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Abstract and keywords
Česky

Tato  práce  se  nezabývá  technologiemi  3D  tisku,  ale návrhem  elektroniky  k 3D

tiskárně RepRap. RepRap je open-source projekt, který se zabývá vývojem jednoduše

vyrobitelných, finančně nenáročných, samoreplikovatelných 3D tiskáren. Jeho součástí

je vícero návrhů řídící elektroniky. Většina je však postavena na 8-bit AVR platformě

nebo  ještě  hůře  na  platformě  Arduino.  I velmi  povedené  projekty  na  rychlejších

platformách  jsou  jen  málo  rozšířitelné  a jsou  velmi  limitovány  počtem  krokových

motorků a regulátorů teploty. Zároveň neumožňují některé zajímavé funkce, které by

mohly práci usnadnit.

 Tato  práce  rozebírá  návrh  elektronického  zařízení  včetně  návrhu  PCB

a programování mikroprocesorů Microchip PIC16 a Freescale Kinetis. Při návrhu byl

brán důraz na univerzálnost zařízení, tak aby šlo bez problémů použít i v jiných stolních

CNC strojích. Naopak jednoduchá domácí výroba, tak jako je běžné u konkurenčních

řídících elektronik, je téměř nemožná tím, jak moderní elektronické součástky přestávají

brát domácí výrobu vážně.

Výsledkem projektu není funkční výrobek, ale příprava na navazující bakalářskou

práci. Podle přiložených materiálů je možné vyrobit malé moduly, přijímající příkazy

přes sběrnici RS-485. Modul ModStep řídí krokový motor a pracuje jako zjednodušený

jednoosý CNC stroj. Druhý modul ModTemp pracuje jako jednoduchý regulátor teploty.

Řídící jednotka je v této práci pouze ve stavu návrhu bez funkčního prototypu.

English

This paper doesn't discuss technologies of 3D printing, but design of electronics for

the  RepRap  3D  printer.  RepRap  is  open-source  project  focused  on developing

affordable  easily-made  self-replicating  3D printers and contains multiple  designs  of

control electronics. Unfortunately most of them are built on 8-bit AVR platform or even

worse on Arduino platform. Even the best among them, built on faster platforms, aren't

very  expandable  and  are  very  limited  by  the  number  of  stepper  motors  and  heat

regulators. They also aren't capable of some interesting functions, which could make the

work easier.
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This  paper describes  design  of  an  electronic  device  including  PCB  design  and

microprocessor programming (Microchip PIC16 and Freescale Kinetis). The design is

oriented  to  make multipurpose  device,  which  could  be  used  in  many desktop CNC

machines.  On  the  other  side  home  manufacturability,  as  is  common  in  competitive

designs, is nearly impossible with modern electronics parts.

Result of this project is not working device, but preparation for bachelor's thesis.

According to specifications included in this paper, small modules can be made. These

modules listen for commands on RS-485 bus. ModStep module controls one stepper

motor  and works  as a simplified one-axis CNC machine.  Second module ModTemp

works as a simple temperature regulator. The control unit is in the state of  theoretical

design without a working prototype.

Keywords

RepRap, CNC, stepper motor, heating, Kinetis K10, PIC16F1825
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1  Úvod
3D tisk se v této době velmi rozmáhá. Cena komponent potřebných pro jednoduchý

termoplastický tisk klesla pod úroveň dostupnou studentům. Začalo se tak problematice

věnovat velké množství lidí z akademického prostředí. Technologie 3D tisku velmi úzce

souvisí  s oborem strojírenství a pouze díky strojně nadaným lidem si může kdokoliv

doma postavit 3D tiskárnu.  Ta ale potřebuje také elektronické řízení, které  důsledkem

toho značně pokulhává.

Projekt  RepRap  zahrnuje  vícero  modelů  tiskáren  včetně  všech  možných

příslušenství.  Nejjednodušší  na  stavbu  je  pravděpodobně  model  Průša,  který  je

pojmenován po autorovi Josefu Průšovi. Podle tohoto modelu jsem také stvořil svoji

první tiskárnu.

Tiskárna  RepRap  je  termoplastická  tiskárna,  která  ohřívaným  hrotem  vytlačuje

tekutý plast a pohybuje hrotem tak, aby vznikl požadovaný objekt. Tiskárna obsahuje tři

až čtyři krokové motorky na osy pohybu  (osu  Z  většinou  ovládají dva), jeden nebo

více krokových motorků na dávkování plastu a dvě nebo více topných těles na vytápění

podložky a na každý hrot. Elektronika se zde stará o pohyb motorků a udržování teploty.

1.1  Důvody

V projektu RepRap je na výběr z mnoha elektronik. V době psaní této práce jsem

však napočítal  pouze  dva  projekty  založené  na  platformě  LPC17xx,  což  je  řada

procesorů od firmy NXP, a jeden projekt založený na SAM3U od firmy Atmel. Obě

řady procesorů používají jádro Cortex-M3, které je už překonané i když stále oblíbené.

Všechny ostatní projekty řídících elektronik jsou založeny na platformě AVR, která je

8-bitová  a absolutně  nevyhovuje  pro  jakékoliv  výpočetní  úkoly. Některé  projekty

dokonce  využívají  systém Arduino založený  opět  na  AVR,  který je  pro  stabilnější

projekt naprosto nepoužitelný.

Aktuální výběr elektroniky člověka moc nepotěší. Vícero zařízení je přímo závislé na

připojeném PC a i ty, které dovedou tisknout z SD karty, mají mnoho omezení.
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1.2  Cíle

Cílem je prorazit  do prázdné oblasti  při  výběru elektroniky pro RepRap tiskárnu.

Elektronika k tiskárně by měla být rozšířitelná, schopná tisknout samostatně a měla by

být pohodlně použitelná.

Velkou výhodou bude samozřejmě vlastní návrh, který bude velmi dobře upravitelný

podle aktuálních potřeb.
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2  Koncepce zařízení
2.1  Výchozí stav

Dle návodů na  internetu  jsem postavil  svoji  první  tiskárnu  RepRap  verze  Průša.

Hardware nakoupený po celé Evropě je dostupný během několika dní a sestavení také

nezabere moc času. Elektroniku k tiskárně jsem nechtěl kupovat a provizorně jsem do

nepájivého pole zapojil první  prototyp  s použitím vývojového kitu  LPCXpresso1343

a modulů Pololu, ty jsou často používané v elektronikách k RepRap, protože se snadno

ovládají digitálními vstupy pro směr a krok.

Při  programování  řídícího  procesoru  jsem  narazil  na  spoustu  problémů.  Použitý

procesor s jádrem Cortex-M3 na frekvenci 72MHz  jen stěží stačí na potřebné výpočty.

Při  řízení  je  potřeba  trocha  matematiky,  která  zabere  spoustu  procesorového  času.

Výsledný  program  se  potom  vešel  do  FLASH  čipu  jen  při  použití  optimalizací

kompilátoru. Výsledek  je  funkční  a dovede  použitelně  tisknout,  ale  z nasbíraných

znalostí jsem se rozhodl pouze se inspirovat a začít s elektronikou od začátku.

2.2  Možnosti uspořádání

Pro RepRap Průša v základní verzi stačí elektronikou ovládat 5 motorků a 2 topná

tělesa.  Běžně  se  používá  kombinace  4×motor  a 2×topení ,  protože dva  krokové

motorky osy  Z  se dají  spojit paralelně. To má nevýhodu v tom, že se osa  Z  nedá

dobře kalibrovat. Pokud je potřeba tisknout se supportem tak, aby bylo možné tisknout

převisy, jsou potřeba dva extrudery (motor na posun materiálu a ohřívaný hrot). Tím se

dostáváme  ke  kombinaci  6×motor  a 3×topení .  Při  experimentování, například

s RGB mísením nebo při použití chlazení, se dostaneme na více než 7×motor  a více

než  5×topení .  Pro  stavbu  CNC  vrtačky,  gravírovačky,  osazovacího  stroje  nebo

například dávkovače pasty se dostaneme znovu na naprosto jiná čísla.

2.2.1  Velká PCB

Jednou z uvažovaných koncepcí byla PCB 8×motor  a 8×topení , kde by se podle

použití osadil potřebný počet driverů a zbytek by zůstal volný. Pokud spočítáme nároky

na vývody řídícího procesoru:

• Digitální GPIO
• 8×±3  řízení všech driverů pro krokové motorky
• 8×1  řízení driverů pro výkonové MOSFET

17



• 8×2  vstupy endstop snímačů
• 1  zvuková signalizace

• Speciální periferie
• 16+4  napojení na dotykový display
• ±5  vstup od uživatele
• ±5  SD karta
• 2  komunikace s PC (UART pro RS-232, USB, Bluetooth)

• Analogové vstupy
• 8×1  měření teploty

zjistíme,  proč  se  zatím  nikdo  nepustil  do  návrhu  desky  s více  než  5×motor

a 3×topení . Deska by samozřejmě složit šla, ale návrh by byl velmi pracný. Navíc by

se do velkého počtu vodičů přičetlo rušení z výkonových MOSFET, které musí spínat

i 10A .

2.2.2  Raspberry Pi

Zajímavou  možností  by  bylo  pořídit  Raspberry Pi  a dodělat  k němu  ovládání

krokových  motorků  a topení.  Malé  PC, jako  je  Raspberry Pi, by  jednoduše  zařídilo

všechnu komunikaci s uživatelem a navíc i například možnost převádění 3D modelu do

instrukcí přímo ve stroji. Tato koncepce už ale odbíhá od původní myšlenky a pouze

stolní PC nahrazuje za zmenšenou verzi.

Velkým  problémem  by  mohlo  být  časování  z operačního  systému  k motorkům.

Řešení by pravděpodobně stejně vyžadovalo PCB s rychlým MCU, které by přijímalo

příkazy od Pi a časovalo výstupy.
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2.2.3  Řídící jednotka s moduly

Koncepce, kterou jsem použil (schéma 1), je rozdělit desku na vícero malých modulů

a jednu  řídící  jednotku,  která  bude  mít  dost  času  na  výpočty  i na  komunikaci

s uživatelem nebo nadřazeným PC.

Malý modul, který jsem nazval ModStep, řídí pouze jeden krokový motor. Práci tak

zvládne  i malý  procesor,  který  si  sám může  kontrolovat  endstop  spínače  a může  se

inteligentnímu driveru věnovat naplno.

Druhý modul, který jsem nazval ModTemp, řídí pouze jeden výkonový výstup a měří

teplotu  z jednoho  nebo  dvou  termistorů.  Velikou  výhodou  je,  že  spínaný  výkonový

proud nemusí jít přes řídící jednotku. Další výhoda spočívá v tom, že výměna za měření

termočlánkem nebo  teplotně závislým odporem by znamenala pouze výměnu malého

modulu a ne předělání celé desky.
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Problémem této varianty může být synchronizace všech modulů tak, aby osy přesně

seděly dohromady a neprojevovalo se zkreslení výsledné dráhy.

2.3  Výběr komponent

Zařízení  musí  být  napájeno  nízkým napětím,  aby  nebylo  potřeba  pokaždé  projít

homologizací. Běžně se používá ATX zdroj se svými 12V , ale návrh je proveden na

libovolných  12V  nejlépe z průmyslového zdroje, který nebude mít problém s větším

odběrem topných těles.

S řídící jednotkou budou moduly komunikovat po RS-485 tak, aby nevadilo rušení

a modul se tak dal umístit velmi blízko motoru nebo topného tělesa. Vybral jsem obvod

SP485E. Tyto drivery by měly fungovat při common mode napětí  −7V  až  +12V

a komunikace by tak měla bez problému fungovat i při větším rozdílu napětí na zemním

vodiči od napájecího zdroje k modulu.

2.3.1  Moduly

Pro moduly jsem se rozhodl použít jednoduchý čip PIC16F1825. Jedná se o 8-bit

procesor firmy Microchip, ale ze čtyř-číselného označení je vidět, že se jedná už o čip

s novým jádrem. Tento čip má i přes malý výpočetní výkon chvályhodné periferie. Na

ovládání jednoduchého modulu musí stačit, není drahý a jeho spotřeba není velká.

Pro  řízení  krokového  motoru  jsem  vybral  driver  A4980  od  frimy  Allegro

MicroSystems.  V projektu  RepRap  se  používají  už  zmíněné  moduly  Pololu,  jejichž

jádrem je příbuzný čip A4988. Mnou vybraný driver lze ovládat digitálními signály pro

směr  a pro  krok,  ale  daleko  účinnější  je  ovládat  jej sériovým rozhraním SPI,  které

umožňuje detailnější nastavení čipu a umožňuje získat diagnostická data. Podle výrobce

umí driver za určitých podmínek i zachytit přeskočený krok a tiskárna by na to mohla

reagovat namísto vytištění pokřiveného výrobku.

Všechny  součástky  pro  moduly  musí  vydržet  125° C ,  tak  aby  se  daly  moduly

umístit dovnitř prostoru tiskárny, pokud by tiskárna byla kapotovaná a vyhřívaná. 

2.3.2  Řídící jednotka

Řídící jednotka musí ovládat moduly podle zadaných dat. Aby nemusela být tiskárna

neustále  připojena  k PC, je  potřeba  připojit  SD  kartu.  Uživatel  potom  musí  zvolit

soubor, který se má tisknout. Proto by tiskárna měla mít i display. Výběrem dotykového

grafického displaye se otevírá celá škála různých funkcí, které by tiskárna mohla mít.
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Na takový display se, na rozdíl od běžného alfanumerického, pohodlně vejdou všechny

informace o teplotách zařízení nebo o odhadu zbývajícího času tisku.

Na komunikaci s PC bude stačit jeden UART kanál, na který se podle potřeby připojí

USB převodník, Bluetooth nebo WiFi. Rychlost s jakou proudí do tiskárny G-kódy není

závratná a převodníky jsou potřeba pouze z důvodu absence  RS-232 u dnešních PC.

Sám preferuji  přinést  soubor do tiskárny na SD kartě  nebo jej  odeslat  a spustit  tisk

přímo z tiskárny. Jelikož se tiskárna musí před tiskem ohřát, je vždy nutné zkontrolovat

v jakém je stavu a ne pouze zapnout ohřev na dálku a zapálit tak zapomenutý hadr.

Centrem řídící jednotky bude čip K10DN512Z. Tento procesor od firmy Freescale je

z baseline rodiny Kinetis.  Obsahuje jádro Cortex-M4, takže poskytne značný přebytek

výkonu na ovládání modulů i na interakci s uživatelem. Výrobce k němu dodává i MQX

operační systém, který by mohl ulehčit a zpřehlednit vývoj firmware. Použitím tohoto

procesoru  získáme  například  možnost  připojit  SD  kartu  k rozhraní  SDHC  namísto

v embedded elektronice  běžného  SPI.  Dalším  bonusem  je  vestavěný  RTC  modul

s několika baterií zálohovanými registry, do kterých se dá ukládat aktuální pozice tisku

tak, aby se dalo po výpadku napájení pokračovat a nezahodit celý den práce.

Drobností už je například bzučák, upozorňující na poruchu nebo na dokončení tisku.

21



3  Návrh schéma modulů
Kompletní schémata jsou dostupná v přílohách. Zde jsou pouze výseky.

3.1.1  RS-485 a ICSP

Sběrnice  RS-485 a ICSP jsou potřeba  v obou modulech a je  tedy výhodné udělat

pouze  jeden návrh.  V aktuálním Eagle  je  možnost  vkládání  funkčních  celků,  kterou

bohužel free verze programu nemá. Návrh jsem tedy kopíroval ručně.

Pro  ICSP jsem  vybral  testpointy,  kterými  se  bez  nutnosti  pájení  nebo  zbytečně

velkého konektoru připojí debugger a bude tak možné čip debugovat.

Sběrnice  RS-485  musí  být  podle  normy  tažena  kabelem  o impedanci  120Ω

a terminována  120Ω .  Pro  ideální vodič s terminovanými oběma  konci jednoduchým

výpočtem zjistíme,  že  I driver=
5V

60Ω
≃83 mA , který  musí  driverem  projít  z napájení

a poté znovu do země. To by driver měl zvládnout, ale už se jedná o značný proud. Ve

skutečné aplikaci se můžeme od normy vzdálit, použít obyčejný kabel a terminovat jej

odporem  zhruba  1k Ω .  Na  výstupy  driveru  přijdou  pouze  ochranné  odpory  proti

zničení zkratem, kdyby vysílaly dva body současně. Svorka pro stínění bude nejspíš

nevyužita. V případě potřeby by bylo možné stínění vždy pouze na jednom konci linky

přichytit k zemi. Zapnutí vysílání je zde řešeno dalším digitálním výstupem z procesoru.
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UART  periferie  je  v procesoru  PIC16F1825  připojena  na  vývody potřebné

k debugování. Jednou z možností je přesměrovat piny na druhé umístění, ale u modulu

ModStep by to  pouze vyměnilo  problém za kolizi  s koncovými spínači  nebo něčím

jiným. Aby bylo možné připojit ICSP debugger a převodník RS-485 dohromady, přidal

jsem další  testpoint RX_DIS, který se po vložení modulu do jehlového pole připojí na

+5V , čímž se  přetáhne  pull-down rezistor a odpojí převodník. Čip je  potom  možné

programovat. Použití příbuzného čipu PIC16F1829, který má více vývodů, jsem zavrhl

z důvodu velikosti výsledné desky a shody obou modulů.

3.1.2  LDO zdroj

Kvůli napájení RS-485 převodníku je lepší pracovat

v modulech  s 5V  napájením.  MCU  vyšší  napětí

nevadí a protože na desce není nic, co by mělo příliš

velký odběr, stačí jako zdroj napájení pouze malý LDO.

3.2  ModStep

3.2.1  Allegro A4980

Driver  krokového  motorku  je  zapojen  podle  [2].  Zvolit  se  musí  pouze  snímací

odpory.  Zvolil  jsem  R8=R9=RSENSE=0.15Ω ,  tak  aby  I SMAX=
V REF

16×RSENSE

=0.5 A .
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Podle zkušenosti motorky SX17-0905, které jsou základ pro tiskárny projektu RepRap,

potřebují 0.3A  až  0.4 A .  Proud  I SMAX  se  dá  vnitřně  vydělit  na

I PMAX =(100 % ,75% ,50% ,25%)×I SMAX , tedy  0.5 A×75%=0.375 A . V případě, že

by  bylo  potřeba  ovládat  silnější  motorek,  dají  se  přeosadit  snímací  odpory  nižší

hodnotou. Naopak v případě, že se motorky osy Z  nebudou několik minut hýbat. Dá se

proud snížit až na 0.125A .

3.2.2  Endstop spínače

Endstop  spínače  mohou  být  pouhé k zemi

spínané spínače, jak napovídá název, ale mohou být

například  optické.  Vyvedl  jsem tedy kromě  země

a digitálního vstupu také 5V  napájecího napětí.

Digitální  vstup  je  ošetřen  jednoduchým  RC

článkem, aby nebyl pin zničen statikou a zároveň

jako první stupeň filtrace nežádoucího rušení.

3.2.3  LED a MCU

Modul ModStep má jedinou LED diodu jako ukazatel stavu. Ve verzi pro  125° C

nesmí být LED osazena, protože dnes dostupné LED takovou teplotu nevydrží.

Napájení  procesoru  samozřejmě  vyžaduje  filtrovací  kondenzátor.  Pro  správnou

funkci debuggeru je zde navíc pull-up rezistor na MCLR pinu.
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3.3  ModTemp

3.3.1  Měření teploty

Měření teploty je zde provedeno levným termistorem. K němu je přidán paralelně

a sériově  rezistor.  Dopočítáním  správné  kombinace  těchto  rezistorů  lze přibližně

linearizovat jeho charakteristiku v úzkém teplotním rozsahu.

Podle  [3] by  se  měla  hodnota  paralelního  rezistoru  vypočítat  RP=RT×
B−2T
B+2T

,

dokument už ale nehovoří o sériovém rezistoru. Navrhl jsem tedy skript v jazyce Octave
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Sch. 7: Měření teploty v ModTemp

Obr. 1: Závislost AD hodnoty na teplotě



tak, aby počítač za mne jednoduše vyzkoušel všechny hodnoty rezistorů a vybral z nich

tu dvojici, kde bude na daném teplotním rozsahu ideální poměr linearity a rozlišení AD

převodníku. Velkou výhodou je, že vstupem může být tabulka závislosti termistoru daná

výrobcem  a odpory  v hodnotách  E24.  Trochou  laborování  se  správným  poměrem

linearity a rozlišení AD se dostaneme ke dvojici hodnot rezistorů  a k rovnici lineární

funkce pro přepočet AD hodnoty na teplotu. Jak je vidět na obrázku 1 závislost se pro

daný případ značně odchyluje od přímky. Výsledek se dá zlepšit  zúžením teplotního

rozsahu, kde bude charakteristika lineární a doplnit  jej  v programu dalšími úsečkami

aproximujícími teplotní závislost.

3.3.2  Spínání zátěže

Jako  spínací  prvek

jsem  zvolil  samozřejmě

MOSFET  tranzistor.

Mezi  něj  a MCU  jsem

vsadil  push-pull  driver,

protože  vstupní  kapacita

tranzistoru  by  se

z digitálního  výstupu

nabíjela  pomalu  a na

tranzistoru  by  vznikalo

nechtěné  teplo.

Tranzistor  je  v běžném

pouzdře  TO-220,  takže

není  problém  tranzistor

na  jiné  aplikace

přeosadit. Například v tiskárnách RepRap se používají  většinou odporová topení,  ale

pro spínání velmi induktivní zátěže, kde by mohlo špičkové napětí po odpojení překročit

40 V , by se musel vybrat jiný tranzistor, který vydrží předpokládané napětí.

Kondenzátor  C5  je  navržen  spíše  odhadem,  protože  nelze  předem  určit  odpor

přívodních  vodičů a tím pádem ani  vlastnosti  napájení  při  odběru  značného proudu.

Pokud  zjednodušeně  použijeme Q=C×U  a Q= I×t ,  pro  kapacitu  C5=330μF

a pokles napětí o 5%×Vcc=0.6V , kondenzátor dovede dodávat proud I =10A  po

26

Sch. 8: MOSFET v ModTemp



dobu t=19.8μs . Pokud bude kondenzátor polovinu periody proud dodávat a polovinu

přijímat,  dostaneme minimální  frekvenci  PWM  f min=25.25 kHz .  Aby  topná  tělesa

nevydávala  strašný  hluk,  je  potřeba  stejně  s frekvencí  vystoupit  nad  20 kHz .  Na

o mnoho vyšších  frekvencích  by  se  začalo  projevovat  ESR kondenzátoru,  frekvenci

PWM bych tedy předem určil mezi 30  a 100kHz .

3.3.3  LED a MCU

V modulu ModTemp jsou LED diody dvě. Kromě diody potvrzující aktivitu je zde

ještě druhá červená. Ta bude naznačovat, že změřená teplota je nad člověku příjemnou

hodnotou a není radno do zařízení strkat ruce.

27

Sch. 10: LED 
v ModTemp

Sch. 9: MCU v ModTemp



4  Návrh PCB modulů

Při návrhu PCB jsem se snažil postupovat podle všeobecných pravidel. Držel jsem se

nastavení  DRC  na  0.2mm  rozlišení  motivu  a 0.6mm  nejmenšího  prokovu. Dále

rozebírám pouze části návrhu, které mne překvapily nebo jsem je považoval za důležité.

4.1  Bezpečnostní popisky

Při prvním pokusu o výrobu se povedlo desky zrcadlově otočit. Takové desky jsou

samozřejmě  nepoužitelné  a opakovaná  výroba  ještě  protáhla  už  tak  značně  trvající

zhotovení desek. Po této zkušenosti jsem doplnil do návrhu popisový text tak, aby ihned

bylo vidět převrácený motiv. Součástí obecně platných pravidel návrhu takové popisky

jsou,  ale  v dnešní  době  rychlého  přístupu  k informacím  jsem  je  nepovažoval  za

nezbytné. Skutečnost ukázala, že stále své místo na PCB mají.

4.2  Jehlové pole

Pro sériovou výrobu se často používá jehlové pole namísto libovolných konektorů.

Na  desce  zaberou  testpointy daleko  méně  místa  a nelákají  uživatele  něco  k nim

připojovat.  Ve výrobě jsou také daleko rychlejší.  Do testeru  stačí  desku přitlačit  na

pružinové jehly a deska se propojí s testerem.

U tohoto  projektu  jsem  nepočítal  s žádným  testováním  funkčnosti,  pouze

s programováním.  Je  tak  možné  během  chvilky  vyměnit  v jehlovém  poli  všechny

moduly  a aktualizovat  software.  Do  budoucna  by  moduly  mohly  mít  programový
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bootloader a nechat se programovat řídící jednotkou. Použité MCU mají integrovanou

EEPROM paměť, ve které by mohlo nastavení přežít výměnu software.

Pozice testpointů a rozměry desek obou modulů jsem nechal shodné, takže lze použít

jedno jehlové pole k programování obou modulů.

Do kruhových děr na obrázku  4

jsou zalepeny jehly s pružinou, které

se vyvedou vodiči  na  standardní

konektor  pro  připojení  PICkit 3.

Jehla RX_DIS je připojena na +5 V

a vývod LVP je nezapojen. Do velké

díry vpravo přijde M3 šroub jištěný

dvojicí  matic,  který  drží

jednoduchou  páčku.  Páčka  v jedné

poloze jistí desku tak, aby ji pružiny

jehel nevyklopily ven.

Model jehlového pole lze vytisknout na  mé 3D tiskárně. Průměr použitých jehel je

0.6mm , s čímž  už  má  moje  stávající  tiskárna  problém.  Kruhové  díry  jsem vytiskl

průměrem  0.8 mm  a nepřesnosti jsem strhl vrtákem. Zbylý průměr vyplňuje lepidlo,

které drží jehly pevně na místě.

4.3  Vodiče s větším zatížením

4.3.1  ModTemp

MOSFET tranzistor  v ModTemp modulu  je  zatížen  proudem až  10A .  Tomu by

odpovídala cesta  34μ m  mědí přibližně  1cm  široká. To samozřejmě nelze na běžné

PCB provést.  Jednak  by  se  na  desku  nic  jiného  už  nevešlo  a pak  se  taková  cesta

v žádném případě nevejde k nohám tranzistoru a kondenzátoru. Zvolil jsem zakreslení

cest  do  vrstvy  TSTOP,  takže  nad cestami  nebude vytvořena  nepájivá  maska a cesty

půjdou pocínovat, čímž se mnohonásobně zvětší průřez vodiče. Samotné cesty musí být

samozřejmě co nejkratší a ihned vyvedeny na vodiče a z PCB pryč.

Silové vodiče jsem nechal bez průchodu skrz desku pouze na plošky v TOP vrstvě.

Skrz  plošky  jdou  tři  prokovy  tak, aby  se  celé  plošky  neutrhly  od  desky  v případě

mechanického namáhání přívodních vodičů.
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4.3.2  ModStep

Podle [2] je potřeba vytvořit pod čipem A4980 střed hvězdy a dál vést zem vždy od

tohoto místa. Pro  5V  elektroniku jsem zem přivedl až přes stabilizátor napětí kvůli

filtrování a správné funkci stabilizátoru.

Výkonové  vodiče  se  kvůli  provedení  čipu  fine pitch  nedají  udělat  příliš  široké.

Vyvedl jsem je tedy alespoň co nejkratší cestou z desky ven. Vývody na jednu cívku

motoru  tak  nejsou u sebe, jak by možná většina lidí čekala. Cívky motorků se kvůli

uspořádání čipu připojí obkročmo přes čip, každý vývod na opačný konec desky.
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5  Firmware
5.1  Modul ModTemp

Podle  [4] je  potřeba  do  správných  registrů  zapsat  správné  hodnoty  a zprovoznit

CCPx a ADC periferie.

Periferie CCPx samostatně přepíná výstupní pin a řídí výkonový MOSFET pomocí

PWM. Zvolil jsem PWM základnu bez předděliče omezenou registrem PRx=0x3f  na

8 bitů  přesnosti.  Získal  jsem  tak  256  stavů  na  frekvenci

f PWM =
f OSC

4×(PRx+1)
=62.5 kHz . Frekvence  62.5 kHz  by měla stačit na malé zvlnění

napájení a 256 stavů by mělo stačit na pohodlnou regulaci výstupního výkonu.

Periferie ADC měří napětí na termistorech a v přerušení ukládá naměřené hodnoty.

Protože použité  MCU neumí nativně násobit  a změny teploty se stejně nemohou dít

závratnou rychlostí, nechal jsem v přerušení naměřit vícero hodnot a pouze jednou je

zprůměrovat a převést AD hodnotu na teplotu v desetinách stupně celsia.

Stavba AD přerušení by měla zajistit v rámci možností konstantní frekvenci měření.

To je důležitě pro PI regulátor, který propojí ADC s CCPx. D složka by byla v pomalém

regulátoru teploty zbytečná.  Navíc omezením regulátoru na PI můžeme výpočet akční

veličiny zjednodušit tak, že stačí sčítat, rotovat a pouze dvakrát násobit. Operátor rotace

velmi urychlí dělení, pokud stačí dělit mocninami dvou.

Použití  dvou  čidel  teploty  umožní  regulovat  jejich  průměr nebo  v budoucnu

regulátory svázat kaskádně. Pokud se to bude v aplikaci hodit, bude možné snímat jednu

teplotu přímo na topném tělese a rychle ji regulovat, zatímco druhý regulátor bude tuto

teplotu pomalu nastavovat při vyhřívání většího celku.

5.2  Návrh komunikačního protokolu

5.2.1  Nouzové vypnutí

Komunikační  protokol  musí  umožnit

nouzové vypnutí v co nejkratším čase. Na

řídící  jednotce  nejspíše  bude  extra

tlačítko  mimo  dotykový  display,  které

ihned uvolní motorky a přestane topit. K tomu lze využít vlastnost sériové linky, kde se
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doba delší než jeden rámec v klidové vysoké úrovni označuje jako idle a v nízké úrovni

jako break. Break je uměle vytvořená chyba rámce. Časovací obvod po sestupné hraně

odečítá jednotlivé bity a pokud nenajde stopbit opět ve vysoké úrovni, vyhodnotí to jako

chybu  rámce.  U RS-485  budou  diferenční  vodiče  v řídící  jednotce  roztaženy  pull

rezistory správným směrem tak, aby výsledná polarita v klidovém stavu byla přečtena

jako vysoká úroveň.

5.2.2  Běžná komunikace

Běžná komunikace v tiskárně může být podle schématu na obrázku 6. Kvůli rychlosti

reakce jsem posunul  hlavičku packetu  obsahující příkaz před adresu.  Při  časovacích

příkazech bude záležet na rychlosti, ale nebude záležet na adrese, protože se bude jednat

o broadcast.

Při řízení krokového motorku se nejprve do všech modulů uloží jednoduchý příkaz:

krokuj,  adresa  modulu a data  ve kterých bude pozice,  rychlost  a zrychlení  (případně

zrychlení  tvaru  sin x ,  e x  atd.).  Poté  se  pošle  jednobytová  zpráva:  proveď. Na  to

všechny moduly ModStep začnou provádět zadanou operaci. V čase, kdy se bude příkaz

provádět, lze ukládat do modulů další příkaz. Kdyby modul narazil na endstop, pošle

zpět  zprávu: problém, vlastní adresu a případně data související s problémem.

Při  čtení  dat  z modulu  osloví  řídící  jednotka  konkrétní  modul  příkazem:  vrať

s adresou  modulu  a modul  pošle  zpět  packet  s hlavičkou  vracím,  vlastní  adresou

a potřebnými  daty. Do hlavičky  se  vejde  256 různých  příkazů  a neměl  by  tedy  být

problém rezervovat hodnotu pro každý příkaz a ještě jich vícero rezervovat pro budoucí

moduly.

Sběrnice RS-485 neumožňuje, tak jako například I2C, arbitráž podle priority, takže

kromě break rámce bude potřeba počkat na konec packetu v případě problému v jednom

z modulů.
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Obr. 6: Packet komunikace



5.2.3  Kalibrace oscilátorů v modulech

V modulech jsou MCU taktována vnitřním oscilátorem, jelikož použití krystalu by

zvětšilo velikost desek, prodražilo cenu a většina dnes dostupných krystalů by nesnesla

teploty při použití uvnitř tiskárny. Vnitřní oscilátory by měly za pokojové teploty být

přesné  ±2% ,  ale  za  vyšších  teplot  už  pouze  ±5 % .  K dodatečné  kalibraci  je

v procesorech registr OSCTUNE. Moduly tedy pro zpřesnění své frekvence při detekci

hlavičky s příkazem kalibruj (viz obrázek 7) odpojí UART periferii a začnou poslouchat

referenční kmity. Podle délky kmitů budou moduly přičítat nebo odečítat od hodnoty

v OSCTUNE.

5.3  Příprava řídící jednotky

V řídící jednotce bude téměř jistě použit procesor K10DN512Z. Procesor je detailně

popsán  v [5]. Tento  procesor  je  z moderní  rodiny  Kinetis  od  společnosti  Freescale.

Ovládání  jeho periferií  je  možné přes  modul  ProcessorExpert,  který  je  vestavěn do

CodeWarrior IDE. Práce s takovým procesorem je tedy velmi pohodlná. IDE založené

na Eclipse je jedno z nejlepších a s omezením velikosti kódu je dostupné zdarma.

5.3.1  Připojení displaye

Procesor obsahuje  periferii  FlexBus, která lze nastavit na paralelní  šestnáctibitovou

sběrnici  fungující  s řadičem  SSD1289, který lze použít  pro řízení  TFT  displaye a je

součástí některých modulů jako je například HY32D.

Display se potom ovládá zápisem na dvě adresy v procesoru. Řadič bohužel nečte

adresu,  která  se  na  sběrnici  objeví  před  zápisem  dat,  takže  není  možné  připojit

obrazovou paměť displaye do adresního prostoru procesoru.  Mělo by ale být možné

použít DMA a plnit výseky displaye bez použití jádra.

5.3.2  Připojení SD karty

Procesor obsahuje řadič SDHC, který umožňuje připojit SD kartu plným připojením

namísto běžného SPI. Pro běžnou funkci musí SPI stačit, ale pro přenesení obrázku na

display se může hodit.
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Obr. 7: Packet kalibrace



6  Závěr
6.1  Konečný stav

6.1.1  Modul ModTemp

Modul  ModTemp  se  povedlo  osadit  a naprogramovat  základní  regulátor  teploty.

Modul  jsem  nechal  topit  do  200Ω  odporu, na  který  jsem  kapton  páskou  přilepil

termistor a modul obstojně reguloval teplotu. Při napájení 12V  se na 200Ω  neztratil

dostatečný  výkon,  ale  při  zvýšení  napájecího  napětí  na  15V  regulátor  udržoval

100 ° C . Tím jsem ověřil správnou funkčnost i pro vyšší napájecí napětí. Horní mez

napájecího napětí nebudu kvůli destrukční povaze experimentu zkoušet. Omezeno by

mělo být ztrátovým výkonem na LDO, takže záleží na stavu LED diod, které odebírají

největší porci proudu.

Při připojení dálkového světla z automobilu se začal projevovat induktivní účinek

zátěže.  Připojil  jsem  dálkové  světlo,  které  si  při  12V  napájení  vezme  po  ohřátí

přibližně  5A . Jak je vidět na  obrázku  8, každé rozepnutí  tranzistoru naindukuje na

tranzistoru  přes  50V  a s kapacitou  tranzistoru  vzniknou  tlumené  kmity. To  je  pro

40 V  tranzistor  nepřijatelná  hodnota.  Tranzistor  tento  výkyv  vydrží  pravděpodobně

proto, že trvá pár desítek nanosekund. Dlouhodobý provoz  není reálný a pro spínání

induktivní zátěže by se musel modul přeosadit jiným tranzistorem nebo ztlumit kmity

například diodou připevněnou na zátěž.
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Obr. 8: Vypnutí induktivní zátěže



Driver,  který  jsem  použil  pro  řízení  MOSFET  tranzistoru, naprosto  zklamal.

V datasheetu to přímo napsané není, ale z nějakého důvodu řídí gate tranzistoru pouze

napětím  rovným  digitálnímu  vstupu namísto  napájecích  12V .  Tranzistor  s 5V

funguje, ale  ideální stav by byl přes  10V . Taktéž nízká úroveň, kdy driver připustí

0.5V  na gate je nedostačující.  Napětí driveru mohou také ovlivnit kmitání, které je

popsáno  v předchozím  odstavci. Obrázek  9 byl  vyfocen  při  spínání  200Ω  čistě

odporové zátěže a i přesto jsou zde vidět překmity, které vytvořil driver.

6.1.2  Modul ModStep

Modul ModStep, ve kterém je použit fine pitch driver A4980, byl potřeba osadit na

pastový cín v peci. Rozteč vývodů čipu lze s obtížemi připájet ručně, ale spodní ploška

se přes prokovy připájet nedá. O osazení jsme se, i když s velkým zdržením, pokusili,

ale vzhledem k devět let prošlé pájecí pastě se žádné osazení nepodařilo. Naštěstí jsme

osazování  zkoušeli  na prázdných čipech určených k výuce. Modul tedy zatím zůstává

neosazen.

6.1.3  Řídící jednotka

K procesoru řídící jednotky jsem pokusně v nepájivém poli připojil grafický display.

Pokračování čeká na funkční moduly, kdy bude jasné, co všechno musí řídící jednotka

umět.
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Obr. 9: Gate tranzistoru



6.2  Problémy, kterých je potřeba se vyvarovat

6.2.1  Zbytečná zdržení

V tomto projektu jsem využíval finance a vybavení školy.  Bohužel se ukázalo, že

takto  pracovat  je  nereálné.  V konečném  důsledku  jsem  mohl  na  firmware  modulu

ModTemp pracovat přibližně týden a modul ModStep jsem neměl k dispozici vůbec.

V projektu bych chtěl pokračovat v rámci bakalářské práce, ale v žádném případě už

se nebudu spoléhat na podporu školy.

6.2.2  MOSFET driver a měření teploty

Driver MOSFET tranzistoru by bylo dobré vyměnit za opravdový push-pull driver.

Současně s touto výměnou by možná chtělo přepracovat modul ModTemp na měření

teploty pomocí platinových odporových čidel namísto termistorů. Tato čidla jsou dražší

a vyžadovala by zesílení operačním zesilovačem, ale mohla by přinést linearitu v celém

rozsahu a vyšší přesnost měření.
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/mplabx/
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použit GNU Octave v3.6.2
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/schematics/
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