes dva trimry, aby

bylo  možné  dostavit  napětí  pro  jednotlivé  krokové  motory  a  tím  dosáhnout  co nejnižší

spotřeby celého zařízení. Z důvodu poměrně vysokých proudů tekoucích cívkami krokových

motorů byly stabilizátory osazeny chladiči.
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Obr.16.: Osazená napájecí deska

Schéma včetně návrhu DPS je přílohou IV.

3.6 Vyh řívání tiskové jehly topnou spirálou

Viskozita tlustovrstvých past je silně zavislá na jejich teplotě, z tohotu důvodu byla do

tiskového zařízení integrována topná spirála, jež byla navinuta na jehlu, která slouží k tisku.

Topný výkon spirály je řízen pomoci  mikrokontroleru a PWM regulace.  Zapojení  čítající

jeden MOS tranzistor bylo vytvořrno v nepájivém poli a to z důvodu pozdního rozhodnutí

tento člen integrovat do zařízení.

Obr.17.: Schématické zobrazení topné spíraly vlevo v přímém pohledu vpravo v řezu

Na jehlu byla nanesena izolační vrstva. Na tu byla navinuta první vrstva odporového

drátu. Následně byla nanesena další elektricky izolační vrstva, na kterou byla nanesena druhá

vrstva odporového drátu. Nakonec byla nanesena tepelně a elektricky izolační vrstva. Odpor

dvojitého vinutí odporového drátu byl 9,2 Ω.
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3.7 Realizace fixace substrátu a konstantní vzdáleno sti jehly od substrátu

Tiskové zařízení bylo doplněno o 4mm silný železný plát, který je připevněn pomoci

čtyř závitových tyčí k nosné kontruskci ploteru. Pomoci matek lze dostavit přesně vzdálenost

mezi železným plátem a tiskovou jehlou. Upevnění substrátu bylo realizováno pomocí „L“

profilů s hrubým zavítem, kterými byl substrát fixován k železnému plátu. V železném plátu

byly vyvrtány 3mm díry o rozteči 25mm, které slouží k fixaci substrátu.

Obr.18.: Celkový pohled na sestavený ploter a detail upevnění železného plátu

Obr.19.: Princip přichycení substrátu k železnému plátu
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3.8 Popis konzole pro ovádání tiskového za řízení

Konzole slouži k přímému ovládání ploteru přes port RS232. Zajišťuje obousměrnou

komunikaci.  Dále  umožňuje posun ve všech osách o definovaný počet  kroků,  zapínání a

vypínání dispenzeru, nastavení rychlosti jednotivých os a vypnutí motorů pro šetření energie.

Další možností ovládání zařízení je spuštění delší sekvence příkazů. Do konzole je

nutné načíst patřičný textový soubor, ve kterém jsou definovány souřadnice jednotlivých bodů

a zda má být při pohybu  do bodu zapnutý či vypnutý dispenzer.

Příklad a popis textového souboru

0,0,1000,F; jeď z bodu 0,0,0 do bodu 0,0,1000 , při pohybu vypnutý dispenzer. 

30,0,1000,T; jeď z bodu 0,0,1000 do bodu 30,0,1000 , při pohybu zapnutý dispenzer.

30,0,0,F; jeď z bodu 30,0,1000 do bodu 30,0,0 , při pohybu vypnutý dispenzer.

0,0,0,END; jeď z bodu 30,0,0 do bodu 0,0,0 , v tomto bodě vypni motory.

Tisková  konzole  byla  naprogramována  v  jazyku  deplhi.  Zdrojový  kód  včetně

komentářů je příložen na CD disku, který je součástí této práci.
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Obr.17.: Interface konzole pro ovládání tiskového zařízení

Z  důvodu  nestejného  rozlišení  os  X  a  Y  umožňuje  konzole  nezávislé  nastavení

rychlosti pohybu těchto os, aby byl tištěný motiv homogenní v obou osách.

Pohyb je vhodné provádět vždy jen v jedné ose, protože při současném pohybu dvou

os se obě osy pohybují rychlostí, která je definována pro osu X, bez ohledu na to jaká rychlost

je nastavena pro osu Y. Nicméně toto není velkým limitem zařízení, protože drtivá většina

motivů se tiskne rovnoběžně s osami a pro případ tisku oblouků, šíkmých čar a kruhů umí

CAD  program,  kterému  se  věnuji  v  další  kapitole  tyto  tvary  aproximovat  do  úseček

rovnoběžných s osami.

3.9 Popis CAD programu pro tvorbu motiv ů

CAD program byl naprogramován objektově v jazyku delphi přesně podle požadavků

a bylo přidáno několik funkcí, které zajišťují tisk náročnějších motivů. Zdrojový kód včetně

komentářů je pro svou značnou obsáhlost na přiloženém CD disku.

CAD program umožňuje kreslení  přímek,  oblouků,  kruhů,  aproximovaných  kruhů,

meandru a obdelníků. Dále je možné ukládat nakreslené motivy, mazat již nakreslené objekty.

Samozřejmostí  je nastavení rozměrů  desky a počtu kroků  na mm => kreslení  po krocích

krokových motorů.  CAD automaticky detekuje křížení motivů.  V možnostech lze nastavit
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kolik  kroků  před a za křížením změnit  vzdálenost  jehly  od substrátu tak,  aby nedošlo k

narušení spodního motivu. Výstupním formatem CADu jsou buď soubory vlastního formátu

pro další zpracování CADem, nebo bitmapy bmp pro možný náhled tisknutého motivu na PC

bez CADu, a konečně soubor kompatibilní s tiskovou konzolí, která je popsána v kapitole 4.6.

Kreslení přímek je možné buď  souřadnicově,  kdy uživatel zadává první a poslední

souřadnicí, nebo myší uživatel volí body přímo v zobrazovací oblasti. Obě varianty je možné

kombinovat  a  využívat  i  stylu  tzv.  ortho,  kdy  při  stisku  klavesy  shift  je  vždy  úsečka

rovnoběžná s osou X nebo Y.

CAD dále umožňuje tisk obdelníků, první se zadává levý dolní roh a následně pravý

horní roh čtverce. 

Kružnice jsou definovány středem a poloměrem.

Kružnice je při exportu pro tiskárnu reprezentována velmi krátkymi usečkami. Toto

řešení  je velmi náročné na přenos mezi  PC a tiskovým zařízením, proto CAD umožňuje

kreslení tzv. aproximované kružnice, kdy je kruh aproximován přímkami, které ho překračují

o definovaný počet kroků. 

Další tvar, který umí CAD nakreslit je meandr. Uživatel definuje počet kroků mezi

delšími čárami. Díky meandru je možné udělat jak souvislou vrstvu např. pady pro konektory,

tak strukturu vhodnou např. pro vytvoření senzoru. Pro úsporu komunikace je vždy tisknuta

bez přerušení delší strana definovaného obdelníku a ve straně kratší jsou realizovány záhyby.

V některých aplikacích jsou vyžadovany neostré rohy vodivých cest, z tohoto důvodu

CAD umožňuje kreslit  oblouky.  Uživatel jako první zadává střed oblouků  a následně  dva

body,  které  mají  být  obloukem  spojeny.  Oblouk  je  vždy  kreslen  po  směru  hodinových

ručiček.

Export pro tiskárnu: Automaticky jsou doplněny nutné pohyby v osách pro přesun k

tisku dalšího motivu, při přesunech je vždy jehla zvednuta výše nad substrát, aby nemohlo

dojít k poškození již natisknutého motivu. Šikmé úsečky jsou aproximovány serií menších

useček rovnoběžnými  s  osami.  Tisk je  ukončen vždy ve výchozím bodě  [0,0],  aby  bylo

možné vyměnit pastu a tisknout na stejnou desku bez nutnosti dalšího sesouhlasování. Pro tisk

šikmých čar je CAD připraven udělat export nejen souřadnic, ale i rychlostí os X a Y, které

by se pohybovaly současně a tak došlo k přesnému tisku šikmé úsečky. Tato funkce je však

deaktivována protože si s ní v nynější podobě neporadí interface ploteru.

V pravé části CADu bylo vytvořeno logovací okno, kde jsou zapsány všechny správně

zadané, nakreslené, objekty. V tomto okně je možné objekty označit, ve vykreslovací oblasti

jsou zvýrazněny červenou barvou, a odstranit je. 
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V levém dolním rohu jsou zobrazeny souřadnice aktuální pozice kurzoru,  všechny

objekty  jsou  při  určování  posledního  bodu  průběžně  překreslovány,  aby  uživatel  viděl

výslednou velikost právě kresleného objektu před zvolením posledního potřebného bodu.

Obr.18.: Printscreen CADu s nakreslenými testovacími obrazci

Na obr.18. jsou zobrazeny jednotlivé motivy, které lze nakreslit. Za povšimnutí stojí

různá orientace meandru v závislosti na delší straně a stupeň jejich vyplnění v závislosti na

zadané rozteči. Dále je zobrazeno 6 aproximací kruhu, kdy přesáhnutí kružnice v počtu kroků

je nastaveno na 1,2,3,4,5,6. Se stejnými  parametry je vždy nakreslena kružnice,  aby byla

dobře vidět míra aproximace a počet rovnoběžných přímek s osami k realizace kruhu. Vně

kružnic je nakresleno několik oblouků pro demonstraci této funkce.
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Výpis  textového  vstupního  souboru  pro  tiskovou  konzoli  pro  dvě  čary

jedna:  [100;900] [500;900] druhá:  [300,1050] [300,750]  vygenerovaného CAD programem,

při nastavení pro křížení: zvednout jehlu o 30 kroků vzhůru 30 kroků před křížením, třicet

kroků za křížením sjet na původní hladinu

0,0,60,F;

100,0,60,F;

100,900,60,F; - dojezd bez tisku na počáteční bod první úsečky

100,900,30,F; - sjetí jehly k substrátu

500,900,30,T; - tisk první úsečky

500,900,90,F; - vyjetí jehly od substrátu (o 30 kroků výš než je nejvyšší hladina tisku)

300,900,90,F;

300,1050,90,F; -  dojezd bez tisku na počáteční bod druhé úsečky

300,1050,30,F; - sjetí jehly k substrátu

300,930,30,T; - tisk druhé osečky až do bodu, který je určený křížením

300,930,60,T; - vyjetí jehly od substrátu, aby mohlo proběhnout křížení

300,870,60,T; - samotné křížení 

300,870,30,T; - konec křížení, sjetí jehly zpět blíže k substrátu

300,750,30,T; - dokončení druhé osečky

300,750,90,F; - vyjetí jehly od substrátu (o 30 kroků výš než je nejvyšší hladina tisku)

0,750,90,F;

0,0,90,F;

0,0,0,END; - dojetí na vychozí pozici a vypnutí motorů

Z výše popsaného textového souboru je patrné, že CAD automaticky určí  nejvyšší

tiskovou hladinu a jehlou v době přesunu mezi tisknutými objekty jezdi nad touto hladinou,

aby nedocházelo k  poškození  motivů.  Stejně  tak automaticky detekuje křížení  tisknutých

objektů  a  před  křížením  pozvedne  jehlu  o  definovaný  počet  kroků  a  to  v  definované

vzdálenosti před křížením a ve stejné vzdálenosti za křížením opět najede na původní hladinu.

Ošetřeno je i vícenásobné křížení objektů, které jsou natolik blízko, že by mezi nimi nebylo

možné poklesnout na původní tiskovou hladinu. 
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Obr.19.: Třírozměrné vyobrazení postupu tisku výše popsaného motivu

Tisk úsečky 1 probíhá mezi body #6 a #7, tisk usečky 2 probíhá mezi body #11 a #16.

Pro větší přehlednost je tisk znázorněn zelenou barvou v grafu.

3.10 Návrhy na zlepšení tiskového za řízení

Naprogramování interface tiskového zařízení tak,  aby umožňovalo současný pohyb

dvěma osami a to různými rychlostmi pro kreslení šikmých čar a kružnic.

V interface tiskového zařízení mít vždy v paměti uloženo několik operací dopředu,

aby nedocházelo k prodlevám z důvodu komunikace mezi PC a interface. Díky prodlevám

vznikají v rozích tisknutých motivů přebytky pasty.

Vytvořit  na  zařízení  koncové  spínače,  aby  vždy  tisková  hlava  začínala  ve  stejné

poloze.
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Udělat  test  tisku,  při  kterém by se tiskla  předem definovaná  úsečka a  plynule  se

snižovala rychlost pohybu, aby bylo možné jednoduše určit jaká rychlost hlavy je optimální

pro tisk daného motivu a pasty.

Výměna dispenzeru za zařízení, které by nezávisle na viskozitě pasty vytlačilo vždy

přesně definované množství pasty.

Vzhledem k možnosti výhřevu pasty topnou spiralou by bylo vhodné chladit podložku,

aby natisknutá pasta byla ochlazena, čímž by získala lepší  viskozitu pro udržení strmého

profilu.  Chlazení  by  bylo  možné  realizovat  pomoci  peltierových  článků.  Pro  chlazení

peltierova  článku  by  mohl  být  s  výhodou  použit  železný  plát,  který  slouží  k  uchycení

substrátu.

Obr.20.: Schéma zařízení sloužícího k vytlačování pasty pomoci krokového motoru

Obr.21.: Zařazení peltierova článku mezi substrát a nosnou kovovou podložku
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4 Dosažené výsledky
Tato kapitola je věnována vlivům nastavení  parametrů  tisku na profil  tisknuté pasty.

Byly  nastavovány  tyto  parametry:  Rychlost  posunu  tiskové  hlavy,  tlak  v  dispenzeru,

vzdálenost mezi hrotem jehly a substrátem a příkon topné spirály.

4.1 Vliv rychlosti na tisknutý motiv

V konzoli tiskového zařízení je možné plynule měnit rychlost pohybu v jednotlivých

osách v rozmezí 0-255 kdy hodnota 255 reprezentuje nejpomalejší možný posun tiskové

hlavy.  Profilometrem  byly  naměřeny  profily  tisknuté  pasty  pro  rychlosti  100  –  240.

Následně  byly  naměřené  hodnoty  vyneseny  do  grafu,  který  je  níže  vložen.  Ostatní

parametry tisku: tlak 600kPa, vzdálenost jehly od substrátu 150µm, topná spirála vypnuta.

Obr.22.: Závislost profilu vodivé pasty na nastavené rychlosti posuvu v ose X

Z grafu  je  patrné,  že  se  stoupající  rychlostí  tiskové  hlavy  se  zmenšuje  množství

nanesené pasty. 

Dalším grafem je závislost plochy profilu na rychlosti tisku, rychlost tisku se mění

lineárně, proto byla zvolena i lineární křivka regrese.
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Obr.23.: Graf závislosti plochy profilu na rychlosti tisku

Z grafu  je  patrné,  že  plocha  profilu  natisknuté  pasty  je  přímo  úměrná  nastavení

rychlosti pohybu tiskové hlavy.

Další graf znázorňuje šířku tisknutého motivu na zvolené rychlosti tisku.

Obr.24.: Graf závislosti šířky motivu na rychlosti tisku
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Obr.25.: Graf  závislosti odporu 10mm dlouhé vrstvy na rychlosti tisku

Z  obrázků  23  a  25  je  patrné,  že  odpor  natisknuté  vrstvy  je  přímoúměrný  ploše

natisknutého profilu, což odpovídá teoretickým předpokladům.
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4.2 Vliv tlaku dispenzeru  na tisknutý motiv

Dalším důležitým parametrem tisku je nastavení tlaku jakým dispenzer vytlačuje pastu.

Následují naměřené profily pomocí profilometru pro tlaky dispenzeru 300 – 800kPa.

Ostatní paremetry tisku: rychlost tisku 240, vzdálenost jehly od substrátu 150µm, topná

 spirála vypnuta.

Obr.26.: Závislost profilu tisknuté vodivé pasty na tlaku dispenzeru

Z profilů je patrné, že s klesajícím tlakem výrazně klesá jak objem natisknuté hmoty, tak i

šířka tisknutého motivu.

Následující graf zobrazuje závislost plochy profilu tisknuté vodivé pasty na nastaveném

tlaku dispenzeru.
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Obr.27.: Závislost plochy profilu tisknuté vodivé pasty na tlaku dispenzeru

Z grafu je zřejmé, že plocha profilu je exponenciálně úměrná tlaku dispenzeru.

Další graf znazorňuje šířku tisknutého motivu v závislosti na tlaku dispenzeru.

Obr.27.: Závislost šířky motivu na tlaku dispenzeru

Šířka tisknutého motivu klesá logaritmicky v závislosti na tlaku dispenzeru.

36

200 300 400 500 600 700 800 900

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

tlak [kPa]

šířka [µm]

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

tlak [kPa]

plocha [µm 2̂]



4.3 Vliv vzdálenosti jehly od substrátu na tisknutý motiv

Tato kapitola ukazuje vliv vzdálenosti jehly od substrátu na tisknutý motiv, jedná se o 

zásadní parametr, který výrazně ovlivňuje tvar profilu tisknuté pasty.

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny profily pro různé vzdálenosti mezi substrátem 

a tiskovou jehlou. Ostatní paremetry tisku: rychlost tisku 240, tlak dispenzeru 600kPa,

 topná spirála vypnuta.

Obr.28.: Závislost profilu tisknuté vodivé pasty na vzdálenosti mezi jehlou a substrátem

Z obrázku je patrné, že vzdálenost mezi jehlou a profilem ma zásadní vliv na profil

tisknuté pasty.  Při malých vzdálenostech docházi k rozmazání motivu jehlou. Při středních

vzdálenostech klade pastě již natisknutá vrstva odpor a proto je celková plocha motivu menší.

Pro velké vzdálenosti není pastě kladen odpor již natisknutou vrstvou => vytlačení více pasty.
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Obr.29.: Závislost plochy profilu tisknuté vodivé pasty na vzdálenosti mezi jehlou a substrátem

Z grafu je patrné, že objem vytisknuté pasty je silně závislý na nastavení vzdálenosti

mezi jehlou a substrátem. Jako optimální vzdálenost pro co nejtenčí motivy se jeví v rozmezí

80-120  µm. U motivů, kde je vyžadována vysoká vodivost jsou vhodné vzdálenosti  vyšší,

protože  při  malých  vzdálenostech  docházi  k  rozmazání  motivu  jehlou  a  tím  k

nerovnoměrnému rozložení pasty.

Obr.30.: Závislost šířky motivu na vzdálenosti mezi jehlou a substrátem

Optimální výškou pro dosažení, co nejužších čar je podle grafu 120µm.
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4.4 Vliv p říkonu topné spirály na tisknutý motiv

Následující graf zobrazuje profil tisknuté vodivé pasty v závislosti na příkonu topné

spirály.  Profil  naznačuje, že hrot jehly byl  pravděpodobně  příliš blízko k substrátu a tedy

došlo uprostřed profilu k rýze. Toto bohužel nebylo rozpoznáno mikroskopem před ani po

výpalu tlusté vrstvy.

Ostatní paremetry tisku: rychlost tisku 240,tlak dispenzeru 600kPa,  vzdálenost jehly

od substrátu 120µm.

Obr.31.: Závislost profilu tisknuté vodivé pasty na příkonu topné spirály

Z profilu je patrné, že i minimální příkon spirály má zásadní vliv na profil tisknuté

vrstvy. Dále ukazuje nejspíše nedostatečnou vzdálenost mezi jehlou a substrátem čímž došlo k

vytvoření „sedla“ uprostřed profilů.
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Obr.32.: Závislost plochy profilu na příkonu spirály

Z důvodu naměřených třech hodnot, nebyla křivka proložena žádnou regresí, je však

patrné, že i malý příkon spirály výrazně  ovlivňuje viskozitu pasty a tím i  množství pasty

vytlačené za jednotku času. Při nastavení příkonu na 0,65W došlo k popraskání vrstvy při

výpalu,  což  bylo  způsobeno  rozkladem  pasty  vysokou  teplotou.  Vodivá  vrstva  se  ani

dostatečně nepřichytila k substrát, z kterého ji bylo možné odstranit velmi malou silou.
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4.5 Fotky natisknutých vrstev a rozlišení tišt ěných motiv ů

Obr.33.: Kalibrační vzorek vypálené pasty pro následující parametry: tlak 800kPa, rychlost tisku 240,
vzdálenost jehly od substrátu 150µm, topná spirála vypnuta.

Obr.34.: Testovací motiv pro dosažení minimální mezery mezi vodiči
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Obr.35.: Detail testovacího motivu pro dosažení minimální mezery mezi vodiči

Z  obrázku  je  patrné,  že  nejmenší  mezery  mezi  vodiči  bylo  dosaženo  80µm,

pravděpodobně by dostačovalo o krok v ose Y méně, tedy se dá předpokládat, že minimální

mezera by byla 51µm.

Nejtenčí linie, která byla vytvořena měla šířku 140µm a to za následujících parametrů

tisku: Vzdálenost jehly od substrátu 120µm, tlak 600kPa, rychlost posuvu 240, topná spirála

vypnuta.

Vzdálenost  pro  realizaci  vodiče  a  dostatečné  mezery  je  tedy 140+80µm. Za výše

zmíněných parametrů by bylo možné tisknout 45 čar / cm. 

Obr.36.: Detail tisknutých čar se stejnými parametry
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Obr.37.: Profil natisknutých čar se stejnými parametry

Obr.38.: Detail tisknutých čar se stejnými parametry
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Obr.39.: Detail tisknutých čar se stejnými parametry

Z  detailů  natisknutých  past  i  jejich  profilů  je  patrná  poměrně  vysoká  dosažená

opakovatelnost tisku, kdy při stejných parametrech tisku jsou tisknuté čáry téměř identické.

Obr.40.: Profily Vícenásobného tisku

Na obrázku 40  jsou  profily  pro  vícenásobný tisk,  první  vrstva  byla  nanášena  při

nastavení vzdálenosti mezi jehlou a substrátem 120µm. Při nanášení každé další vrstvy byla

vzdálenost  mezi  jehlou  a  substrátem zvýšena  o  20µm. Pravý  sloupec  byl  tisknut  třikrát,

prostřední jednou a levý dvakrát. Z profilů je patrné, že pro danou pastu není vícenásobný tisk

příliš vhodný, výška profilu roste minimálně naproti tomu šířka tisknuté čáry výrazně.
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Obr. 41.: Defekt tisku při velké vzdálenosti mezi jehlou a substrátem

Obr. 42.: Defekt tisku způsobený vysokou rychlostí jehly
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Obr.43.: Natisknuté a vypálené testovací motivy

Obr.44.: Vytisknutý motiv navžeený v CADu

Na obrázku 43 ve druhém meandru  je patrná mezera v  tisknuté vrstvě,  její  vznik

přisuzuji bublině či jiné nečistotě v pastě.
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5 Závěr
Cílem  mé  diplomové  práce  bylo  zvýšit  dílčími  změnami  tiskového  zařízení

opakovatelnost  tisku,  dále  přepracovat  ovládání  tiskového  zařízení,  zlepšit  dosahované

výsledky, vytvořit CAD program pro návrh motivů a vytvořit konzoli pro ovládání zařízení

pomoci počítače.

Opakovatelnost tisku jsem zvýšil vytvořením podložky pro substrát, ke které je možné

substrát pevně fixovat. Pomoci podložky je zajištěna konstantní vzdálenost mezi jehlou a

substrátem. Tiskové zařízení jsem dále vylepšil osazením motoru s převodovkou pro osu Y,

což vedlo k výraznému zlepšení rozlišení v této ose.

Pro ovládání tiskového zařízení jsem vyrobil tři DPS, které jsou podrobně popsány v

kapitolách 3.5.1 , 3.5.2 a 3.5.3 . Mikrokontroler je k počítači připojen pomoci RS 232, k

ovládání tiskového zařízení jsem naprogramoval konzoli, která oboustranně komunikuje s

mikrokontrolerem. Konzole umožňuje spuštění sekvence příkazů pro tiskové zařízení a je

podrobně popsána v kapitole 3.8.

Pro jednoduchý návrh  a editaci  motivů  jsem naprogramoval  CAD program,  který

umožňuje  export  souboru  kompatibilního  s  konzolí.  Pomoci CADu  je  možné  kreslit  i

složitější motivy jako kružnice, meandr a další. CAD automaticky ošetřuje křížení motivů,

čímž dále usnadňuje návrh motivů. Podrobnému popisu CADu je věnována kapitola 4.9.

Pro  danou  pastu  jsem  natisknul  zkušební  motivy  tak, aby  bylo  možné  stanovit

závislost jednotlivých parametrů tisku na výsledný profil motivu. Tisknutá pasta byla pro

své  stáří  ředěna,  což  se  zásadním způsobem projevilo  na  její  viskozitě  a  tedy  i  tvaru

výsledních profilů.

Návrhům na zlepšení tiskového zařízení se věnuji v kapitole 3.10.

Z nejlepších dosažených výsledků  tisku jsem stanovil  maximální rozlišení tisku na

45 čar /cm.

47



6 Použitá literatura
[1] CHLEBNÝ, J.; BENEŠ, P.; LANGER, J.; MARTINÁSKOVÁ, M.; VORÁEK, R.

Automatizace a automatizaní technika. Brno: Computer Press Brno, 2000. 254 stran.

 ISBN 80-7226-248-3

[2] Tlusté vrstvy. Dostupné z WWW:

http://martin.feld.cvut.cz/~pelikano/vyuka/EMT/predn/tl_vrstvy.pdf

[3] HUBÁLEK, J. Technologie tlustých vrstev. Dostupné z WWW:

http://www.umel.feec.vutbr.cz/~hubalek/skola/vyuka/BMMS-02.pdf

[4] CNC ZONE forum. Dostupné z WWW: http://www.cnczone.com

[5] EZÁ, K. Krokové motory. Dostupné z WWW: http://robotika.cz/articles/steppers/cs

[6] BUILDER, fórum o programování. Dostupné z WWW:

http://www.builder.cz/

[7] Loctite Digital Syringe Manual. Dostupné z WWW:

http://equipment.loctite.com/documentation/8900580%20Digital%20Syringe%20Dispe

nser%2098666%20Manual.pdf

[8] HLADÍK, J. Metody a technologie vytváení kovových kontakt pro struktury

kemíkových solárních lánk, Brno 2006

[10] Stránky věnované programátoru pony prog. Dostupné z WWW: http://www.lancos.com/

prog.html

48



7 Seznam p říloh
Příloha I – popis komunikace mezi mikrokontrolerem a počítačem

komunikace pc --->>> uC

a pocet kroku x0

b pocet kroku x1

c pocet kroku z0

d pocet kroku y0

e pocet kroku y1

f pocet kroku z1

g spusteni krokovani x

h smer osy X

i smer osy Y

j AD prevod

k smer osy Z

l spusteni krokovani y

m spusteni krokovani z

n

o zapis hodnot pro prescaler od 8bitoveho casovace

p stop casovac, nastavit registry do ukonceno

q zapis do OCR pro casovac X

r zapis do OCR pro casovac y

s zapis do OCR pro casovac Z

t spusteni dispenzoru

u vypnuti dispenzoru

v

y

z
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komunikace  uC --->>> pc

a dokonceni x souradnice 

b dokonceni y souradnice 

c dokonceni z souradnice 

d spinacXkonec

e spinacXzacatek

f spinacYkonec

g spinacYzacatek

h spinacZkonec

i zapsano do OCR

j zapsano do delicky TCCRO

k stopka nastavena

l ukoncena synchronizace jedne z osy

m spusteni krokovani osy X

n spusteni krokovani osy Y

o spusteni krokovani osy Z

p dojeti osy Z na desku

q

z error
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Příloha II – schéma a návrh DPS pro řídící obvod s mikrokontrolerem
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Rozměry desky: 60x60mm
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Rozpiska součástek:

53

název hodnota pouzdro název hodnota pouzdro

C1 1u A/3216-18R IC1 MEGA8515-A TQFP44
C2 100n C1206 IC2 MAX232ECWE SO16L
C3 220u SMC_C JUM1 S2G3_JUMP S2G3_JUM
C4 1u A/3216-18R K1 PSH02-03W 3PIN
C5 1u A/3216-18W K2 PSH02-02W 3PIN
C6 1u A/3216-18R LED1 1206
C7 1u A/3216-18R Q2 1.3.6468 CRYTALHC49UP
C8 18p C0603 R1 1k R1206
C9 18p C0603 R2 0R R1206
CON1 MLW10 MLW10G S1 SWS001 SMS-001
CON2 MLW10 MLW10G SPOJKA 0R R1206
CON3 MLW10 MLW10G SPOJKA1 0R R1206
CON4 MLW10 MLW10G U$1 0R0603 R0603
D1 DIODE-SMB diode U$2 0R R1206



Příloha II – schéma a návrh DPS pro obvod spínající cívky motorů.

54



55



Rozměry desky: 100x100mm
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Rozpiska součástek

57

název hodnota pouzdro název hodnota pouzdro

7809 78_STOJ? TO-220S LED13 LED3MM led
C1 100n C-2,5 Q1 BUZ325V TO218V
C2 330n C-2,5 Q2 BUZ325V TO218V
C3 100u C-EL_3,5 Q3 BUZ325V TO218V
CON1 MLW10 MLW10G Q4 BUZ325V TO218V
CON2 MLW10 MLW10G Q5 BUZ325V TO218V
D1 1N4007_10 D-10 Q6 BUZ325V TO218V
D2 1N4007_10 D-10 Q7 BUZ325V TO218V
D3 1N4007_10 D-10 Q8 BUZ325V TO218V
D4 1N4007_10 D-10 Q9 BUZ325V TO218V
D5 1N4007_10 D-10 Q10 BUZ325V TO218V
D6 1N4007_10 D-10 Q11 BUZ325V TO218V
D7 1N4007_10 D-10 Q12 BUZ325V TO218V
D8 1N4007_10 D-10 R1 4k7 R-7,5
D9 1N4007_10 D-10 R2 1k R-7,5
D10 1N4007_10 D-10 R3 4k7 R-7,5
D11 1N4007_10 D-10 R4 1k R-7,5
D12 1N4007_10 D-10 R5 4k7 R-7,5
IO1 PC817 DIL4 R6 1k R-7,5
IO2 PC817 DIL4 R7 4k7 R-7,5
IO3 PC817 DIL4 R8 1k R-7,5
IO4 PC817 DIL4 R9 4k7 R-7,5
IO5 PC817 DIL4 R10 4k7 R-7,5
IO6 PC817 DIL4 R11 1k R-7,5
IO7 PC817 DIL4 R12 4k7 R-7,5
IO8 PC817 DIL4 R13 1k R-7,5
IO9 PC817 DIL4 R14 4k7 R-7,5
IO10 PC817 DIL4 R15 1k R-7,5
IO11 PC817 DIL4 R16 4k7 R-7,5
IO12 PC817 DIL4 R17 1k R-7,5
K1 ARK550/2 ARK550/2 R18 4k7 R-7,5
K2 ARK550/2 ARK550/2 R19 1k R-7,5
K3 ARK550/2 ARK550/2 R20 4k7 R-7,5
K4 ARK550/2 ARK550/2 R21 1k R-7,5
K5 ARK550/2 ARK550/2 R22 4k7 R-7,5
K6 ARK550/2 ARK550/2 R23 1k R-7,5
K7 ARK550/2 ARK550/2 R24 4k7 R-7,5
K8 ARK550/2 ARK550/2 R25 1k R-7,5
K9 ARK550/2 ARK550/2 R26 10k R-7,5
LED1 LED3MM led R27 10k R-7,5
LED2 LED3MM led R28 10k R-7,5
LED3 LED3MM led R29 10k R-7,5
LED4 LED3MM led R30 10k R-7,5
LED5 LED3MM led R31 10k R-7,5
LED6 LED3MM led R32 10k R-7,5
LED7 LED3MM led R33 10k R-7,5
LED8 LED3MM led R34 10k R-7,5
LED9 LED3MM led R35 10k R-7,5
LED10 LED3MM led R36 10k R-7,5
LED11 LED3MM led R37 10k R-7,5
LED12 LED3MM led



Příloha IV - schéma a návrh DPS pro napájecí obvod
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Rozměry desky: 165x65mm
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Rozpiska součástek

60

název hodnota pouzdro název hodnota pouzdro

C1 100u C-EL_5 R6 R-TRIMM64W rcl
C2 330n C-2,5 K1 ARK550/2 ARK550/2
C3 100n C-2,5 K2 ARK550/2 ARK550/2
C4 330n C-2,5 K3 ARK550/2 ARK550/2
C5 100n C-2,5 K4 ARK550/2 ARK550/2
C6 100u C-EL_5 K5 ARK550/2 ARK550/2
C7 100u C-EL_5 K6 ARK550/2 ARK550/2
C8 100u C-EL_5 K7 ARK550/2 ARK550/2
C9 330n C-2,5 K8 ARK550/2 ARK550/2
C10 100n C-2,5 K9 ARK550/2 ARK550/2
C11 100u C-EL_5 K10 ARK550/2 ARK550/2
C12 100u C-EL_5 K11 ARK550/2 ARK550/2
C13 330n C-2,5 K12 ARK550/2 ARK550/2
C14 100n C-2,5 K13 ARK550/2 ARK550/2
C15 100u C-EL_5 K14 ARK550/2 ARK550/2
C16 100u C-EL_5 K15 ARK550/2 ARK550/2
D1 1N4007_10 D-10 K16 ARK550/2 ARK550/2
IO1_5V 78_STOJ? TO-220S K17 ARK550/2 ARK550/2
IO1_5V1 78_STOJ? TO-220S LED1 LED3MM led
IO1_5V2 78_STOJ? TO-220S LED2 LED3MM led
IO1_5V3 78_STOJ? TO-220S LED3 LED3MM led
JUM1 S1G2_JUMP S1G2_JUM LED5 LED3MM led
JUM2 S1G2_JUMP S1G2_JUM P1 PT-6_V-LEZ PT6V
JUM3 S1G2_JUMP S1G2_JUM P2 PT-6_V-LEZ PT6V
JUM4 S1G2_JUMP S1G2_JUM P3 PT-6_V-LEZ PT6V
JUM5 S1G2_JUMP S1G2_JUM R1 4k7 R-7,5
JUM6 S1G2_JUMP S1G2_JUM R2 R-TRIMM64W rcl
JUM7 S1G2_JUMP S1G2_JUM R3 4k7 R-7,5
JUM8 S1G2_JUMP S1G2_JUM R4 R-TRIMM64W rcl
JUM9 S1G2_JUMP S1G2_JUM R5 4k7 R-7,5



Příloha V – schéma a fotka programátoru.
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