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Abstract and keywords
Česky

Tato práce se zabývá vývojem elektroniky schopné řídit 3D tiskárnu  RepRap nebo 

podobný stolní CNC stroj. Vytvořená elektronika je konfigurovatelná a umožňuje řídit 

větší počet krokových motorků a regulátorů teploty. Součástí elektroniky je dotykový 

display a uživatelské GUI.  Firmware elektroniky neobsahuje algoritmy dynamického 

řízení ani inverzní kinematiky.

V této práci je popsán návrh uživatelského rozhraní na dotykové obrazovce, návrh 

PCB, programování mikroprocesorů a řízení většího počtu modulů. Popsané principy 

lze použít jako inspiraci nebo využít pro jiné aplikace.

English

This paper discusses development of electronics controlling a RepRap 3D printer or 

any  similar  desktop  CNC  machine.  The  electronics  created  is  configurable  and  is 

capable  of  driving  multiple  stepper  motors  and  temperature  regulators.  Part  of  the 

electronics is LCD touchscreen and GUI. Created firmware doesn't include algorithms 

for dynamic moition control and for inversion kinematics.

In this paper there is described design of user interface on touchscreen, design of 

PCB,  microprocessor  programming  and  controlling  multiple  modules.  Principles 

described here can be used as an inspiration or reused in other application.

Keywords

RepRap, CNC, electronics, LCD touchscreen, stepper motor, LPC4088, PIC16F1825
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1  Úvod
Zkratkou RepRap (Replicating  Rapid-prototyper) se rozumí stroj, který je schopen 

vyrobit sám sebe. Ve skutečnosti samozřejmě tiskárny RepRap nejsou schopny vytvořit 

ocelové  kovové  součásti  ani  jemnou  elektroniku,  ale  zatím  se  dostaly  nejdále. 

V principu  se jedná o 3D tiskárny typu  Fused Deposition Modelling,  které  vytlačují 

plast  do tenkých vrstev a postupně tvoří  výsledný objekt.  Tiskárny RepRap dovedou 

tímto způsobem vytisknout téměř všechny své plastové díly.

Open-source projekt  RepRap  založil  Adrian  Bowyer  v roce  2004.  V roce  2009 

vypršel  první  z patentů  pro  3D  tisk  a další  patenty  následují.  Propadlé  patenty 

nastartovaly  trh  a 3D  tiskárny  se  začaly  vyvíjet  a prodávat  ve  velkém.  Například 

posledního května 2014 vypršel patent pro 3D tisk za pomocí slévání prášku laserem, 

můžeme se tedy těšit i na cenově dostupný 3D tisk kovů.

1.1  Cíle práce

Tato práce navazuje na ročníkový Bakalářský projekt, který jsem zpracovával minulý 

rok. V rámci tohoto projektu jsem navrhl a nechal vyrobit dva typy modulů, ModStep 

a Modtemp, pro řízení krokového motoru a výkonového FET. Dokumentace popisující 

projekt,  [2],  je  dostupná v přílohách.  Některé myšlenky jsem musel  přehodnotit,  ale 

v této práci z předchozího projektu vycházím.

Cílem práce je vytvořit elektroniku schopnou řídit RepRap tiskárnu. Elektronika by 

měla  být  jednoduše  ovladatelná  a konfigurovatelná.  Ovladatelná  hlavně  ve  smyslu 

nalezení správného souboru na SD kartě a spuštění tisku. Konfigurovatelná ve smyslu 

použití i pro jiné stolní stroje, například CNC vrtačku.

V projektu RepRap je už nyní velké množství více či  méně funkčních elektronik. 

Některé projekty jsou čistý odpad a jiné jsou na velmi vysoké úrovni. Do vývoje vlastní 

elektroniky jsem se pustil především z důvodu konfigurovatelnosti, protože nic nejde 

tak dobře upravit jako něco, co si člověk vytvoří sám a dopodrobna to zná. Projekt jsem 

pojmenoval Kroklic jednoduše proto, že mne nic lepšího nenapadlo.
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2  Porovnání s komunitní elektronikou
Oproti  běžné  komunitní  elektronice  jsem zvolil  odlišný  přístup.  Projekt  RepRap 

vznikal tak,  aby si  tiskárnu mohl postavit  kdokoli  v domácích podmínkách. Bohužel 

slova „kdokoli“ a „v domácích podmínkách“ se neslučují s moderní elektronikou.

2.1  Arduino v komunitní elektronice

Autoři zvolili pro řídící jednotku platformu Arduino. Arduino se, možná právě díky 

RepRap, stalo velmi oblíbenou platformou v oblasti  amatérské elektroniky. Relativně 

levně a bez větších znalostí  elektroniky nebo programování  lze s Arduinem vytvářet 

zajímavé projekty. Komunita okolo RepRap si však na Arduino natolik navykla, že jej 

považují za jediný možný způsob vývoje elektroniky.

Jak  je  vidět  z literatury,  týkající  se  RepRap  (například  [3]),  komunita  často 

nerozlišuje pojmy MCU, AVR a Arduino, ale rozlišuje a rozděluje od sebe elektroniku 

a firmware. Samozřejmě, že pokud všichni používají stejné Arduino knihovny, nemají 

problém vyměnit PCB nebo dokonce rodinu MCU a nechat si shodný firmware. Naproti 

tomu při vývoji skutečné elektroniky je naprosto zásadní nerozdělovat PCB a bare-metal 

program mikroprocesoru, protože tím vznikají zajímavé nesmysly.

Výpočetním výkonem je celá koncepce komunitní elektroniky postavená na hlavu. 

Samotná rodina MCU, která je běžná pro Arduino, je pro CNC stroje nedostačující. 

Téměř  všechny  desky  Arduino  používají  procesory  z 8b  rodiny  ATmega.  Navíc 

filozofií Arduino je neřešit nároky na MCU a tak se v komunitních firmware neomezeně 

plýtvá. Například nahřát hotend trvá několik minut a D složka v regulátoru teploty je 

tedy značně podezřelá. O žádných optimalizacích není ani řeč, takže autoři neomezeně 

používají typ float a dělení. Rodina ATmega sice umí násobit, ale dělit už neumí a už 

vůbec  nedovede  počítat  s plovoucí  desetinnou  čárkou.  Pro  představu  jedna  operace 

dělení typu float se musí pro rodinu ATmega přeložit do stovek instrukcí.

2.2  Koncepce Kroklic

Z předcházejícího projektu jsem pokračoval v koncepci oddělení výkonových částí 

od řídící jednotky. Oddělení výkonových částí do modulů má výhody v rozšiřitelnosti 

a vyjmutí  velkých  proudů  z jemné  elektroniky  řídící  jednotky.  Oproti  původním 

myšlenkám, popsaným v [2], jsem ale provedl pár změn.
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Původním plánem bylo  použít  procesor  z rodiny Kinetis  od  firmy Freescale,  ale 

namísto  něj  padl  výběr  na  procesor  LPC4088.  Jedním  z důvodů  byl  dostupný  kit 

HY-LPC4088, který jej obsahuje. Další důvody byly ukončení podpory GNU/Linux ze 

strany  CodeWarrior  a spousta  drobných  chyb  v hardware  od  firmy  Freescale.  Obě 

rodiny procesorů jsou výkonově srovnatelné a nyní použitý procesor má oproti rodině 

K10 některé periferie navíc.

Další  změnou bylo seškrtání  všech komunikačních kanálů s PC. CNC stroje byly 

zvyklé na ovládání přes RS-232, které je dnes už vyhynulé, i když se pořád používá 

stejný formát na TTL úrovních. V rámci RepRap se k řízení ještě používá USB nebo 

Bluetooth  a v potaz  by mohlo  přijít  i WiFi.  Všechny tyto  komunikační  kanály jsem 

zavrhl a nechal se inspirovat kitem HY-LPC4088, kde je řadič pro Ethernet. V principu 

není dnešní TCP o nic pomalejší než pomalá RS-232 a namísto hromady různých kanálů 

stačí jeden konektor RJ-45. Použití SD karty dále odsouvá realtime řízení a primárně 

bude lepší využít Ethernet pro FTP přístup na SD kartu.
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3  Příprava řídící jednotky
Nejvíce  práce  při  programování  čehokoliv  zabere  rozhraní  s uživatelem  a to  se 

potvrdilo  i nyní.  Jak  jsem zmiňoval  v [2],  jedním z možných  řešení  by  bylo  použít 

Raspberry-Pi,  které  by obsloužilo  uživatele  a vyřešilo  výpočty,  s jednodušší  deskou, 

která  by obstarala  časování  a komunikaci  s moduly.  Problémem Raspberry-Pi  až  do 

nedávna  byly uzavřené  zdrojové  kódy k použitému grafickému čipu.  Situace  se  ale 

postupně  mění  a Raspberry-Pi  dostalo  ke  druhým  narozeninám  část  potřebné 

dokumentace.  Autoři  projektu  nyní  slibují  (počátek  2014),  že  v průběhu roku půjde 

bezproblémově  připojit  dotykový  LCD  display.  Prozatím  lze  připojit  pouze  HDMI 

display,  nebo komunikovat  s řadičem displaye  s pomocí  GPIO. První  řešení  je  příliš 

drahé  a druhé  příliš  pomalé.  Zatím  jsem  tedy  musel  vytvořit  uživatelské  rozhraní 

v řídícím MCU.

3.1  Nepoužití RTOS

Použitý procesor LPC4088 se přímo nabízí k použití operačního systému. Výrobce 

dokonce  v nedávné  době  vytvořil  specializovaný  web  lpcware.com,  kde  nabízí 

předpřipravené  ovladače  periferií,  operační  systém  FreeRTOS  a dokonce 

i propracovanou grafickou knihovnu emWin.

Operační  systémy pro  mikroprocesory  jsou  většinou  zjednodušené  verze  toho  co 

známe z PC. Některé zajišťují pouze správu dynamické paměti a řízení procesů, některé 

navíc spravují  periferie  a na  rychlejších  ARM procesorech není  problém provozovat 

kernel Linux, což by použitý procesor s jádrem Cortex-M4 nejspíše zvládl. Problémem 

operačních systémů však bývá nezanedbatelná latence. S časově náročnými aplikacemi 

a RTOS  nemají  v praxi  dobré  zkušenosti  a já,  bez  znalosti  RTOS,  jsem se  rozhodl 

neriskovat a programovat bez operačního systému.

Další  možné  řešení  by  bylo  použít  dvou-jádrový  procesor,  například  z rodiny 

LPC43xx, obdobně jako při použití Raspberry-Pi. V hlavním jádře Cortex-M4 by mohl 

běžet  operační  systém  a všechny  výpočty  a menší  jádro  Cortex-M0  by  obstaralo 

časování.
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3.2  SD karta

Připojení SD karty je dnes v malé elektronice samozřejmost, pokud je potřeba více 

úložného místa za přijatelnou cenu. Jakýkoliv MCU dovede SD kartu připojit  v SPI 

módu a ukládat na ní prakticky neomezené množství dat.  Na komunikaci s kartou je 

potřeba trochu složitější knihovna a většinou je potřeba celý 512B  blok karty uložit do 

RAM,  aby  se  s ním  dalo  pracovat.  Dnes  by  to  byl  problém  pouze  pro  minimum 

vyráběných MCU a tak se použití SD karty velmi rychle oblíbilo.

Procesor LPC4088 má integrovanou periferii pro „plné“ připojení SD karty v režimu 

SD, kdy jsou používány 4 datové vodiče a jeden příkazový. Procesor obsahuje DMA, 

takže veškerá data jsou ihned z periferie ukládána do paměti a jádro si pouze počká na 

přečtení nebo zápis celého bloku. Použití této periferie a DMA je samozřejmě mnohem 

rychlejší a při použití kvalitní knihovny i stabilnější než připojení přes SPI.

Obsluhu  SD  karty  obstará  ovladač  dodaný  s vývojovým  prostředím  a souborový 

systém na kartě obstará dostupná knihovna FatFs od autora, který se pojmenoval jako 

ChaN. Jediné, co bylo potřeba dopsat, je rozhraní mezi těmito dvěma knihovnami, tedy 

navázání blokových operací, správu z hlediska zasunutí a vysunutí karty a použití RTC 

pro zjištění času. RTC je pro FAT souborový systém potřeba, i když je často ignorováno 

a nahrazeno  pevným  datem  z minulosti.  Knihovna  potom  umožňuje  práci  se 

souborovým systémem FAT12, FAT16 a FAT32 včetně dlouhých jmen souborů.

Licence umožňuje knihovnu pro FAT libovolně používat i pro komerční účely, ale na 

LFN,  neboli  dlouhá  jména  souborů,  má  neprávem patent  společnost  Microsoft  a za 

použití  se  platí  poplatky.  Patent  vyprší  v dubnu  2015,  ale  už  nyní  po  proběhlých 

soudech je patent prakticky mrtev. U soudu bylo prokázáno, že LFN vymyslel Linus 

Torvalds už tři roky před patentem Microsoftu.

3.3  LCD display

Pro tiskárnu jsem zvolil  5″  LCD display AT050TN33 s rozlišením  480×272 px . 

S kitem HY-LPC4088  je  dodáván  i větší  7″  display,  ale  k ovládání  tiskárny  bude 

bohatě stačit menší.

Použitý MCU obsahuje driver pro LCD display. K periferii lze připojit více druhů 

displayů, ale kromě barevného TFT už jsou všechny technologie zastaralé. Jedná se ve 

zjednodušení  o digitální  verzi  VGA rozhraní.  Každý  pixel  je  reprezentován  třemi 
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sadami datových signálů pro tři základní barvy R, G a B. Další signály potom nesou 

hodinový signál pro posun na další pixel, řádek a snímek. Pro zjednodušení a zmenšení 

paměti se používá datové schéma 5 :6 :5 , tedy 5 b  na červenou barvu, 6 b  na zelenou 

a 5 b  na  modrou.  Dohromady  16b  tak,  aby  v paměti  nezbylo  žádné  zbytečně 

nepoužité místo. Zbývající LSB signály pro barvy jsou zapojeny na vyšší bity tak, že 

oněch 5 b , respektive  6 b , pokryje celou barevnou oblast. Protože v paměti RAM na 

čipu není dost místa, je k čipu připojena externí RAM. Autor kitu HY-LPC4088 připojil 

dynamickou 32MiB  RAM v pouzdře BGA, ale pro display stačí i menší statická RAM, 

které  se  už  dodávají  ve  větších  pouzdrech.  Připojení  paměti,  včetně  obnovování 

dynamické RAM, obstará periferie zabudovaná v čipu.

Po  inicializaci  RAM a LCD periferie  je  na  obrazovku  neustále  vypisován  obsah 

RAM. Pro přebarvení pixelu stačí uložit  16b  na správnou adresu.  Navíc je externí 

RAM přístupná s pomocí  DMA, takže lze například vypisovat  na display obsah SD 

karty bez zásahu jádra.

K inicializaci displaye jsem ještě dopsal několik zobrazovacích funkcí. Nejvíce práce 

odvedly  funkce  pro  výpis  textu.  Aby  display  neproblikával,  není  možné  pokaždé 

nějakou oblast smazat a poté teprve zapsat nová data. Řešením může být synchronizace 

s periferií displaye, která má na toto předurčené přerušení. V době, kdy je zobrazována 

jiná část displaye, by musel procesor stihnout smazat danou oblast a zapsat nová data. 

Dalším  řešením  by  bylo  použít  Doule-buffering.  S pozicí  displaye  v paměti  lze 

libovolně hýbat a může tak být jiný snímek celý nakreslen a pouze jedinou instrukcí se 

přesměruje  LCD  periferie  do  jiné  paměti.  RAM  v použitém  kitu  by  na  to  stačila. 

Nejjednodušší cestou pro mne bylo zapisovat data na display bez mazání.  V případě 

jednoduchých obrazců a textu se nejedná o nic složitého, ale komplikované omalovánky 

by tímto způsobem daly procesoru zabrat.

Při vypisování textu se načte byte obsahující jeden řádek jednoho znaku. Pokud je 

každý jednotlivý bit ve vysoké úrovni, uloží se na display barva textu a pokud je v nízké 

úrovni, uloží se barva pozadí nebo se neprovede nic, podle toho zda se text vypisuje na 

čistou  plochu  nebo  se  přepisuje  plocha,  kde  už  něco  nakresleného  bylo.  Takto  se 

nemůže  stát,  že  by  LCD  periferie  pod  rukama  jádra  přečetla  rozpracovanou  oblast 

a vypsala ji na display, čímž by vzniklo nepěkné probliknutí. Jediné probliknutí hrozí 
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u prohození uživatelských obrazovek, ale o tom detailněji až v kapitole  4 Uživatelské

rozhraní.

3.4  Dotyková vrstva

Dotyková vrstva obsahuje zabudované resistivní dráhy tak, aby bylo možné odečítat 

polohy dotyku.  Dnes  se  již  resistivní  dotykové  vrstvy příliš  nepoužívají,  ale  oproti 

kapacitním mají pořád alespoň jednu výhodu. Kapacitní dotykové obrazovky se nemusí 

kalibrovat,  dovedou  snímat  vícero  dotyků  najednou  a vydrží  hrubší  zacházení,  ale 

nedovedou přesně určit polohu dotykového pera. Kreslení, psaní nebo jakékoli přesnější 

cílení není s kapacitní obrazovkou možné. Protože použitý display obsahuje resistivní 

dotykovou vrstvu, musí být po připojení zkalibrována.

Použitý vývojový kit obsahuje pouze základní senzor dotykové obrazovky, který přes 

protokol SPI sdělí procesoru dvě hodnoty, kde se nachází případný dotyk a extra vodič 

INT na  kterém se  pozná,  zda  se  někdo  obrazovky skutečně  dotýká.  Při  procházení 

součástek jsem však jako nejlevnější variantu našel driver (více v kapitole 5 Návrh PCB

řídící jednotky), který už dovede sám o sobě dotykovou obrazovku kalibrovat a potom 

odesílá  už  přepočítané  souřadnice.  Zároveň  nabízí  vícero  komunikačních  protokolů 

a například  odesílá  souřadnice  dvoubodovým UART,  takže  není  potřeba  další  vodič 

a v případě dotyku se driver sám ozve. Další motivací použít jiný driver než ten z kitu 

HY-LPC4088 je kvalita snímání. Po připojení osciloskopu jsem nevěřil tomu, co vidím. 

Při krátkém doteku se na INT vodiči objevil hřeben různých pulzů, jako by šlo o čistě 

mechanický spínač. Podobně jako tyto pulzy potom driver odesílá náhodně přibližné 

souřadnice dotyku nebo bod úplně mimo display. Při okamžitém vykreslení na display 

se  objevil  pod  jediným  bodem  dotyku  „chomáček“  barevných  pixelů  s výrazným 

ocasem do bodu mimo display, který driver vrací pokud se nikdo displaye nedotýká. 

Vyzkoušel jsem vícero způsobů filtrace, až se povedlo bod dotyku přibližně určit, ale 

očekával bych, že to obstará už driver, který nic jiného na práci nemá.

 INT signál je čten v přerušení systick, které jsem nastavil na 10ms . Pro odfiltrování 

všech falešných pulsů jsem vytvořil blokující čítač. Při první změně vstupu se změní 

i výstup, ale s tím se nastaví další proměnná, která poté nedovolí po  n  cyklů výstup 

změnit. Výhodou je, že změna doteku obrazovky se pronese okamžitě na výstup, ale 

zákmity vstupu se na  výstup  nedostanou.  Nevýhodou může být,  že  úroveň která  je 

jednou nasnímána, i když špatně, zůstane na výstupu po n  cyklů. Experimentálně jsem 
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n=5  nastavil tak, že obrazovka přijatelně reaguje na dotek. Obdobně je snímán i stav 

SD karty,  ale s daleko větší  konstantou  n=100 .  Na všechny události  jsou zavolány 

funkce z jiných souborů.

3.4.1  Kalibrace dotykové vrstvy

Pro  kalibraci  se  používá  vícero  algoritmů,  které  více  či  méně  dovedou  potlačit 

některé  defekty  obrazovky.  Pro  jednoduchost  a rychlost  jsem vytvořil  transformační 

matici,  která  přepočítává  souřadnice  z driveru  na  souřadnice  displaye.  Protože  jde 

o přepočet z integerových do integerových souřadnic,  zvolil  jsem matici  devíti  32b  

integerů, které jsou posunuty o 16b  výše, tak aby se získala přesnost. Tuto kalibrační 

matici podepíšu desátým členem CRC32, na což lze využít periferii procesoru, a všech 

deset prvků se uloží v EEPROM.

Pro získání této kalibrační matice jsem nechal uživatele stisknout zobrazené body na 

displayi a pro další zjednodušení výpočtů jsem z matice vypustil zbytečné členy. 

V matici zůstaly čtyři členy určující rotaci a zkosení a dva členy určující translaci. 

Uživatel stiskne tři zobrazené body, takže získám šest rovnic pro šest neznámých, které 

jdou ještě rozdělit na dvě soustavy tří rovnic o třech neznámých. Takto jsem schopen 

natočit, natáhnout a zkosit dotykovou vrstvu, ale nedovedu zkalibrovat případné další 

fyzické deformace dotykové vrstvy. Na řešení soustav jsem použil Cramerovo pravidlo.
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Výpočet 1: Transformační matice pro 
přepočet souřadnic displaye

[
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b e h
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Význam použitých proměnných:
• x t , y t  souřadnice dotyku
• x p , y p , k p  pomocné proměnné
• a … i  transformační matice
• x , y  souřadnice displaye

Výpočet 2: Zjednodušení transformační 
matice
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Výpočet 3: Dopočítání prvků transformační matice
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3.5  Obvod reálného času

Použitý procesor obsahuje periferii RTC s hodinovým oscilátorem a zálohovanými 

registry. To vše je při odpojení hlavního zdroje energie napájeno z baterie. Zálohované 

registry jsou malý 20B  bonus, kam lze průběžně ukládat libovolná data, která budou 

uchována  i při  výpadku  napájení.  Registrům  nevadí  časté  přepisování  na  rozdíl  od 

paměti EEPROM, takže je lze využít na zálohování aktuálních dat. V budoucnu by se 

registry  daly  využít  pro  uložení  dané  pozice  tisku,  tak  aby  se  po  výpadku  dalo 

pokračovat. Taková operace má ale spoustu nedořešených problémů a tak s touto funkcí 

prozatím nepočítám.

Všechny  RTC periferie,  které  jsem zatím  viděl  mají  podivně  rozdělené  registry. 

V tomto konkrétním procesoru jsou oddělené sekundy, minuty, hodiny, dny v měsíci, 

dny v roce, dny v týdnu, měsíce a roky (viz [4]). Naproti tomu ve stolních počítačích je 

běžné používat Unix čas. Ten počítá sekundy od roku 1970 vyjma přestupných sekund. 

Přepočet na člověkem čitelný formát je potom proveden knihovnou, kde se bere v potaz 

časové pásmo, letní/zimní čas a spousta dalších výjimek, které lidské počítání času má. 

Při použití 32b  registru stačí Unixový čas až do roku 2106 a při použití 64 b  registru 

stačí  Unixový  čas  do  konce  světa.  V použitém  procesoru  je  místo  toho  v součtu 

8⋅32=256b  registrů a ještě  6⋅32b  k tomu pro funkci alarm. Podle velikosti veličiny 

mohou být registry neúplné, ale pořád je celá periferie daleko složitější. Ani nemluvě 

o bizarních procesorech, které RTC čas uchovávají v BCD kódu.

Obvod RTC je potřeba po vložení baterie ručně spustit a poté teprve nastavit čas. Při 

nastavení času je ještě potřeba ověřit správnost data. To první co udělá každý uživatel, 

který se dostane k nastavení času, je zkusit zadat 29. února 2000, poté 29. února 2100 

a sledovat co se bude dít. Tomuto problému se už věnovala spousta lidí a podle nich 

jsou pojmenovány spousty algoritmů. Já jsem vybral kombinaci těch, kterým stačí malá 

vyhledávací tabulka a integerová matematika.

Pro vyčítání RTC lze vytvořit funkci vracející strukturu a podobné nesmysly. Já jsem 

definoval pouze jediný pointer na strukturu, jejíž prvku míří přímo do registrů RTC. 

Aby nebylo možné do registrů nedovoleně zapisovat je pointer tvaru const, takže lze 

hodnoty pouze  vyčítat.  Čtením  RTC_TIME->second tak  získám pokaždé aktuální 

sekundu.
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4  Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní jsem se snažil udělat jednoduché, ale s každým zjednodušením 

přijdou další problémy, které je potřeba složitě obcházet. Jak se ukázalo, tak největším 

problémem  GUI  je  absence  dynamické  paměti.  Na  stolním  počítači  není  problém 

vytvořit okno jako objekt nebo v čistém C jako strukturu a funkce. Oproti tomu zde, bez 

operačního  systému,  který  by  paměť  přiděloval,  musí  všechna  paměť  být  známá 

dopředu,  tedy známý počet  oken,  tlačítek  a podobně.  Velký problém jsou například 

textové  řetězce.  Při  tvoření  seznamu  souborů,  viz  níže,  nelze  předem  zabrat 

255⋅65534=16711170 B  paměti  pro všechny soubory,  které  by se mohly ve složce 

nacházet.

Ještě před návrhem uživatelského prostředí jsem napsal jednoduchý skript v jazyce 

Python  s knihovnou  Qt.  Qt  je  pokročilá  grafická  knihovna  umožňující  tvoření 

multiplatformních  aplikací.  Tento  skript  převádí  barvy  ze  standardního  barevného 

schéma 8 :8 :8  do schéma 5 :6 :5  použitého na display. Jedná se o jednoduché lineární 

rozložení, ale při návrhu je ihned vidět, které barvy z prostoru  8 :8 :8  se na display 

zobrazí shodně a jak bude vypadat 16b  kód té konkrétní barvy.

4.1  Stavový řádek

Celý display má rozlišení 480×272 px  a na stavový řádek jsem rezervoval horních 

32 px .  Na obrazovku tedy zbylo zaokrouhlených  480×240 px .  Ve stavovém řádku 

jsem  nechal  zobrazit  informace  o SD  kartě,  aktuální  čas  a informaci  o komunikaci 

s moduly. Informace se vypisují v přerušení systick.

V případě, že je úspěšně načtena SD karta, zobrazí se ikona se zelenou SD kartou 

a název  právě  připojené  partition.  Název partition  lze  přečíst  s pomocí  knihovny ze 

souborového systému a může velmi dobře sloužit pro rozlišení karet. Uživatel potom 

ihned  vidí,  kterou  kartu  do  přístroje  vložil  a tím  ví  i o nastavení,  které  se  použije, 

a o souborech, které budou dostupné k tisku.

Pro  přípravu  ikony  a její  začlenění  do  kódu  lze  využít  editor  GIMP,  kde  je 

v možnostech  exportu  také  typ  „C  source  code  (*.c)“.  U tohoto  typu  souboru  lze 

nastavit i barevný formát 5 :6 :5 , který mám použit na display. Editor potom exportuje 

soubor  jako  strukturu  naplněnou  řetězcem  v syntaxi  standardního  C.  Exportovaný 
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soubor  potom  lze  využít  v libovolném  kompilátoru  a data  ve  struktuře  rovnou 

překopírovat na display.

4.2  Pozadí obrazovky

Po  připojení  SD  karty  je  k dispozici  prakticky  neomezené  úložiště  dat,  protože 

nejmenší dnes dostupná SD karta nebude mít méně než 2GB  úložného prostoru. Lze 

tedy na SD kartu uložit všechny předpřipravené obrazovky bez komprimace rovnou ve 

formátu  v jakém se  zobrazí  na  display.  Tím se ušetří  spousta  času při  vykreslování 

tlačítek a podobného.  Na vykreslené  pozadí  se  potom napíší  popisky tlačítek  a další 

potřebné informace. Takto mohou sice popisky probliknout, ale vzhledem k tomu, že se 

právě změnila celá obrazovka to nebude pro uživatele nápadné.

Protože se jedná o 32 b  procesor a k němu připojená paměť je také  32b , DMA, 

které přesouvá data z SD karty do externí RAM, nemůže fungovat napříč jednotlivými 

byte.  DMA  řadiče  v procesorech  jsou  často  velmi  komplikovaná  zařízení  a často 

umožňují  číst  po  1B  a zapisovat  po  2B  nebo  4 B ,  při  čemž  dokáží  i obracet 

endianitu.  U SD periferie se ale s byte operacemi nepočítá (viz [4]) a u externí  32b  

RAM to ani není fyzicky možné. Při použití existujících formátů s nezaokrouhlenými 

hlavičkami by se tedy nedalo použít DMA k výpisu na obrazovku. Data by musela být 

z SD karty nakopírována do bufferu  v interní  paměti,  v této  paměti  posunuta,  ať  už 

s nebo bez pomoci DMA, a z interní paměti teprve přesunuta do externí RAM. Namísto 

toho jsem si vytvořil jednoduchý formát obrázku. Na první 4 B  jsem uložil konstanty 

480  a 240  za  šířku  a výšku  v 16b  Little  Endian  integerech,  tak  aby samotná  data 

zůstala zaokrouhlena na 4 B . Zbytek souboru je naplněn obrazovými daty ve formátu 

5 :6 :5 , aby šla přímo zapsat na display. Některé obrázky jsou indexovány od levého 

dolního rohu, ale kvůli displayi jsou data v souboru indexována od levého horního rohu. 

Namísto koncovky souboru jsem připojil  „.565image“, aby koncovka alespoň trochu 

naznačovala o jaká data se jedná.

Pro  vytvoření  obrázkových  souborů  mi  slouží  další  Pythonový  skript,  tentokrát 

s podporou  knihoven  GTK  a PIL.  GTK  je  konkurenční  knihovna  ke  Qt  a dostupné 

funkce jsou podobné. PIL je knihovna pythonu pro práci s obrázky, kterou jsem použil 

pro otevření libovolného obrázku, který jsem poté převedl do formátu 5 :6 :5  a uložil 

do souboru. Při použití argumentu za skriptem se vůbec nezobrazuje dialog pro výběr 
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souboru  a soubor  se  rovnou  převede.  Tak  je  možné  přiřadit  skript  ke  spouštěči 

a použitím „otevřít v“ se obrázek rovnou převede do potřebného formátu.

4.3  Tlačítka, popisky, seznamy

Po  vstupu  uživatele  na  určitou  obrazovku  se  z SD  karty  nahraje  pozadí 

s předkreslenými  tlačítky,  ale  je  potřeba  dokreslit  popisky tlačítek  a zavést  rozměry 

tlačítek a seznamů. Při stisku displaye se musí v těchto datech porovnat poloha dotyku 

a podle  toho  vyhodnotit  stisk  tlačítka.  Při  programování  jsem se  vícekrát  ztratil  při 

nastavování struktur v programu a rozhodl jsem se použít jinou metodu.

Většina  údajů  na  obrazovce,  všechna  tlačítka  a všechny seznamy nejsou  potřeba 

měnit a tak mne napadlo uložit všechna neměnná GUI data do přehledných struktur do 

paměti FLASH a potom k nim pouze přistupovat. Použitý procesor s jádrem ARM je 

samozřejmě  architektury  Von-Neumann  a tak  lze  číst  z FLASH  stejně  lehce  jako 

z interní  RAM.  Výrobce  sice  neuvádí  dobu  čtení  z FLASH,  ale  z nastavení  Flash 

Accelerator lze dopočítat, že čtení zabere méně než  50ns . Pro bezpečné čtení je zde 

určena  prodleva  6  taktů  procesoru.  Flash  Accelerator  však  dovede  tyto  doby  při 

různých příležitostech zkrátit, takže se prodleva dá zanedbat. Výsledné struktury jsou ve 

schéma 2.

Použitý  procesor  má  vnitřní  paměť  FLASH  o velikosti  512kiB ,  ale  vývojové 

prostředí LPCXpresso, které používám, dovede v bezplatné verzi naprogramovat pouze 

256kiB  dat. Zbytek paměti tedy mohu využít pro struktury GUI.

Vše začíná strukturou base_t, ve které je uložena nejprve base_address. To je 

adresa, na které bude výsledná struktura uložena a zároveň slouží jako offset. Program, 

který tyto  struktury připravuje,  musí  ke  všem pointerům přičíst  tuto  konstantu,  aby 

potom procesor mohl pouze přečíst adresu, na kterou pointer ukazuje, a najít na ní další 

položku.  Dalším prvkem v hlavní  struktuře  je  číslo  verze,  které  zatím použito  není. 

Poslední  dva prvky ve struktuře jsou počet  obrazovek a pointer  na pole pointerů na 

obrazovky. Poslední pointer lze v C jednoduše indexovat v hranatých závorkách a získat 

tak rovnou pointer na strukturu obrazovky.

Struktura obrazovky, pojmenovaná  screen_t, obsahuje nejprve vlastní název ve 

formě pointeru na standardní C řetězec. Druhý prvek je pointer stejného druhu na cestu 
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k souboru, který se použije jako pozadí obrazovky. Třetí a čtvrtý prvek jsou opět dvojice 

počet a pole, ale nyní je zde přímo pointer na pole struktur typu element_t.
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Struktura element_t obsahuje pouze typ a union tří pointerů na tlačítko, popisek, 

nebo  seznam.  Podle  typu  uloženého  v element_type_t se  rozhodne,  který 

z pointerů se dále použije. Další struktury už drží specifika pro dané GUI prvky. Každý 

z nich má 32 b  konstantu id, která identifikuje element, aby mohl procesor s elementy 

pracovat.

Struktura pro tlačítko, pojmenovaná button_t, nedrží žádné informace o vzhledu. 

Samotné  tlačítko  je  předkresleno  v obrázku  pozadí  a popisek  se  doplní  na  správné 

místo,  aniž  by  jakkoliv  s tlačítkem  souvisel.  Ve  struktuře  jsou  tedy  nutné  poloha, 

velikost a směrovač go_to_screen, který říká na kterou obrazovku se má skočit po 

stisknutí.  V případě,  že tlačítko nemění obrazovku, uloží se zde konstanta  0xffffffff  

a procesor po stisknutí zavolá univerzální funkci stisku s id konkrétního tlačítka.

Ve struktuře label_t, která uchovává popisky, je font, barva a samozřejmě pointer 

na textový string.  Proměnná font  má zatím význam pouze velikost  textu,  kde  1  je 

obyčejný  8×16  a až do  4  se pouze namísto jednoho pixelu kreslí čtvereček  n×n  

pixelů. V budoucnu je možné do tohoto čísla schovat i další  fonty.  Protože struktura 

tlačítka nemá v sobě žádný popisek, je nutné na každé tlačítko přidat popisek ručně. 

Výhodou je možnost libovolně rozložit více popisků na jedno tlačítko.

4.3.1  Seznamy

Struktura  list_t uchovává  data  seznamu.  Kromě  obvyklého  id,  position 

a size jsou zde i barvy a číslo seznamu. Je zde barva pro text, položka  color, což 

bývá  obvykle  černá,  barva  pro  pozadí,  back_color,  a barva  pro  pozadí  vybrané 

položky, active_color.

Seznam se při delším stisknutí začne pohybovat a posune se pod prst uživatele. Při 

krátkém stisknutí se pouze vybere položka, která se podbarví rozdílnou barvou. Po dvou 

krátkých stisknutí  vyvolá seznam stejnou akci jako při stisku tlačítka,  což je možné 

použít pro vstup do nižší složky a podobně.

K seznamu je potřeba připojit další proměnné, které už musí být v paměti RAM. Tato 

RAM paměť by šla spojit se strukturou ve FLASH, ale vyžadovalo by to na předem 

známou  adresu  v RAM  paměti  umístit  proměnnou  a ve  FLASH  struktuře  napevno 

zapsat její adresu. Namísto toho jsem použil jednodušší řešení s číslem seznamu. Podle 

položky list_nr se použijí správné proměnné.
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Zvláštní místo mají v seznamu texty. Jak jsem zmínil výše, nedá se alokovat paměť 

pro celý obsah složky a tak jsem zapsal pole pointerů na texty ihned za display v externí 

RAM paměti a samotné texty za toto pole. Maximální obsah složky je tedy limitován 

součtem délek dlouhých názvů souborů a záleží na velikosti externí RAM. Aby nedošlo 

k nepředvídatelným situacím, omezil  jsem počet souborů na  255  a další  soubory se 

nezobrazí. Výpočtem 256⋅256+256⋅4=66560 B  ověřím, že se vše při maximální délce 

vejde  i do  menší  paměti  použité  v návrhu  PCB,  viz  kapitola  5 Návrh  PCB  řídící

jednotky.

4.3.2  Vytvoření struktur GUI editorem

Program, který dosadí všechna potřebná data do struktur, jsem se chystal napsat opět 

v jazyce Python s knihovnou Qt,  ale  našel  jsem vývojové prostředí  QtCreator.  Qt je 

primárně zaměřeno na C++ a stejně je na tom i QtCreator a tak jsem se pustil do psaní 

v jazyce C++. Oproti Pythonu je potřeba si dát pozor na alokovanou paměť a na správný 

tvar pointerů, ale mimo to není vývoj o moc složitější.
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Program,  který  jsem vytvořil,  obsahuje  editační  pole  na  všechny  prvky  struktur 

a umožňuje  libovolně  přidávat  obrazovky,  tlačítka,  popisky a seznamy.  Program čte 

a ukládá pouze binární soubor, který se uloží do FLASH paměti procesoru na adresu 

base_address.

Při  tvorbě  jsem program rozdělil  na  tři  části.  První  část,  hlavní  okno programu, 

zobrazuje  globální  editační  pole,  která  se  netýkají  žádné  obrazovky,  a záložky  pro 

každou obrazovku. Druhé části programu jsou ony obrazovky. V každé jsou seznamy 

elementů a editační pole týkající se obrazovky a právě vybraného elementu. Třetí částí 

je náhled výsledné obrazovky. Podle zadaných dat se načte pozadí obrazovky, nakreslí 

se tlačítka, popisky a seznamy, aby bylo vidět jak bude obrazovka fungovat. Kliknutím 

na obrazovku lze posunout právě vybraný element.

Jako bonus jsem na konec 256 kiB  velkého souboru připojil další pozadí obrazovky, 

které  procesor  zobrazí  pokud  nemá  vloženou  SD kartu.  Obejde  se  tím problém co 

zobrazit, když jsou všechny obrázky uloženy na SD kartě, která chybí.

4.4  Menu

Z pohledu  uživatele  bude  většina  zacházení  s tiskárnou  pouze  zapnout,  vybrat 

soubor a začít tisk. Na hlavní obrazovce, která se zobrazí po zapnutí přístroje, tak musí 

být tlačítko pro zadání tisku. Další často využívanou funkcí je vynulování os. Zbylá 

tlačítka jsem naplnil nastavením, ručním ovládáním tiskárny a obrazovkou about, kde se 

uživatel dozví verzi a případně najde návod k zařízení.

V menu  nastavení  je  dostupná  kalibrace  displaye,  nastavení  času  a zobrazení 

připojených  modulů.  Nastavení  času  je  další  obrazovka,  kde  lze  dotykem  vybrat 

nastavovanou číslici a na číselníku zvolit požadovanou hodnotu. Zobrazení modulů je 

pouze  seznam,  kde  se  zobrazují  informace  z vrstvy  control,  která  řídí  komunikaci 

s moduly a zjišťuje jejich stavy.

Na obrazovce pro zadání tisku je seznam souborů ve složce  /print na SD kartě 

a po dvojkliku na podsložku lze procházet i nižší složky. Vybraný soubor se poté použije 

po stisku tlačítka print.

Obrazovka tisku je záměrně tmavá, aby v době tisku příliš nekřičela, protože tiskárna 

stráví snad nejvíce času tiskem a se stmíváním displaye nepočítám. Pokud by se display 

stmíval,  mohlo  by  dojít  po  rozsvícení  k nechtěnému  stisknutí  tlačítka  a uživatel  by 

28



musel obrazovku stisknout pokaždé, kdy by chtěl zkontrolovat aktuální hodnoty tisku. 

Zařízení  je  stejně  primárně  napájeno  z elektrické  sítě  a příkon,  který  si  vezme 

podsvícení  displaye,  je zanedbatelný oproti  10⋅12=120W ,  které  si  vezme vytápění 

pracovní desky.

Z obrazovky tisku lze odejít pouze přes tlačítko, které tisk pozastaví, ale neukončí. 

Jednak by se náhodným kliknutím zmařilo spousta práce a materiálu a potom to může 

být  užitečná  funkce  v případě,  že  uživatel  potřebuje  do  tisku  zasáhnout  a poté 

pokračovat. Na této obrazovce je navíc tlačítko pro vynulování os  x  a y , aby bylo 

možné  tiskárnu  znovu  zarovnat,  pokud  nějaký  modul  přeskočí  krok  aniž  by  to 

zaznamenal.

Pokud uživatel  chce tisk opravdu ukončit,  vypnou se všechna vytápění a uživatel 

nejprve přejde na obrazovku,  kde je  zobrazena  nejvyšší  teplota  v tiskárně,  aby bylo 

ihned jasno, zda je rozumné strkat do tiskárny ruce.
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5  Návrh PCB řídící jednotky
V práci  je  použit  modul  HY-LPC4088,  který  obsahuje  většinu  potřebných 

komponent a navíc spoustu zbytečností. Na vývoj je takový kit velmi užitečný, protože 

jsou  dané  komponenty odzkoušené a většinou není  potřeba  přemýšlet,  zda  je  chyba 

v software nebo v návrhu desky. Kit  jako takový lze použít  jako řídící  jednotku, ale 

finální výrobek by si zasloužil vlastní elektroniku a tak jsem se pustil do návrhu PCB. 

Z kitu  jsem  vybral  potřebné  části  a nahradil  některé  komponenty  vhodnějšími 

součástkami.

Při návrhu PCB jsem dodržoval většinu obecně uznávaných pravidel návrhu a snažil 

jsem se komponenty umístit tak, aby celá řídící jednotka byla kompaktní. LCD display 

jsem umístil  na zadní  stranu PCB, kam jsem nedal  žádné součástky.  Výjimku tvoří 

naopak ty největší součástky, které jsou z pohledu uživatele vlevo od displaye. Tloušťka 

řídící jednotky se potom bude skládat pouze ze samotného displaye, nosného materiálu 

PCB a jedné vrstvy součástek, dohromady přibližně 10mm , s vyčnívajícím konektorem 

RJ-45, který se výrazně tenčí vyrobit nedá.

5.1  MCU

Zvolené MCU LPC4088 se vyrábí ve čtyřech pouzdrech (viz [5]). Dvě z nich jsou 

typu  BGA a proto  nejsou  použitelná,  protože  BGA pouzdra  vyžadují  nedosažitelné 

technologické podmínky, například kontrolu zapájení rentgenem. Menší ze zbývajících 

pouzder  LQFP144  nelze  použít,  protože  EMC  kontrolér  má  vyvedeno  pouze  8  

datových  a 16  adresních  vodičů.  Dovede  tedy  připojit  pouze  216
=65536=64kiB  

paměti, což je pro použitý display nedostačující. Zbývající pouzdro LQFP208 je velké, 

ale  na  požadované funkce  přiměřené.  O ručním pájení  se  kvůli  množství  a velikosti 

vývodů prakticky nedá uvažovat a stejně jako u  modulů bude potřeba použít osazování 

v peci.

5.2  Externí RAM

V kitu HY-LPC4088 je použita externí RAM K4M563233E. Jedná se o synchronní 

dynamickou  RAM (SDRAM) o velikosti  32MiB ,  v pouzdře  90FBGA (viz [6]).  Na 

LCD  display  je  potřeba  pouze  480⋅272⋅2=255 kiB  paměti  a tak  lze  použít  menší, 

levnější  a lépe  pájitelnou  paměť.  Z nabídky  společnosti  Farnell  jsem  vybral 
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AS6C4008-55TIN. Toto je statická RAM (SRAM) o velikosti 4 MiB  (viz [7]) a i když 

by  stačila  ještě  menší  paměť,  tak  v tomto  rozmezí  není  velký  výběr  a tato  RAM 

vypadala nejlépe. SRAM mohou být obecně rychlejší, ale vývoj se ubíral jiným směrem 

a tak  jsou  přístupové  časy  obou  pamětí  srovnatelné.  Velkou  výhodou  SRAM  je 

neomezená retence dat. Procesor si požadovaná data jednoduše přečte a nemusí se starat 

o periodickou obnovu.

Protože se jedná o velké množství vodičů, které nelze mezi sebou nijak přehazovat, 

je lepší paměť umístit blízko procesoru a připojovat ji k procesoru jako první.

5.3  LCD panel

LCD panely,  které se dají připojit  ke kitu HY-LPC4088, mají vyvedenou Kapton 

pásku s vyleptanými vodiči. Tyto kabely se označují FFC (flexible flat cable) nebo FPC 

(flexible printed curcuit) a podle potřeby se k nim v nabídkách dají najít různé SMD 

konektory. Jak jsem napsal výše, LCD panel jsem umístil na zadní stranu PCB a tak 

musel tento konektor přijít na správné místo, aby display pasoval.

Datové vodiče jsem pouze připojil na procesor, ale zbytek vyžadoval specializované 

obvody. Pro podsvícení LCD displayů se dnes používají výhradně LED diody. Z důvodu 

úspory energie a součástek se však používají sériová zapojení mnoha LED diod, tak aby 

se dalo použít co nejméně proudových zdrojů. To vyžaduje vysoká napětí, která jsou 

samozřejmě  vyšší  než  napájení  celého  přístroje.  K tomuto  účelu  se  vyrábí  mnoho 

specializovaných obvodů, původem především ze sféry chytrých telefonů. Tyto obvody 
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si  vystačí  s běžným napětím  3.3 V  a pulzně  jej  násobí  až  k 50V .  Já  jsem vybral 

NCP5005SNT1G a z doporučeného zapojení (viz [8]) jsem dopočítal potřebné hodnoty 

součástek. Výsledné zapojení je vidět na schéma 3.

Jako driver pro dotykovou obrazovku jsem vybral AR1020T-I/SS. Tento obvod jsem 

připojil  k procesoru linkou UART. To má velkou výhodu v tom, že driver může bez 

vyzvání  vyslat  událost  dotyku  a nemusí  čekat  na  dotaz  od  MCU  (viz [9]). 

V doporučeném zapojení jsou navíc prvky ESD ochrany, které jsem poté použil i pro 

ochranu dalších částí desky, aby se ušetřila rozmanitost součástek.

5.4  SD karta

Datové vodiče SD karty se pouze připojí k procesoru a o zbytek se postará periferie 

MCU. Ze specifikací  není  jasné,  zda  jsou  zde  potřeba  externí  pull-up rezistory,  ale 

všechny piny MCU je mají zabudované uvnitř, proto jsem je zanedbal. Na detekční pin 

jsem připojil ESD ochranu a kryt jsem uzemnil přes feritové jádro, protože slot na SD 

kartu je další místo, kterého se dotýká člověk.

Napájení SD karty se běžně spíná tranzistorem, aby bylo možné SD kartu odpojit 

a úplně resetovat. V kitu HY-LPC4088 je použita dvojice tranzistorů FET a PNP. PNP 

tranzistor je zde použit  pouze pro spínání  FET tranzistoru,  který ovšem stejně musí 

spínat  pod  napětím  3.3V .  Tento  princip  jsem nepochopil  a zapojení  jsem nahradil 

samotným  P  kanálovým  FET  tranzistorem.  Pin  procesoru  na  sepnutí  musí  stačit 

a napěťová  úroveň  signálu  pro  napájení  karty  se  dá  jednoduše  obrátit  v nastavení 

periferie.

5.5  Komunikace s moduly

Pro komunikaci s moduly jsem zvolil RS-485, ale oproti standardu jsem elektrické 

charakteristiky sběrnice upravil.  Podle normy je RS-485 diferenční  sběrnice s vícero 

třístavovými vysílači a vícero přijímači. Oba konce sběrnice jsou ukončeny odporem 

120Ω , aby nevznikaly na koncích sběrnice odrazy.

Při napájení vysílače  5 V  s výstupním odporem  10Ω  na vodič a terminací  60Ω  

jsem se dostal k 
5 V
80Ω

=62.5 mA , nepočítaje zatížení samotnými přijímači. V měřítku 

stolního stroje se určitě nejedná o komunikaci v jednotkách km  a komunikační rychlost 

je  více  ovlivněna nepřesností  oscilátorů  v modulech.  Rozhodl  jsem se  tedy riskovat 
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částečné odrazy na koncích sběrnice a zvětšit terminační odpory až na hodnotu přibližně 

1kΩ .

Druhým  problémem sběrnice  RS-485  je  nedefinovaný  stav  při  výměně  vysílačů 

(podrobný rozbor  například  v [10]).  Poté  co  první  vysílač  odvysílá  zprávu  a uvolní 

sběrnici, musí přijímače zprávu nejprve přijmout a dekódovat. Teprve poté může jeden 

z nich obsadit sběrnici, stát se vysílačem a na zprávu odpovědět. V době, kdy už první 

vysílač sběrnici uvolnil, stáhne terminační odpor vodiče k sobě a diferenční napětí na 

sběrnici bude přibližně  0 V . Problém je, že podle normy mají přijímače mezi  0.2 V  

a −0.2V  zakázané pásmo. Vlivem šumu mohou toto detekovat jako libovolné kmitání 

mezi logickou 1  a 0 . To vede samozřejmě k chybnému příjmu a ztrátě rámce. Přijímač 

tedy může zahodit špatně přijatá data a najít správný start bit, ale také se mu to povést 

nemusí. Moderní RS-485 drivery některých společností si s tímto podle dokumentace 

umí poradit ([10],  [11]), ale vždy je doporučováno doplnit na jeden z konců sběrnice 

bias rezistory. Bias rezistory, přeloženo zhruba jako tendenční odpory, podle funkce tak, 

aby  měly  napěťové  úrovně  tendenci  tíhnout  ke  klidové  logické  úrovni.  Hodnoty 

rezistorů jsem opět zvolil větší než doporučované.

Do  schéma  jsem  ještě  doplnil  ochranné  prvky  pro  ochranu  před  ESD  společně 

s 10Ω  rezistory před driver. Tyto rezistory napomáhají ochranným prvkům a zároveň 

ulehčují driveru, pokud dojde ke kolizi na sběrnici. Výsledek včetně bias rezistorů R29 

a R28 je vidět na schéma 4.

Poslední  překvapení,  které  může  sběrnice  RS-485  přinést,  je  neshoda  v označení 

vodičů. Podle normy by měl být vodič  A  invertující nebo –, ale většina driverů má 
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označený vodič A  jako neinvertující neboli +. Pro jistotu je lepší pokaždé se podívat 

do dokumentace k danému driveru. Problém pravděpodobně vznikl značením A  jako 

kladného vodiče u driverů ještě před vznikem RS-485, které je v konfliktu s obrácenou 

logikou u linky RS-232, kde by jediný vodič mohl být označen jako A .

Další  možností  je  propojit  moduly  sběrnicí  CAN,  která  řeší  arbitráž  a popisuje 

i zajímavý protokol včetně adresace.  Dal jsem tedy na desku řídící  jednotky i driver 

sběrnice  CAN,  aby  bylo  možné  v budoucnu  vytvořit  moduly  komunikující  po  této 

sběrnici.  CAN sběrnice  z principu  nepotřebuje  bias  rezistory a nemůže  zde  dojít  ke 

kolizi a tak je zapojení driveru ještě jednodušší než zapojení RS-485.

5.6  Ethernet

Spojení s okolním světem skrze Ethernet je jedno z těch velmi složitých. Technologie 

Ethernet  už  tu  jsou  velmi  dlouho a jsou  používány velmi  často,  ale  pořád  se  jedná 

o velmi rychlou a citlivou elektroniku. Zapojení jsem se snažil co nejvíce opsat z kitu 

HY-LPC4088.

MCU LPC4088 obsahuje periferii  pro Ethernet,  ale obsahuje pouze MAC vrstvu. 

K periferii se musí připojit Ethernet PHY, které obstará fyzickou vrstvu komunikace. 

Použil  jsem  LAN8720A-CP,  který  je  často  vidět  na  vývojových  kitech  včetně 

HY-LPC4088. MCU a PHY se dorozumí s pomocí RMII a o všechny vrstvy Ethernetu 

a TCP/IP se postarají knihovny dodávané s MCU.

K PHY čipu jsem připojil konektor s vestavěnými oddělovacími transformátory, tak 

aby  nevadil  rozdíl  v zemních  potenciálech.  Další  součástky  jsem  doplnil 

z doporučených zapojení  k driveru,  konektoru  a ze  schématu  k vývojovému kitu.  Na 

PCB jsem se potom snažil zmenšit zapojení na co nejmenší oblast a všechny vodiče 

nechat co nejkratší, aby nedocházelo k rušení a HF problémům.

5.7  Nepoužité vývody

Co nejvíce nepoužitých vývodů jsem vyvedl z desky ven. Směrem pod display jsem 

vyvedl neošetřené komunikační sběrnice, aby bylo možno doplnit vedle hlavní desky 

libovolné  rozšíření.  Směrem  nahoru,  vedle  napájení  a konektoru  pro  Ethernet  jsem 

vyvedl ošetřené digitální vstupy a výstupy pro libovolné uživatelské rozšíření, například 

další tlačítko a kontrolku.
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5.8  Náhled řídící jednotky

Výroba  řídící  jednotky  by  byla  příliš  nákladná  a oproti  vývojovému  kitu 

HY-LPC4088  by nepřinesla  nic  navíc.  Odložil  jsem tedy výrobu  na  neurčito  a zde 

přikládám alespoň náhled.
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Obrázek 4: Náhled osazené řídící jednotky, přibližně ve skutečné velikosti

Obrázek 2: Náhled PCB bottom, 1:1 Obrázek 3: Náhled PCB top, 1:1



6  Komunikace s moduly
Komunikace s moduly je založena na sběrnici RS-485. U RepRap tiskáren je běžné 

vyhřívat pracovní plochu na cca 100 ̊C , v závislosti na tisknutém materiálu. Používaná 

odporová deska potřebuje cca 10 A  při 12V  a u stolního přístroje jako je RepRap není 

vhodné zvedat napětí z důvodu bezpečnosti. Pokud navíc potřebujeme přívodní kabel 

jenom tak tlustý, aby šel pravidelně ohýbat, úbytek napětí na něm může být i přes 1V . 

S takovým  rozdílem v zemním potenciálu  se  single-ended  spojení  nedá  provozovat, 

zvláště pokud je některý z konců 3.3 V  logika. RS-485 je postarší diferenční sběrnice 

a tento problém řeší.

RS-485 bohužel nemá žádnou arbitráž, takže je potřeba v protokolu zamezit kolizím. 

Toho se obvykle dosáhne předáváním „tokenu“. V tomto případě předpokládám většinu 

provozu z řídící jednotky směrem k modulům. Mohu tedy řídící jednotku prohlásit za 

master a nechat ji řídit celou komunikaci. Řídící jednotka pravidelně rozesílá adresnou 

zprávu POOL, na kterou musí periferie odpovědět jednoduchým ACK, ve kterém je její 

stav.  Nevýhodou  je,  že  pokud  má  periferie  naléhavou  zprávu  (například  sepnutý 

koncový spínač), tak se o tom řídící jednotka nedozví ihned, ale až po vyzvání periferie. 

Zdržení v praxi bývá zanedbatelné a podobné schéma používá i USB, ač se zdají HID 

zařízení  fungovat  bez  jakékoli  prodlevy.  Jiný  přístup  by  mohlo  být  použití  CAN 

sběrnice, která problém arbitráže řeší.

Zpráv  posílaných  po  sběrnici  není  mnoho,  ale  každá  musí  mít  vlastní  hlavičku 

a vepsanou délku, aby pomalé čipy v modulech stíhali komunikaci přijímat a dokázaly 

jednotlivé zprávy oddělit. Navrhl jsem vyhradit v hlavičce nejvyšší 3 bity pro zapsání 

délky zprávy.  Délka  zprávy za  hlavičkou je  ((header & 0xe0) >> 3),  tedy 

nejvyšší 3 bity vynásobené 4, tak že zpráva i s hlavičkou může mít od 1B  do 29B . 

Modul tedy ihned ví, kolik byte má očekávat. První byte za hlavičkou je vždy adresa, 

takže modul  pozná,  zda je zpráva pro něj,  a pokud adresa ve zprávě není,  jedná se 

o broadcast. Na broadcast modul neodpovídá ACK zprávou, ale musí jej vyslechnout.

Pro alespoň minimální ochranu dat se za byte s daty přidává paritní bit. Procesory 

v modulech musí paritu stejně počítat softwarově, ale zvládají to rychleji, než jakékoli 

složitější CRC. Pokud dojde k chybě při příjmu hlavičky, modul se nedozví, kolik byte 

má zahodit, a byl by navždy ztracen. Modul proto ihned po uložení byte kontroluje, zda 
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se přijímá další a pokud ne, jedná se o prodlevu mezi zprávami a původní zprávu modul 

zahodí. Některé periferie mají zabudovanou detekci stavu idle, což je minimálně jeden 

rámec bez start bitu, ale použitý PIC si musí poradit takto.

Rychlost  komunikace  jsem  zvolil  na  500 kbd .  Použitý  PIC  ji  jednoduše  vydělí 

z 32MHz  oscilátoru, měla by být dostatečná pro řízení tiskárny a na krátké vzdálenosti 

by ještě nemuselo příliš docházet k přeslechům. Není to standardní rychlost, ale dnes 

používané procesory s frekvencemi zaokrouhlenými na MHz  mají radši kulatá čísla.

6.1  ModTemp

Komunikace s modulem ModTemp je velmi jednoduchá. Modulu se nastaví teplota, 

na kterou má regulovat, a modul si jí sám hlídá. Při potvrzování  POOL zprávy posílá 

modul zda už dané teploty dosáhl, či nikoli. Dalším vylepšením by mohlo být nastavení 

teplotní rampy, které by mohli materiáloví odborníci požadovat. V modulu ModTemp 

však  nemá  rampa  smysl,  protože  modul  měří  nelineárními  termistory  a nebyl  by 

schopen držet rampu v nižších teplotách, než pro které byl osazen.

6.2  ModStep

Rozhodl  jsem,  že  modul  bude  pro  zjednodušení  pracovat  pouze  s kroky  motoru 

a nebude se zajímat o skutečnou polohu v milimetrech.  Ušetří  se tak vícero přepočtů 

z jedněch  souřadnic  do  druhých.  Krokovací  příkaz  musí  obsahovat  cílovou  pozici, 

počáteční  rychlost  a zrychlení.  Počáteční  pozici  si  modul  musí  v každém okamžiku 

pamatovat sám.

Modul řídí krokový motor přičtením počtu kroků ve správný okamžik. Řadič používá 

mikrokrokování, takže by se dalo uvažovat o přičtení vícero kroků najednou. Pro rozjetý 

motor  lze  přeskočit  i celé  kroky a točivý  moment  motoru  zařídí  zbytek.  Vynechání 

kroků  ale  rozhodně  nepřispěje  plynulosti  pohybu,  proto  uvažuji  pouze  o přičtení 

jednoho  kroku.  Při  maximálních  rychlostech,  které  na  tiskárnách  dosahují,  včetně 

rezervy  to  znamená  v=1m⋅s−1
⋅100 steps⋅mm−1

=100000 steps⋅s−1 ,  tedy  čas  mezi 

jednotlivými  kroky  t=
1
v
=10μ s  a v rychlosti  procesoru  to  znamená  80  instrukcí. 

Reálné rychlosti tisku jsou spíše mezi 100⇔200mm⋅s−1 , tedy t=50⇔100μ s .
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Pro  začátek  by  stačilo  konstantní  zrychlení,  pro  které  vyjdu  ze  známé  rovnice 

x=x0+v0⋅t +
1
2
⋅a⋅t 2

 a vyjádřím z ní čas t=
√2⋅a⋅(x−x0)+v0

2 – v0

a
, záporné řešení budu 

ignorovat. Procesor PIC16F1825, který neumí násobit ani sčítat  32b  čísla, tedy musí 

zvládnout vypočítat tuto rovnici v 40 instrukcích. Nemusím ani nic zkoušet a je jasné, 

že  to  procesor  nezvládne.  Původní  nápad  použít  pro  moduly  levný  PIC  se  tedy 

z dnešního pohledu zdá jako opravdu hloupý nápad. Úplné řešení by vyžadovalo zahodit 

moduly s PIC a navrhnout jiné například s procesorem LPC11C2x, který je o mnoho 

rychlejší a má integrovaný CAN  transciever (viz [12]), takže by se ušetřilo za driver 

sběrnice RS-485 a celková cena by se zvedla pouze nepatrně.

Pro  řešení  problému  jsem  se  pustil  do  postupné  iterační  metody.  Zanedbám 

nepřesnost prodlevy mezi kroky Δ t  a výsledné nepřesnosti se dorovnají synchronizací 

při  startu  dalšího  krokování.  Bohužel  časový  interval  mezi  jednotlivými  kroky  je 

Δ t=1/ v , což je v integerové matematice problém. Shrnu výpočty vn=vn−1+a⋅Δ t n−1 , 

Δ t n=1/ vn  a pokusím se je upravit do přijatelné podoby.

Pro rychlost  v  počítám s rozsahem v∈(0.1;100000)[steps⋅s−1
]  a pro zpřesnění ji 

budu ukládat  212
⋅v , aby mocnina  2  usnadnila výpočty. Pro proměnnou  Δ t  počítám 

s rozsahem  Δ t ∈(0.00001 ;10)[s]  a uložím  ji  jako  16000000⋅Δt ,  tak  aby  1  

odpovídalo dvěma taktům procesoru. Rovnici pro Δ t  podle toho upravím na výpočet 4. 

Proměnná  vynásobená  32000000  by se  už  nevešla  ve  výpočtu  do  32 b  proměnné 

a násobit  rychlost  nekulatou  mocninou  také  není  dobrý  nápad,  takže  bude  potřeba 

v čítači  zapnout  dvojnásobnou  předděličku.  Pro  zrychlení  a  počítám  s rozsahem 

a∈(−1000000 ;999985)[steps⋅s−2
]  a uložím  jej  jako  220

16000000
⋅a ,  tak  aby  se  po 

úpravě  na  výpočet  5 pořád  shodovaly  jednotky.  Nekulatá  část  kladného  rozsahu  je 

z důvodu šetření místa ve zprávě. Takto lze číslo uložit do 17b  a zbylých 8b+7b  lze 

využít pro jiná data.
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Výpočet 4: Prodleva Δ t n  v ModStep

(16000000⋅Δ tn)=16000000⋅212
⋅

1 step

(212
⋅vn)

=
4096 M⋅steps

( (212
⋅vn) /2

4 )



Dosazením maximálních hodnot se ukáže, že pro velké rychlosti a malé zrychlení 

nebude mít  zrychlení význam a pro malé rychlosti  a velké zrychlení hrozí  přetečení. 

Rychlost ale stejně nesmí překročit své meze, takže druhý případ mne nemusí zajímat.

Kromě příkazu pro  pohyb  přijímá  ModStep  další  příkazy pro  ruční  posun o část 

plného kroku, změny módu (brzdění, uvolnění nebo řízení motoru) a dva broadcasty pro 

začátek pohybu.

6.2.1  Homing os po zapnutí

Moduly ModStep si  nepamatují pozici  motoru při  vypnutí  a i v zapnutém stavu ji 

mohou  „zapomenout“  v případě,  že  je  přeskočen  krok  nebo  je  s motorem  násilím 

pohnuto.  Po  zapnutí  si  moduly  nastaví  polohu  0x80000000 ,  která  je  zcela  mimo 

pracovní rozsah. Po dosažení libovolného endstop spínače si polohu vynulují respektive 

nastaví na maximum podle toho, který spínač je sepnutý.

Řídící jednotka tedy po příkazu  „home axes“ vyšle příkazy ke krokování pomalou 

rychlostí  na pozici  0  a nechá moduly najít  své konce.  Po dosažení  konce jednotka 

ručně odkrokuje moduly k rozepnutí  spínače.  Teď už velmi pomalu,  aby se zlepšila 

opakovatelnost.  Při  sepnutí  spínače  nemohou  moduly  z bezpečnostních  důvodů 

samovolně krokovat, takže musí jendotka vysílat příkaz k jednotlivým krokům.

Pro urychlení této procedury bude lepší po dokončení tisku dojet na pozici velmi 

blízkou nule a použít vyšší rychlost, aby se po startu při pomalém pohybu ušetřil čas.

6.3  Časování

Aby mohlo vícero modulů najednou začít krokovat, navrhl jsem dva za sebou jdoucí 

příkazy  MOVE_START1 a MOVE_START2.  V případě,  že modul špatně přijme první 

zprávu, zachytí tu druhou a začne synchronně s ostatními krokovat motor. V případě, že 

nepřijme  druhou zprávu,  modul  ví  o přijetí  něčeho  špatného,  pamatuje  si  předchozí 

zprávu  a začne  krokovat  opět  synchronně  s ostatními.  Tyto  dva  příkazy jsou jediné, 

které jsou potřeba posílat ve správném čase.
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Výpočet 5: Rychlost vn  v Modstep

(212
⋅vn)=(212

⋅vn−1 )+
(( 220

16000000
⋅a)⋅(16000000⋅Δ tn−1 ))
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Při  vysílání  delší  zprávy by se mohlo  stát,  že  čas  odeslání  MOVE_START padne 

doprostřed  odesílání.  Z části  vyslanou  zprávu  není  možné  ihned  ukončit  a začátek 

krokování  by  se  tak  zpozdil.  Při  délce  jednoho  rámce 

1⋅start+8⋅data+1⋅parity+1⋅stop=11 ,  délce  nejdelšího  packetu  29 B  a přenosové 

rychlosti 500 kbd  to může být až 638μ s . I při pomalém tisku by bylo zpoždění delší 

než jeden krok. Před odesíláním zpráv se tedy musí zkontrolovat, zda nebude v nejbližší 

době potřeba odeslat startovací zprávu.

Mezi časovací značky je potřeba vejít oslovení všech modulů, aby se řídící jednotka 

dozvěděla  případné  problémy  v modulech.  Oslovení  POOL a odpověď  ACK jsou 

dohromady  10B  a s rezervou  na  zpracování  modulem  bude  jedno  oslovení  trvat 

přibližně  250μ s . Na jednu tiskárnu je potřeba alespoň 7 modulů, ale skutečné číslo 

může  být  vyšší.  Do  jednoho  krokovacího  pohybu  se  ještě  musí  vejít  zapsání 

následujícího  pohybu,  které  trvá  přibližně  800μ s  na  jeden  ModStep.  Pro  omezení 

komunikace lze dotazovat moduly ModStep pravidelně, aby se ihned zjistil chybějící 

krok, nebo koncový spínač, a moduly ModTemp kontrolovat pouze jednou za sekundu, 

protože průběh teploty nemůže být nijak dramatický. V modulech se také najde místo na 

uložení  vícero  příkazů,  takže  je  možné  po  jeden  krátký  pohyb  do  modulů  nic 

nezapisovat. Pouze v případě mnoha krátkých pohybů by komunikace nemusela stíhat, 

ale takový případ hrozí jen pro příliš detailně rozkreslenou kružnici. V takovém případě 

navíc rychlost pohybu sníží výpočet maximální akcelerace.

6.4  G-kódy

Pro řízení CNC strojů se běžně používají G-kódy, které se do stroje posílají  přes 

sériovou linku. Každý kód se posílá v textovém režimu a je oddělen novým řádkem. Na 

začátku řádku se odesílá velké písmeno G (odtud G-kódy), za ním číslice určující kód 

a další  parametry  uvozené  vlastními  písmeny.  CNC  stroj  každý  příkaz  dekóduje, 

provede a odešle zpátky potvrzení. Některé kódy je ještě možné načíst dopředu, ale to 

záleží na implementaci. Při čtení kódů z SD karty samozřejmě odpadá odpovídání a je 

možné si kroky číst libovolně dopředu.

Pro pohyb tiskárny stačí pouze jeden příkaz a to kód G1. CNC stroje a stroje RepRap 

používají samozřejmě vícero kódů a ještě více těch, které nejsou uvozeny písmenem G 

a nesouvisí  s pohybem.  Bohužel  kódy  nesouvisející  s pohybem  jsou  specifické  pro 
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některé stroje i pro některé tiskárny a dokonce i implementace kódů pro pohyb se liší 

mezi  jednotlivými  „firmware“,  které  se  běžně  k RepRap  používají.  Mezi  různými 

RepRap i komerčními tiskárnami není shodný ani kód pro nastavení teploty extruderu, 

ale  knihovna  všemožných  kódů obsahuje  i například  kódy pro  nastavení  maximální 

akcelerace os a zapnutí/vypnutí nějakého větráku. Maximální akceleraci svých os musí 

samozřejmě vědět samotný stroj a měl by si ji hlídat podle svých pravidel, aby nedošlo 

k poškození stroje nebo k nebezpečné situaci. Stejně tak používané teploty musí znát 

samotný stroj, protože jsou závislé na materiálu, ze kterého se tiskne a ne na objektu, 

který se tiskne. Pohyby tiskárny se odvíjejí od velikosti trysky, ale složení materiálu už 

je nijak nezmění. Existuje sice možnost „přehřát“ materiál, tak aby byl křehký a využít 

toto jako podporu, která se po tisku odstraní, ale i toto by bylo lepší řešit příkazem pro 

změnu nástroje a nikoliv nastavením teploty.

Kód G1 znamená kontrolovaný pohyb po přímce. Za hlavičkou G1 následuje cílová 

pozice  ve  všech  osách  a rychlost  jakou  se  má  pohyb  provádět.  Stroj  poté  lineárně 

interpoluje  všemi osami  do cílové pozice a podle některých implementací  stejně tak 

interpoluje  i rychlost,  takže  začne  s rychlostí  předchozího  kroku  a skončí  s rychlostí 

zapsanou v příkazu. Vytlačovaný materiál odpovídá další ose E tak, aby byl při pohybu 

synchronizovaný s osami  X,  Y a  Z. Jediným rozdílem je, že osa  E nemá horní hranici 

a může  se  podle  množství  vytlačeného  materiálu  dostat  libovolně  daleko.  Rychlost 

pohybu je určena parametrem F jako feedrate a znamená rychlost pohybu v ose E, ale 

opět závisí na implementaci. Navíc je potřeba vyřešit případ, kdy je sice určeno F, ale 

osou  E se nehýbe. Takový případ by znamenal pohyb v osách  X,  Y a  Z nekonečnou 

rychlostí.
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7  Závěr
7.1  Nevhodně zvolený mikroprocesor

Zatím  největší  chybou  projektu  bylo  použití  procesorů  PIC16F1825  od  firmy 

Microchip v modulech. Tento procesor jsem vybral naprosto nevhodně. Při výběru jsem 

počítal s tím, že procesor je pomalý, ale nečekal jsem, že bude až tak pomalý. Výpočty 

jsem omezil na jedno násobení a jedno dělení v uint32_t a procesor pořád nestíhal 

a musel jsem hledat další zjednodušení.

Oceňuji  to,  že  Microchip  vydává  vývojové  prostředí  MPLABX  i pro  operační 

systémy z rodiny Linux. Konkurenční společnosti v posledních pár letech přešly s IDE 

na  platformu  Eclipse  CDT a kompilátor  GCC,  které  pouze  upravily  pro  spolupráci 

s danou rodinou MCU a bez větší námahy mají veškerý komfort při vývoji C/C++ kódu. 

U společnosti Microchip je ale zvykem dělat vše naopak. To je důležité pro diverzifikaci 

trhu a často to přináší velmi užitečné myšlenky, ale v tomto případě vsadil Microchip na 

vývojové prostředí NetBeans. Stejně jako Eclipse je toto prostředí primárně určeno pro 

jazyk Java a další jazyky jsou až na druhém místě, ale Eclipse CDT už ušlo delší cestu 

a spousta funkcí mi v prostředí MPLABX chybí.

Pokud srovnám použitý procesor s tím, který bych vybral nyní, najdu sice dražší, ale 

na tuto aplikaci pravděpodobně vhodnější MCU. Kandidátem by byl LPC11C2x, který 

už jsem zmínil výše. Cena je v závislosti na velikosti FLASH a prodejci i dvojnásobná, 

ale čip už má v sobě CAN transciever, takže se ušetří za driver sběrnice.

Dalším faktorem by byl  teplotní  rozsah,  kde  PIC  vítězí,  ale  použití  krystalu  by 

rozdíly  srazilo.  Po  zkušenostech  bych  krystal  přidal  i k procesoru  PIC.  Vytápění 

vnitřního prostoru by tak bylo omezeno na  80 ̊ C ,  které by nejspíš bylo dostatečné 

a vzhledem k charakteru zařízení i bezpečnější.

Výpočetním  výkonem  se  oba  procesory  nedají  srovnávat.  Použité  PIC  neumějí 

násobit  a sčítat  umějí  pouze  8 b  čísla.  Vynásobit  tak  1000⋅1000  může být  značná 

peripetie, zatímco LPC s jádrem Cortex-M0 násobí  32 b  čísla v jedné instrukci. Jádro 

Cortex-M0  bohužel  neumí  dělit,  ale  procesory  LPC  běžně  obsahují  předpřipravené 

dělící rutiny v ROM paměti, takže je pořád dělení  32 b  čísel nesrovnatelně rychlejší 

než v procesorech PIC, které si musejí vypomáhat se sčítáním. Ač se to na první pohled 
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nezdá  a zcela  jsem  to  při  výběru  opomenul,  tak  i základní  rovnice  kinematiky  už 

vyžadují nezanedbatelnou porci matematiky.

Periferie použitého procesoru se sice zdají být na tak malý MCU výborné, ale při 

bližším pohledu se najde spousta úmyslných ořezání, která velmi ztěžují práci a často 

vytvářejí  neřešitelné  problémy.  Zmíním  například  minimální  buffer  pro  SPI  nebo 

problém  s náhodným  příjmem rámce  break,  který  jsem musel  obejít  tak,  že  oproti 

původním představám break v komunikaci vůbec nepoužívám. Oproti tomu konstrukce 

většiny ARM procesorů už vyžaduje sama o sobě velký a složitý čip a není tedy taková 

potřeba  periferie  zjednodušovat.  Zabudovaný  CAN  jsem už  zmínil,  ale  mohu  ještě 

vypíchnout  například  čítače.  Oproti  PIC  jsou  zde  i 32 b  čítače  s vlastní  prioritou 

přerušení,  takže  časování  výstupu  lze  provést  mnohem  efektivněji  a s použitím 

předčítače namísto předděličky lze získat prakticky libovolnou frekvenci čítání.

7.2  Výsledky

Výsledkem  práce  je  elektronika,  která  dovede  řídit  krokové  motory  a pohodlně 

tiskárnu ovládat s pomocí dotykového displaye. Uživatel může v přehledném posuvném 

seznamu vybrat soubor, který chce vytisknout. Motory sledují zadané G-kódy a stroj se 

podle plánu pohybuje.

Jednotlivé  části  elektroniky  jsou  dále  použitelné.  Není  problém  použít  modul 

ModTemp jako samostatný regulátor teploty nebo v jiném projektu využít uživatelskou 

část řídící jednotky. Pro další projekt stačí vyjmout správné soubory zdrojových kódů 

a je ihned k dispozici dotykový display včetně kalibrace, čtení a zápis do souborového 

systému SD karty a nástroje pro návrh jednoduchého GUI.

Vytvořenou  elektroniku  bohužel  pořád  nemohu  doporučit  k častému  používání. 

Samotné řízení motorů by pravděpodobně stačilo k jednoduchému tisku, ale na opravdu 

pohodlné bezúdržbové používání chybí ještě vícero vlastností, které zatím elektronika 

nemá.

7.3  Námět na pokračování projektu

Dalším  krokem  ve  vývoji  tiskárny  bude  jistě  řízení  dynamiky  pohybu.  Většina 

programů,  které  vytváří  G-kódy,  slicerů,  nedovede pořádně počítat  akceleraci  stroje. 

Samotný stroj by měl vědět o svých možnostech a podle nich plánovat další kroky. Rád 

bych,  aby  elektronika  uměla  počítat  nejen  akceleraci  jednotlivých  os,  ale  i impuls 
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rychlosti  tak,  aby  nemusela  na  každém  rohu  čtvercového  objektu  jedna  osa  úplně 

zastavit a teprve poté druhá osa akcelerovat. Zanedbáním menší akcelerace do jednoho 

impulsu rychlosti se ušetří spousta času a mechanika osy zbytkový ráz rozptýlí.

Následujícím krokem může být inverzní kinematika složitějšího stroje. Už existují 

3D  tiskárny,  které  využívají  různorodých  konstrukcí.  Vytvořením  mezivrstvy  pro 

inverzní kinematiku by se navíc otevřela celá další oblast použití. Zatím se příliš nevidí 

stolní  manipulační  roboti  a pokud  by  se  povedlo  srazit  cenu,  určitě  by  se  našlo 

uplatnění.

Tiskárna je teď ve stavu prvních krůčků a do dospělosti je ještě jistě zapotřebí delší 

dobu přístroj testovat a likvidovat nalezené chyby. I malá chyba při několikahodinovém 

tisku může být velmi frustrující a zničit mnoho materiálu.

44



Seznam použité literatury
1: Zdeněk Plíva, Jindra Drábková, Jan Koprnický, Leoš Petržílka, Metodika zpracování 

bakalářských a diplomových prací, 2014, 978-80-7494-049-1

2: Tomáš Jakubík, Bakalářský projekt Elektronika k tiskárně RepRap, 2013

3: Brian Evans, Practical 3D Printers, 2012, 978-1-4302-4393-9

4: NXP B.V., UM10562 LPC408x/407x User manual, 2014

5: NXP B.V., LPC408x/7x Product data sheet, 2013

6: Samsung Electronics Co. Ltd., K4M563233E Datasheet, 2004

7: Alliance Memory Inc., AS6C4008 Datasheet, 2007

8: Semiconductor Components Industries LLC, NCP5005/D Compact Backlight 
LEDBoost Driver, 2005

9: Microchip Technology Inc., AR1000 Series Resistive Touch Screen Controller, 2012

10: Texas Instruments Incorporated, RS-485 Passive failsafe for an idle bus, 2009

11: EXAR Corporation, SP3494, Differential Driver, 2012

12: NXP B.V., LPC11Cx2/Cx4 Product data sheet, 2013

Přílohy
Následuje seznam složek v kořenovém adresáři přiloženého datového nosiče.

/datasheets

Zde jsou uloženy všechny relevantní datasheety k použitým součástkám.

/documentation

Zde je uložena elektronická kopie práce.

/documentation/pictures

Zde jsou kopie obrázků vložených v textu této práce.

/documentation/visual

V této složce jsou obrazové záznamy prototypu zařízení.

/project

Zde je obsah CD předchozího Bakalářského projektu.

45



/sources

/sources/eagle
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/sources/mplabx
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