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Anotace 

Jedná se o práci, která je zaměřena na návrh a realizaci ohřívací desky pro 3D 

tiskárnu. V první části se setkáme s návrhem a realizací podsystému, jsou zde zařazeny 

popisy použitých součástek využitých při jeho konstrukci a konstrukce samotná. 

Následující část se zabývá návrhem a realizací řídicího systému, nalezneme zde základní 

princip funkčnosti tohoto systému, popis použitých řídicích jednotek a softwaru. Dále  

se v této části nachází propojení řídicího systému s podsystémem. Významnou část práce 

tvoří programy navržené tak, aby naplňovali funkci regulátorů. Na závěr práce je zařazeno 

zhodnocení dosažených výsledku, ve kterém je prostřednictvím grafů porovnána funkčnost 

regulátorů.  

Klíčová slova 

podsystém, řídicí systém, odporový drát, LM35, Arduino, Sabertooth 

 

Summary 

It is a work that focuses on the design and implementation of heating desk for a 3D 

printer. In the first part we meet with the design and implementation of a subsystem here 

are included descriptions of the used components utilized in his construction  

and the construction itself. The following section describes the design and implementation 

of the control system, we find the basic principle of functioning of the system,  

a description of the used control units and software. Furthermore, in this section we can 

find interconnection between control system and subsystem. An important part of the work 

consists of programs designed to fulfilling the function of regulators. At the conclusion  

of the work is included evaluation of the results, in which is through of graphs compare  

the functioning of regulators. 
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1 Úvod 

Cílem této práce je zkonstruování vyhřívané desky pro 3D tiskárnu. Hlavním 

impulzem, pro sestavení desky bylo to, že jsme při provádění zkušebních testů tisku  

z různých plastických materiálů (např. PLA, ABS) narazili na nepříjemný problém. 

Některé druhy plastů totiž tuhly rychleji, než bylo potřeba. Ztrácely tak vlastnost  

tzv. vrstvení (vlastnost, kdy se jedna vrstva řádně nepropojí s druhou vrstvou a dochází 

k tomu, že se výrobek buďto ihned anebo po nějaké krátké době rozpadne). Dalším 

pozorovaným problémem bylo to, že vytištěné výrobky nevypadaly celistvě (šly vidět 

vrstvy). A výskytu těchto problémů by měla právě vyhřívaná deska zabránit. 

Práce je rozdělena dle osnovy do několika tematických celků. Hlavními 

tematickými celky jsou návrh a realizace podsystému a řídicího systému. V každé z těchto 

dvou částí se setkáme s popisem součástek, které by mohly být využity anebo budou 

využity při konstrukci daných systémů a s konstrukcí samotnou. Dále pak zde 

nalezneme popis tiskárny, pro kterou má být podsystém vyroben a také popis propojení 

podsystému s řídicím systémem. 

Deska se tedy bude skládat ze dvou částí, první částí je podsystém a druhou částí je 

řídicí systém. Podsystém bude tvořen nerezovým plátem, na kterém bude přichyceno topné 

těleso (kuprexitová destička nebo vinutí z odporového drátu) a teplotní senzor. Řídicí 

systém bude realizován prostřednictvím mikropočítače Arduino Uno a popřípadě  

dle zvoleného způsobu vyhřívání dvojitým můstkem Sabertooth. 

V poslední části práce nalezneme zhodnocení dosažených výsledků, ve kterém 

bude porovnána za pomocí charakteristik a předem daných kritérií (především udržitelnost 

teploty na zvolené hodnotě) funkčnost námi naprogramovaných regulátoru. Programy  

pro mikropočítač Arduino budou napsány ve vývojovém prostředí Arduino IDE. 
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2 Návrh a realizace podsystému 

Tato část práce se zabývá veškerou problematikou týkající se konstrukce 

podsystému. Nalezneme zde řadu provedených pokusů s jejich popisem a základní 

informace k odzkoušeným součástkám, bez rozdílu toho jestli byly využity pro konstrukci 

anebo naopak nebyly.  

2.1 3D Tiskárna 

Než začneme s konstruováním podsystému a popisem jednotlivých součástek, tak si 

musíme říct, pro jaký typ tiskárny má být podsystém vyroben a kde se bude na této 

tiskárně nacházet. 

Jedná se o 3D tiskárnu RapMan jejímž výrobcem je anglická firma BitsFromBytes, 

která je na českém trhu zastoupena firmou 4ISP. Tiskárna se prodává buď to jako hotový 

celek anebo ve formě stavebnice. [4] 

 

Obr. 1 - 3D tiskárna [5] 



Jan Bőhm: Návrh a realizace ohřívací desky pro 3D tiskárnu 

2014/2015  3 

Popis tiskárny: 

1. Extruder - tisková hlava, která zařizuje přísun materiálu pro tisk  

a tisk samotný. K této tiskárně je také možno mít dvojitý extruder, 

za pomocí kterého se může tisknout více výrobku najednou. 

2. Řemen – zajišťuje pohyb tiskárny ve směru Y, je připojený  

ke hnací hřídeli a ta je následně připojena ke krokovému motoru. 

3. Nosná deska – deska, na které je připevněná deska pro tisk. 

4. Úchyty - slouží pro uchycení nosné desky k hlavním a závitovým 

tyčím. 

5. Větráček – slouží pro rychlejší zchlazení vytištěných výrobků  

(u některých typů plastů se nepoužívá). 

6. Závitové tyče – zajišťují pohyb tiskárny ve směru osy Z, je k nim 

připevněn hnací řemen. 

7. Deska pro tisk  - jedná se o desku, která bude nahrazena našim 

podsystémem, čili náš podsystém bude sloužit také jako deska  

pro tisk. 

8. Křížová výztuha – zajišťuje lepší stabilitu a zpevnění celé 

konstrukce tiskárny. 

9. Ovládací panel  - slouží pro ovládání celé tiskárny, za pomocí SD 

karty se zde nahrávají návrhy výrobků, které chceme vytisknout. 

10. Krokový motor – řídí pohyb tiskárny ve směru osy Z, je na něm 

připevněn napínač. 

11. Naviják – slouží pro namotání a dodávání plastického materiálu  

do extruderu (materiály se prodávají ve formě připomínající lanka). 

12. Napínač – napíná hnací řemen (který je připevněn k závitovým 

tyčím) z důvodu rovnoměrného pohybu tiskárny ve směru osy Z. 

13. Podvozek – tvoří podlaží pro extruder. 

14. Krokový motor – řídí pohyb tiskárny ve směru osy X, je k němu 

připevněn hnací řemen, který je dále připevněn k podvozku. 

15. Řemen – zajišťuje pohyb tiskárny ve směru osy Y, je připevněn  

ke krokovému motoru. 
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16. Krokový motor  - řídí pohyb tiskárny ve směru osy Y, je k němu 

připevněna hnací hřídel a řemen. 

17. Hnací hřídel – zajišťuje pohyb tiskárny ve směru osy Y, je 

připevněna ke krokovému motoru. [5] 

Když už víme, kde se náš podsystém nachází, tak přejdeme k výběru součástek 

potřebných k jeho konstrukci. 

2.2 Možnosti vyhřívání podsystému 

Při hledání vhodných způsobů vyhřívání pro náš podsystém jsme narazili na dvě 

přijatelné možnosti a to buďto podsystém vyhřívat za pomocí kuprexitové destičky anebo 

pomocí odporového drátu. Avšak každá z těchto dvou možností má své výhody  

a nevýhody. Postupně si tyto dvě možnosti představíme. 

2.2.1 Kuprexitová destička - PCB Heatbed MK.. 

Kuprexit (kuprexitová destička) se používá především pro tvorbu DPS (desky 

plošných spojů), základním materiálem pro jejich výrobu je nejčastěji laminát ze skelné 

tkaniny sycený epoxidovou pryskyřicí. Na jedné ze stran bývá nalepená měděná fólie 

(různých tlouštěk), na kterou se nanáší buďto za pomocí speciální fixy anebo nažehlením 

návrh plošného spoje. Následně se odleptává za pomocí kyseliny ta část měděné fólie,  

na které se nenachází návrh a vzniká tak již zmiňovaná deska plošných spojů. Na podobné 

bázi je i vytvořena destička Heatbed MK2a. [6] 

Vynálezcem kuprexitových desek MK je český vývojář Josef Průša. Na trhu jsou 

prozatím desky typu MK1, MK2, MK2a, MK2b a MK3. Rozdíl mezi deskami MK1, MK2 

a MK2a je povětšinou jen v designu desky (přidány prvky pro lepší bezpečnost jako  

např. diody signalizující žhavost desky, pacičky pro lepší uchycení napájecích kabelů).  

U typu desky MK2b došlo k razantnější změně a to v tom, že deska je schopná pracovat 

s dvěma různými druhy napětí a to s 12 a 24V. Avšak k největší změně došlo u desky 

MK3, jejíž návrh vychází z desky MK2b, deska je totiž založena na hliníkovém jádru  
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resp. její vrchní část pokrývá hliníkový povrch o tloušťce 3,2 mm. Hliníkový povrch je  

na desce MK3 z toho důvodu, aby se zamezilo předešlým problémům při tisku, ke kterým 

docházelo na předchozích deskách. [7] 

 

Obr. 2 - Heatbed MK2a (vlevo) a MK3 [7] 

Tisk na předchozích deskách totiž probíhal tak, že se tisklo přímo na desku. 

Docházelo tak, ke ztrátě času a k poškození při čištění povrchu desky po tisku, jelikož  

se dost často stávalo to, že se materiál při tisku na desku přilepil. Aby se problémům 

zabránilo, tak se využívalo 3 mm brosilikátové sklo, které bylo připevněno na desku dosti 

nepraktickým způsobem anebo kaptonová páska (teplu – vzdorná páska), která se před 

tiskem přilepila na desku, což při ceně této pásky bylo velice nákladné. [7] 

Celková velikost desek je 214 mm x 214 mm, vyhřívaná část desek má velikost 200 

mm x 200 mm. Maximální teplota, kterou za pomocí těchto desek můžeme dosáhnout je 

110 °C. Deska musí být pro správnou funkčnost napájená nejlépe 300W ATX zdrojem. 

Dále pak musí být do obvodu dodáván proud o velikosti minimálně 10A (doporučeno 

20A). [7] 

Pro řízení kuprexitové desky MK se používá pro ni navržený řídicí systém 

Sanguinololu (mikropočítač založený na mikroprocesoru ATmega644P nebo 

ATmega1284) a termistor, který slouží pro měření teploty na desce, avšak hlavní funkcí 

tohoto mikropočítače je řízení 3D tiskárny RepRap. Jelikož jsme tyto informace odhalily 

pozdě (máme jiný typ tiskárny, jinou řídicí jednotku), tak jsme museli tuto metodu 

vyhřívání zamítnout. [8] 
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2.2.2 Odporový drát 

Odporové dráty se využívají především k výrobě rezistorů, topných těles, 

elektrických ohřívačů a toustovačů. Jejich základní funkcí je zabránění průtoku elektrické 

energie a dále pak převádí elektrickou energii na teplo (této funkce jsme se rozhodli 

využít). Odporových drátu existuje obrovská škála, jsou vyrobeny z různých slitin kovů  

a každá slitina má jiné vlastnosti. Dráty se vyrábí v různých průměrech, délkách a s jinou 

velikostí elektrického odporu. Na našem trhu jsou povětšinou k sehnání tyto typy 

odporových drátů – isotan, kanthal, manganin, konstantan a chrom – nikl. Ke všem těmto 

typům si něco sdělíme. [9] 

 Isotan – Převážně slitina mědi a niklu s příměsí manganu. Vyrábí se  

ve formě drátů v průměrech od 0,02 mm do 8,0 mm (holé, oxid – izolované 

anebo smaltované), plechů a fólií. Je pozoruhodný pro svůj nízký teplotní 

koeficient a vysokou odolnost proti oxidaci a chemické korozi. Slitina je 

nemagnetická a je vhodná pro výrobu elektrických odporů (avšak ne pro 

výrobu velice přesných odporů), potenciometrů, topných drátů (kabelů)  

a vyhřívaných rohoží. Maximální pracovní teplota prostředí, ve které může 

být tento typ drátu použit je 600 °C. [10] 

 Kanthal – Slitina železa, chromu a hliníku s malou příměsí kobaltu. Je 

známý pro svou výbornou schopnost – odolává velmi vysokým teplotám. 

Jeho ochranu proti vysokým teplotám tvoří vrstva oxidu hlinitého (má 

relativně vysokou tepelnou vodivost). Především se používá pro výrobu 

topných těles, žehliček. Běžný kanthal má teplotu tání okolo 1200 °C, 

speciální typy mají teplotu tání okolo 1425 °C. [11] 

 Manganin – Slitina mědi, manganu a niklu. Nejčastěji se dodává podobně 

jako isotan ve formě kulatých drátů s průměrem od 0,02 mm do 8,0 mm 

(holé nebo smaltované), pásek, lanek, tyčí a trubek. Vyznačuje se nízkým 

teplotním koeficientem a má velice dobré pracovní vlastnosti jako  

např. dlouhodobou stabilitu. Vzhledem k těmto vlastnostem se manganin 

využívá pro výrobu velice přesných odporů. Maximální pracovní teplota 
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prostředí, ve kterém může být použit, je 140 °C. Avšak pokud chceme 

docílit vysoké přesnosti odporů, tak by teplota prostředí neměla přesáhnout 

60 °C. Překročení této teploty může totiž spustit oxidační proces, který 

může zničit jeho stabilitu. [12] 

 Konstantan – Slitina mědi a niklu s příměsí manganu a lehkou příměsí 

železa (zbytková složka). Vlastnostmi je to slitina velice podobná slitině 

manganin, o které jsme se zmiňovali výše s tím, že pokud chceme docílit 

vysoké přesnosti, tak by teplota prostředí neměla přesáhnout 65 °C. Kromě 

toho se konstantan vyznačuje vysokou životností. Kvůli lehké příměsi 

železa, má tato slitina vysoký výskyt vad v krystalové struktuře. Ze všech 

slitin pro výrobu odporových drátů je konstantan nejrozšířenější. [13] 

 Chrom – Nikl – Slitina niklu a chromu s příměsí železa. Nejstarší, 

patentem doložena slitina pro výrobu odporových drátů. Je nemagnetická, 

odolná vůči korozi (ochranná vrstva je tvořena oxidem chrómu) a má 

vysokou teplotu tání asi 1400 °C. Používá se pro výrobu elektrických 

topných těles, rozbušek pro raketové modely a hot – wire řezaček pro řezání 

polystyrénu. Dále se využívá pro výrobu motocyklových tlumičů a jako 

topný prvek v extruderech používaných 3D tiskárnami RepRap. Jde také  

o jednu z nejdražších slitin kvůli vysokému obsahu niklu. [14] 

 

 

Obr. 3 - Odporový drát [Zdroj: vlastní] 
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Díky dobrým referencím, splněným požadavkům týkající se funkce potřebné  

pro realizaci podsystému a dostupnosti možných řídicích jednotek jsme tedy zvolili formu 

vyhřívání odporovým drátem. Odzkoušeli jsme všech pět dobře dostupných typů drátu  

a rozhodli jsme se pro použití isotanu.  

2.3 Senzory teploty 

Teplotní senzory, jak již název napovídá, jsou nástroje speciálně určené pro měření 

tepla či chladu. Senzor teploty se dá také podle knihy docenta Marcela Kreidla definovat 

jako: „funkční prvek tvořící vstupní blok měřícího řetězce tj. blok, který je v přímém styku 

s měřeným prostředím“ [1]. Senzorům teploty se také někdy říká obdobným pojmem, a to 

snímače teploty (snímač je samostatná konstrukční součást senzorů teploty, která obsahuje 

teplotní čidlo), anebo také čidla teploty (část snímače sloužící pro převádění teploty na 

jinou fyzikální veličinu). Stejně tak můžeme pojem senzor teploty označit pojmem detektor 

teploty nebo teploměr (přístroj pro měření teploty). Existují obrovská kvanta těchto 

senzorů, proto bylo potřeba je rozdělit dle jejich funkčních principů. Dělení je následující: 

Dělení senzorů teploty dle fyzikálního principu: 

1. Odporové 

2. Termoelektrické 

3. Polovodičové s PN přechodem 

4. Dilatační 

5. Další (optické, chemické, šumové, kapacitní…) 

Dělení senzorů teploty dle styku s měřeným prostředím: 

1. Dotykové 

2. Bezdotykové 

Dělení senzorů teploty dle transformace signálu: 

1. Aktivní (není nutné elektrické napájení pro převod teploty na jinou veličinu, 

chovají jako zdroj energie) 

2. Pasivní (nutné elektrické napájení pro převod teploty na jinou veličinu) [1] 
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Pro měření teploty na podsystému jsme se rozhodli vyzkoušet dva druhy senzorů,  

a to senzory odporové tzv. termistory, které dále spadají do kategorie pasivních senzorů  

a teplotní senzor LM35 (dotykový, pasivní). Tyto senzory si teď přiblížíme. 

2.3.1 Termistory 

Jsou teplotně závislé odpory, které jsou zhotoveny z feroelektrických keramických 

materiálů. Vyrábí se v různých tvarech např. ve formě válečků, kapek nebo destiček. 

Vyznačují se velkou teplotní citlivostí, malými rozměry a jednoduchým převodem odporu 

na elektrické napětí nebo proud. Existují dva druhy termistorů, a to termistory PTC 

(pozistory) anebo NTC (negastory). PTC termistory se používají především jako náhrada 

za pojistky pro ochranu obvodu před vysokou teplotou, která by daný obvod mohla nějak 

poškodit nebo jako časovače v obvodu demagnetizační cívky většiny CRT displejů. 

Zatímco termistory typu NTC se používají výhradně pro měření teploty v toustovačích, 

kávovarech, ledničkách a jiných teplotně činných zařízeních (kvůli tomuto faktu jsme se 

rozhodli vyzkoušet termistory typu NTC). [1], [15] 

NTC termistory se vyrábí za pomocí tzv. práškové technologie z kysličníku kovu 

jako je kysličník niklu, chromu, manganu a dalších. Pracují převážně v teplotním rozsahu 

od -50 °C do +150 °C, ve speciálních případech až do 1000 °C. Nevýhodou u těchto 

termistorů je jejich nelinearita a proto se musí používat v zapojení s rezistory, díky kterým 

se jejich charakteristika dostatečně zlinearizuje, což nám vytváří menší složitost  

při zapojení těchto senzorů k řídicímu systému a k jejich uchycení na podsystém. [1] 

2.3.2 Teplotní senzor LM35 

LM35 je teplotní senzor a zároveň převodník teploty na napětí, s maximální 

nelinearitou ±0,75 °C v rozsahu teplot -55 °C až 150 °C. Byl vyvinut americkou 

společností National Semiconductor. [16] 



Jan Bőhm: Návrh a realizace ohřívací desky pro 3D tiskárnu 

2014/2015  10 

Senzor má malý odběr proudu, napájecí proud je menší než 60 μA. Kvůli nízkému 

příkonu dochází k malému ohřevu součástky, což je důležité z hlediska přesnosti měření. 

Výstupní impedance je 0,1Ω. [16] 

Základní vlastnosti senzoru: 

 převodní koeficient 10 mV/°C 

 zaručená přesnost 0,5 °C při teplotě 25 °C 

 rozsah teplot -55 °C až 150 °C 

 napájecí napětí 4 V až 30 V 

Vyrábí se v několika provedeních. Nejprodávanější je varianta, která je 

zapouzdřena v plastovém pouzdře TO-92, ale prodává se také i verze ve větším plastovém 

pouzdře TO-220 a verze v kovovém pouzdře TO-46. Senzor se vyrábí i v provedení SMD 

pro montáž na povrch plošného spoje. [16] 

Vyráběné verze a jejich rozsahy teplot: 

 LM35, LM35A ; rozsah: -55°C až +150 °C 

 LM35C, LM35CA; rozsah: -40°C až +110°C 

 LM35D; rozsah 0°C až +100°C  

 

 

Obr. 4 -  Teplotní senzor - LM35 [17] 
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Po odzkoušení obou druhů senzoru jsme se rozhodli upřednostnit díky, snadnějšímu 

připojení senzoru k řídicímu systému (nepotřebě rezistorů), jeho dobrým vlastnostem 

(poměrně vysoká přesnost) a referencím právě tento senzor LM35 před termistory, čili stal 

se pro nás stěžejním prvkem pro výstavbu podsystému. Po popsání vesměs všech 

potřebných součástí pro konstrukci, můžeme přejít k jejímu sestavení. 

2.4 Konstrukce – sestavení 

Hlavním stavebním kamenem pro výstavbu našeho podsystému je vysoustružený 

nerezový plát. Tento plát jsme si nechali vyrobit ve dvou zhotoveních přímo na míru  

pro náš typ tiskárny. První zhotovený plát má celkovou velikost 275 mm x 275 mm a má 

tloušťku 2 mm. Druhý plát má celkovou velikost také 275 mm x 275 mm avšak jeho 

tloušťka je 4 mm. Velikost vyhřívané plochy byla zvolena na 167 mm x 230 mm.  

 

Obr. 5 – Zhotovený nerezový plát [Zdroj: vlastní] 

Na pláty jsme postupně nanášeli několik druhů vinutí, vzniklo tak několik druhů 

pokusů, které si představíme a řekneme si k nim jejich klady a zápory.  Odporové dráty 
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byly na pláty připevněny prostřednictvím již zmiňované kaptonové pásky (šířka pásky – 9 

mm). 

Pokus č. 1  - Tento pokus byl ryze zkušební, chtěli jsme u něj vypozorovat chování 

odporových drátu vůči nerezovému plátu (také samotné chování drátů) a případný ohřev 

plátu. Obávali jsme se totiž, že by nám odporové dráty (použity dráty typu isotan  

o průměru 0,25 mm s odporem 9,879 ohm/m) při přivedení napětí mohli vytvořit zkrat. 

Nevěděli jsme totiž, zdali máme odporové dráty s izolační vrstvou anebo ne (výrobce totiž 

tuto informaci na svých výrobcích neuvádí a ani obsluha v prodejně nám tuto informaci 

nebyla schopná poskytnout).  

Výsledek pozorování byl takový, že se žádný zkrat nevytvořil (z čehož jsme tedy 

usoudili, že jsou dané dráty pokryty potřebnou izolační vrstvou) a dráty se začaly postupně 

zahřívat (čím vyšší napětí a proud jimi protékal, tím více teplota stoupala – stěžejní 

informace pro realizovatelnost naší vyhřívané desky). Avšak nebyly schopny tímto 

zkušebním typem vinutí plát dostatečně vyhřát, díky jeho velké tepelné kapacitě.  

 

Obr. 6 – Podsystém - první pokus [Zdroj: vlastní] 
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Pokus č. 2 a 3 – U pokusu číslo dvě, tak stejně jako u pokusu číslo jedna  

a následně u pokusu číslo tři je použit odporový drát typu isotan o průměru 0,25 mm 

s odporem 9,879 ohm/m. Pokus číslo dvě spočíval v tom, že jsme si vyhřívací plochu 

rozdělily na čtyři stejné části o velikosti 83,5 mm x 115 mm a do každé z těchto části jsme 

vytvořili vinutí ve tvaru spirály. Předpokládali jsme totiž, že se plát u pokusu číslo jedna, 

dostatečně nevyhřál z důvodu použití velkých mezer mezi jednotlivými částmi vinutí,  

což tento problém dané spirály řeší.  

Po přivedení napětí na tyto spirály a uplynutí přibližně pěti minut se plát tvářil  

na omak jako dostatečně vyhřátý, jenže jak jsme se mohli přesvědčit prostřednictvím 

digitálního laserového teploměru, tak to nebyla až taková pravda. Plát se totiž nevyhříval 

rovnoměrně, a proto jsme přistoupili k dalšímu pokusu, tedy pokusu číslo tři, který by měl 

i tento snad poslední problém vyřešit.  

 

Obr. 7 - Podsystém – pokus 2 a 3 [Zdroj: vlastní] 

Pro pokus číslo tři, jsme vytvořili vinutí, které je obdobné jako vinutí u pokusu 

číslo jedna akorát s tím rozdílem, že jsme jej nanesli vodorovně s pravidelnými rozestupy  

5 mm mezi jednotlivými částmi. To nám mělo zaručit to, že se plát bude vyhřívat 

rovnoměrně. Po přivedení napětí tomu tak až na občasné nesrovnalosti opravdu bylo 
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(nesrovnalosti byly způsobeny špatným přiléháním drátů na plát). Jenže během tohoto 

pokusu jsme přišli také na další nové poznatky. Pro pokrytí vyhřívané plochy plátu by bylo 

zapotřebí osmi odporových drátů (námi potřebné dráty jsou většinou u prodejců prodávány 

z nespecifikovatelného důvodu v maximální délce jeden metr), čili bychom museli dráty 

propojit prostřednictvím svorkovnic (nejlépe porcelánových) v jeden. Jenže takovéto 

propojení je nedokonalé a může docházet k problémům.  

Jedním z problémů může být uvolnění drátů ve svorkovnici (nebude hřát jeden 

segment vyhřívací plochy nebo více), dalším problémem je umístění těchto svorkovnic, 

jelikož nejsou opravdu malé a zabírají velké množství místa. Dále pak může nastat 

problém v podobě roztavení nosné desky (je totiž vyrobena z plastického materiálu),  

která tvoří podlaží pro náš podsystém a bylo by potřeba ji vyrobit z neroztavitelného 

materiálu (kov, dřevo). Vzhledem k tomu, že je těchto problému opravdu hodně a my je 

nejsme schopni všechny vyřešit v daném časovém intervalu, tak jsme se rozhodli princip 

podsystému demonstrovat na jeho zmenšenině – mističce, kterou si popíšeme. 

Popis – mistička: Jedná se o plechovou mističku, na které je kvůli jejímu kulatému 

dnu vytvořeno vinutí ve formě spirály, drát je na mističce přichycen obdobně jako na desce 

prostřednictvím kaptonové pásky. Vývody vinutí jsou připevněny k porcelánové 

svorkovnici, aby neroztavily svorkovnici řídicí jednotky Následně je na desce také 

přichycen pomocí speciálního lepidla teplotní senzor LM35, na kterém jsou napájeny dráty 

pro jeho připojení k řídicí jednotce.  

 

Obr. 8 – Mistička [Zdroj: vlastní] 
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3 Návrh a realizace řídicího systému 

V této části práce nalezneme veškerou problematiku týkající se návrhu a realizace 

řídicího systému od seznámení se se základní teorií, přes programování regulátorů  

až po konečné zhotovení. 

3.1 Základní regulační obvod a jeho funkce 

Základem pro vytvoření řídicího systému desky (především programů) bylo využití 

funkce základního regulačního obvodu. Popis základního regulačního obvodu a jeho 

veličin můžeme nalézt níže. Popis koresponduje s přiloženým schématem. 

 

Obr. 9 - Základní regulační obvod – schéma [2] 

 

Popis regulačního obvodu a jeho veličin: 

Základní regulační obvod se skládá z regulátoru, regulované soustavy, 

porovnávacího členu a zpětné vazby. Regulátor (někdy také řídicí systém) slouží 

k udržování regulované veličiny na předepsané hodnotě. Regulovaná soustava je zařízení, 

na kterém se provádí regulace a působí na ní poruchové veličiny. Co se týče 

porovnávacího členu, tak slouží k porovnávání požadované a regulované veličiny. Funkcí 

zpětné vazby je zasílání hodnot regulované veličiny z výstupu regulované soustavy  

do porovnávacího členu. [18], [19] 
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  Požadovaná veličina w(t) - předepsaná hodnota, na které se má udržovat 

regulovaná veličina. V praxi se nejčastěji nastavuje pomocí potenciometru 

nebo různých tlačítek. Příkladem může být třeba kolečko na termostatu.   

 Regulovaná veličina y(t) – veličina, která se upravuje regulací podle 

předem daných podmínek.  

 Regulační odchylka e(t) – rozdíl mezi požadovanou a regulovanou 

veličinou => e(t) = w(t) – y(t). Vždy se snažíme o to, aby byla odchylka  

co nejmenší, nejlépe nulová. Pokud má regulační odchylka nenulovou 

hodnotu, tak regulátor provádí akční zásah.  

 Akční veličina u(t) – jedná se o výstupní veličinu regulátoru, za pomocí 

které se provádí akční zásah.  

 Poruchové veličiny v(t) – jsou to veličiny, které způsobují nepředvídavé  

a neúmyslné změny regulované veličiny. [2], [18], [19] 

3.2 Aplikování funkce ZRO na naši problematiku 

Při aplikování funkce ZRO na naši problematiku jsme došli k tomu, že funkci 

regulátoru bude zastávat mikropočítač Arduino s dvojitým můstkem Sabertooth (v dalších 

krocích si řekneme o těchto námi vybraných řídicích jednotkách více), funkci regulované 

soustavy bude zastávat mistička a funkci zpětné vazby teplotní senzor LM35, který je 

součástí podsystému. Následně jsme si ZRO překreslili a zjednodušeně popsali jeho 

princip funkčnosti. 

 

Obr. 10 - Regulační obvod (překreslený) [Zdroj: vlastní] 
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Zjednodušený princip obvodu:  

 Do zhotoveného programu zadáme požadovanou hodnotu v °C 

 Program s požadovanou hodnotou se nahraje do mikropočítače (kontroléru) 

Arduino 

 Mikropočítač vyšle signál do dvojitého můstku Sabertooth a ten vyšle 

požadované napětí do regulované soustavy  

 Mistička, na které je připevněný odporový drát, se začne ohřívat  

 Teplotní senzor LM35, který snímá teplotu na povrchu mističky 

(regulovanou veličinu) zašle naměřenou hodnotu teploty do Arduina 

 Pomocí zadané teploty a teploty naměřené senzorem LM35 program 

vypočítá regulační odchylku 

 Podle vypočtené regulační odchylky se vytvoří akční zásah 

3.3 Arduino 

V našem případě Arduino Uno je monolitický mikropočítač založený  

na mikroprocesoru ATmega328 (mikroprocesor typu RISC s pamětí 32 KB z toho je 0,5 

KB využito pro zavaděč). Má 14 digitálních vstupních/výstupních pinů (z toho 6 lze použít 

jako výstupy PWM), 6 analogových vstupů, 16 MHz keramický rezonátor, USB konektor 

pro připojení k PC, napájecí konektor, záhlaví ICSP a resetovací tlačítko. [20] 

Dále pak deska pracuje na napájecím napětí 6 – 20 voltů, ale doporučený rozsah je 

7 – 12 voltů, může totiž dojít k přehřátí napěťového regulátoru a k následnému poškození 

desky. Programování je zprostředkováváno pomocí vývojového prostředí Arduino IDE, 

které vychází z vývojového prostředí Wiring a Processing. [20] 
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Bližší popis: 

 

Obr. 11 – Arduino [21] 

 

1. Resetovací tlačítko - slouží pro pozastavení (u pozastavení musíme tlačítko 

neustále držet) nebo spuštění již běžícího programu od začátku aniž bychom 

ho museli znovu nahrávat.  

2. USB konektor typu B – námi zvolený typ Arduina má pro komunikaci 

s počítačem/notebookem právě tento konektor, u některých typů Arduina 

můžeme nalézt místo USB portu typu B port sériový anebo micro USB. 

Konektor jako takový slouží k napájení a k nahrávání programu z PC  

do paměti Arduina. 

3. Napájecí konektor – slouží k napájení Arduina prostřednictvím adaptéru, 

tedy pokud nebude Arduino napájeno prostřednictvím USB konektoru. 

4. ICSP hlavice pro externí programování USB - serial převodníku – 

slouží pro přeprogramování USB – seriál převodníku. Pro běžného uživatele 

nemá žádný význam.  

5. USB - serial převodník – zajišťuje komunikaci mezi hlavním čipem 

Arduina a počítačem, plní roli překladatele. 

6. Indikační LED diody L, Rx a Tx - dioda s označením L je používána 

především pro různé indikace (u programu pro hlídání hladiny vody 

v nádobě může signalizovat přetečení nádoby apod.), je připojena k pinu 
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číslo třináct. U některých typů Arduina ji nenalezneme. Diody s označením 

Tx a Rx signalizují probíhající komunikaci přes sériovou linku, čili pokud 

neblikají, tak komunikace neprobíhá a naopak. 

7. Mikroprocesor – slouží pro řízení celé desky, v našem případě se jedná  

o mikroprocesor ATmega328 

8. Indikační LED dioda ON – slouží k indikaci přivedeného napájení, pokud 

svítí Arduino je napájeno a naopak. 

9. ICSP hlavice pro externí programování hlavního čipu – stejně jako ISCP 

hlavici pro přeprogramování USB – seriál převodníku ji běžný uživatel 

nevyužije. 

10. Digitální piny – slouží pro připojení různých obvodu, jiných destiček. Tyto 

piny, také podporují PWM modulaci. 

11. Napájecí výstupy (3,3 V, 5V, GND)  - slouží pro napájení různých senzorů 

apod. 

12. Analogové vstupy - slouží pro komunikaci Arduina s různými senzory, 

pomocí kterých měříme nějakou analogovou hodnotu. [22] 

3.4 Vývojové prostředí – Arduino IDE 

Toto vývojové prostředí je velice intuitivní a skládá se z textového editoru, prostoru 

pro chybové hlášky, textové konzole (sériového monitoru), lišty s příkazy pro běžné 

využití a řady nabídek s dalšími příkazy. 

Programům, které napíšeme pomocí tohoto vývojového prostředí, říkáme návrhy 

(sketches). Napsané programy se ukládají ve formě souborů s koncovkou .ino. Textový 

editor zahrnuje běžné funkce jako vyjmout/vložit nebo hledat/vybrat vše. V prostoru  

pro chybové hlášky se nám po zkompilování programu zobrazí případně nalezené chyby, 

prostředí nám, tak nabízí zpětnou vazbu pro snadnější opravu těchto chyb. Textová 

konzole nám zobrazuje textové výstupy z prostředí Arduina (výstupy, které chceme 

vytisknout na obrazovku za pomocí příkazu Serial.print, obvykle se jedná o nějaké 

hodnoty). 
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V liště s příkazy pro běžné využití můžeme nalézt tyto funkce: 

1. Verify – ověřuje správnost kódu 

2. Upload – pomocí tohoto tlačítka nahrajeme program z počítače do Arduina 

3. New – slouží k vytvoření nového návrhu 

4. Open – otevírá okno, pomocí kterého si můžeme nalézt a otevřít již 

vytvořený návrh 

5. Save – za pomocí tohoto tlačítka si můžeme svou práci uložit 

6. Serial Monitor – slouží pro otevření textové konzole, ve kterém můžeme 

sledovat průběh programu 

Další příkazy můžeme nalézt v nabídkách – File, Help, Edit, Sketch a Tools. 

Největší výhodou tohoto prostředí je rozsáhlá škála knihoven, které nabízí lepší  

a kvalitnější funkce pro práci Arduina s různým hardwarem nebo pro lepší práci s daty. 

Některé knihovny jsou jeho přímou součástí, další lze stáhnout volně na internetu (jako 

v našem případě knihovny pro snadnější ovládání Sabertoothu) nebo jsou už i dokonce 

dodávány ve formě CD k hardwaru, který chceme k Arduinu připojit.  

Poslední odbočkou k tomuto vývojovému prostředí je to, že je přeloženo do více, 

než třiceti různých jazyků což mu přidává na ještě větší oblíbenosti, defaultně se nahrává 

v angličtině. [23] 

3.5 Sabertooth 2x5A 

Sabertooth zastává funkci dvojitého můstku pro řízení motorů, je tedy schopen 

ovládat dva motory. Pracuje na napájecím napětí 6 – 18 voltů a s proudem 5 ampérů. Může 

také pracovat s proudem 10 ampérů, ale pouze krátkodobě. Je vybaven nadproudovou  

a tepelnou ochranou. Má také několik druhů vstupních režimů čili může být řízen buďto 

např. analogovým signálem, servopulsem 1-2 ms nebo přes sériové rozhraní (pro nás 

stěžejní). Tyto režimy se dají nastavit pomocí přepínače, který je umístěn přímo na desce. 

Dále pak jsou pro něj vytvořeny knihovny pro jednodušší práci s mikropočítačem Arduino. 

[24] 
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Bližší popis: 

 

Obr. 12 - Sabertooth 2x5A [25] 

1. Přepínač - slouží pro přepínání vstupních režimů. 

2. Svorkovnice - slouží pro připojení motoru, v našem případě slouží  

pro připojení mističky. 

3. Svorkovnice - slouží ke stejnému účelu jako přechozí svorkovnice 

4. Svorkovnice - slouží pro připojení vstupního napětí (v našem případě 

zdroje s bezpečnými 12V). Jedna zdířka pro kladný pól, druhá pro záporný. 

Zdrojem může také být baterie o maximální kapacitě 28V. 

5. Svorkovnice - slouží pro připojení regulovaného napětí 5V a GND (země) 

z řídicí jednotky. 

6. Svorkovnice - slouží pro přivedení vstupního signálu. Část s označením S1 

slouží pro přivedení signálu s analogovým napětím, servopulsem  

a signálu přivedeného prostřednictvím sériového rozhraní a část S2  

pro přivedení signálu pomocí sériového rozhraní nebo také část S1  

pro řízení prvního motoru a část S2 pro řízení druhého motoru. [25] 
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3.6 Propojení řídicího systému 

Jak už bylo předesláno, tak náš řídicí systém (regulátor) je realizován 

prostřednictvím mikropočítače Arduino a dvojitého můstku pro řízení motorů Sabertooth.  

I když Sabertooth zastává funkci dvojitého můstku pro řízení motorů, tak má jednu 

vlastnost a to tu, že funguje taky jako měnič napětí tj. můžeme mu říci, kolik voltů má 

poslat na výstupní svorky (což je pro nás stěžejní v tom, že odporový drát nacházející se  

na mističce reaguje na vyšší napětí tak, že se více zahřívá a naopak). Velikost napětí, 

kterou potřebujeme na výstupních svorkách, se zasílá ve formě adresy. Pro náš vybraný 

režim řízení pomocí sériového rozhraní to jsou adresy v rozsahu -127 až 127 resp. 0 - 127 

(tyto adresy pro nás představují akční veličinu a jsou vysílány do Sabertoothu 

prostřednictvím Arduina). [25] 

 

Obr. 13 - Arduino a Sabertooth [25], [26] 

Čili jak můžeme vidět na obrázku, tak komunikace mezi Arduinem a Sabertoothem 

probíhá přes pin číslo 11 (pin který podporuje Rx a Tx signály, které jsou určeny  

pro přenos a přijímání dat prostřednictvím sériového rozhraní) a svorku s označením S1. 

Dále pak ještě musí být, tato komunikace uzemněna prostřednictvím pinu s označením 

GND (signálová zem) a prostřednictvím svorkovnice s označením 0V. [20], [25] 

Funkčnost tohoto propojení byla ověřena prostřednictvím krátkého programu, 

kterým jsme zasílaly adresy z daného rozsahu -127 až 127 z mikropočítače Arduino  

na Sabertooth a měřili jsme pomocí multimetru přítomnost napětí na výstupních svorkách 
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Sabertoothu. Z toho nám vznikla tabulka hodnot a graf, z kterých můžeme usoudit, že dané 

propojení funguje tak, jak jsme potřebovali. 

Tab. 1 – Adresy a volty [Zdroj: vlastní] 

Adresa Volty[V] 

127 -12,29 

100 -10,19 

80 -8,17 

50 -5,14 

30 -3,11 

0 0 

-30 3,16 

-50 5,18 

-80 8,22 

-100 10,24 

-127 12,25 
 

 

 

Graf 1 - Adresy a volty [Zdroj: vlastní] 

Pozn. Maximum naměřeného napětí prostřednictvím multimetru (12,29V) je 

shodné s napětím přivedeným na napájecí svorkovnici Sabertoothu (12V). 
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3.7 Propojení řídicího systému s podsystémem 

Abychom mohli začít programovat a následně ověřit funkčnost programů, tak bylo 

zapotřebí propojit řídicí systém s podsystémem tj. zkompletovat regulační obvod. V této 

časti, tedy nalezneme veškera schémata a popis týkající se tohoto propojení. 

 

Obr. 14 - Regulační obvod (propojení) [Zdroj: vlastní] 

Popis schématu:  

 Propojení mezi notebookem/PC a Arduinem je realizováno 

prostřednictvím USB kabelu typu B. Toto propojení se provádí ze dvou 

důležitých důvodů. Jedním z důvodů je přenos programu do mikropočítače 

Arduino a druhým je napájení tohoto mikropočítače. 

 Propojení mezi Arduinem a Sabertoothem je provedeno prostřednictvím 

propojení pinu 11 se svorkovnicí S1 a propojením pinu GND se svorkovnicí 

0V.  

 Propojení mezi napájecím zdrojem a Sabertoothem je realizováno 

prostřednictvím propojovacích kabelů. Záporný pól zdroje je přiveden  

na svorkovnici s označením B- a kladný pól na svorkovnici s označením 

B+. 
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 Propojení mezi Sabertoothem a mističkou je realizováno prostřednictvím 

samotného odporového drátu, který je na mističce přichycen. Jeden konec 

odporového drátu je přiveden na svorkovnici s označením M1A a druhý 

konec na svorkovnici s označením M1B. Pomocí tohoto propojení 

přivádíme napětí na odporový drát, který se začne zahřívat. 

 Propojení mezi mističkou a teplotním senzorem LM35 je provedeno 

prostřednictvím přichycení teplotního senzoru na mističku za pomocí 

speciálního teplu - vzdorného lepidla. 

 Propojení mezi Arduinem a teplotním senzorem LM35 je provedeno 

prostřednictvím analogového pinu (vstupu) a napájecích pinů. Toto 

propojení je detailněji zobrazeno a popsáno následujícím obrázkem. 

 

Obr. 15 - Arduino a senzor [26], [27] 

3.8 Programování, programy 

Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pro vytvoření (naprogramování) dvou typů 

regulátorů. Jedním z regulátoru je regulátor typu P a druhým regulátor dvoustavový (někdy 

též dvoupolohový). Princip funkčnosti dvoustavového regulátoru spočívá v pouhém 

porovnávání požadované a regulované veličiny, na základě výsledku porovnání provede 

akční zásah (1 nebo 0), zatímco regulátor typu P využívá k provedení akčního zásahu 

regulační odchylku. Oba tyto regulátory patří mezi nejjednodušší typy, ale pro regulaci 

naší mističky by měli být dostačující. Programy jsou napsány ve vývojovém prostředí 

Arduino IDE a jsou řádně okomentovány. [2] 
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_________________________________________________________________________ 

 

P - regulátor: 

// Software Serial Sample 

// Copyright (c) 2012 Dimension Engineering LLC 

// See license.txt for license details. 

#include <SoftwareSerial.h>                              //použité knihovny 

#include <SabertoothSimplified.h> 

SoftwareSerial SWSerial(NOT_A_PIN, 11);   // RX on no pin (unused)  

                                                                             // TX on pin 11 (to S1). 

SabertoothSimplified ST(SWSerial);              // Use SWSerial as the serial port. 

_________________________________________________________________________ 

float w,e,y,K;                     //deklarace proměnných 

int u,teplota_vstup = 0; 

_________________________________________________________________________ 

void setup()                       //hlavička programu 

{ 

  SWSerial.begin(9600);  //navázání komunikace, modulační rychlost 9600 baudů, začátek 

  Serial.begin(9600); 

  w=60.0;                           //nadefinování požadované veličiny 

  u=0;                                //nastavení akční veličiny na nulu 

  K=1;                              //nadefinování konstanty 

 } 

 ________________________________________________________________________ 

 void loop()                                          //tělo programu 

{ 

  y=analogRead(teplota_vstup);      //čtení teploty ze senzoru 

  y = y * 0.48828125;   //převod analogových dat na teplotu  

                                     //0.48828125 převodní konstanta pro teplotní senzory LM35 

  e = w-y;                     //porovnávací člen 

  u = K*e;                   //realizace akční veličiny 

  ST.motor(1, u);      //akční zásah 
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  Serial.print("TEPLOTA = ");      //vytištění teploty na obrazovku 

  Serial.print(y); 

  Serial.print("*C, u = ");               //vytištění °C a akční veličiny u 

  Serial.print(u); 

  Serial.print(", e = ");                   //vytištění odchylky e 

  Serial.print(e); 

  Serial.println();                           //tisk na řádky 

 

  delay(500);                                  //prodleva - 0,5s, pak následuje zopakování celého cyklu  

 } 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Dvoustavový regulátor: 

// Software Serial Sample 

// Copyright (c) 2012 Dimension Engineering LLC 

// See license.txt for license details. 

#include <SoftwareSerial.h>                                 //použité knihovny 

#include <SabertoothSimplified.h> 

SoftwareSerial SWSerial(NOT_A_PIN, 11);     // RX on no pin (unused) 

                                                                               // TX on pin 11 (to S1) 

SabertoothSimplified ST(SWSerial);                // Use SWSerial as the serial port. 

_________________________________________________________________________ 

float w,y;                             //deklarace proměnných 

int u,teplota_vstup = 0; 

_________________________________________________________________________ 

void setup()                        //hlavička programu 

{ 

  SWSerial.begin(9600);  //navázání komunikace, modulační rychlost 9600 baudů, začátek 

  Serial.begin(9600); 

  w=60.0;                         //nadefinování požadované veličiny 
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  u=0;                              //nastavení akční veličiny na nulu 

 } 

_________________________________________________________________________ 

 void loop()                                           //tělo programu 

{ 

  y = analogRead(teplota_vstup);    //čtení teploty ze senzoru 

  y = y * 0.48828125;               //převod analogových dat na teplotu 

                                                 //0.48828125 převodní konstanta pro teplotní senzory LM35 

  if(w <= y)                              //porovnávání  

  {   

   ST.motor(1, u = 0);            //provedení akčního zásahu 

  } 

 

  if(w > y)                                //porovnávání 

  { 

   ST.motor(1, u = 127);          //provedení akčního zásahu 

  } 

     

  Serial.print("TEPLOTA = ");    //vytištění teploty na obrazovku 

  Serial.print(y); 

  Serial.print("*C, u = ");             //vytištění °C a akční veličiny u 

  Serial.print(u); 

  Serial.println();                          //tisk na řádky 

 

  delay(500);                                 //prodleva - 0,5s, pak následuje zopakování celého cyklu 

 } 

_________________________________________________________________________ 

 

          Funkčnost těchto programů jakožto regulátoru je ověřena prostřednictvím 

zkušebních testu a naměřených charakteristik, které nalezneme v zhodnocení dosažených 

výsledků. 
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4 Zhodnocení dosažených výsledků 

 

 

Graf 2 – P - regulátor - přesnost řízení [Zdroj: vlastní] 

 

Graf 3 - Dvoustavový regulátor - přesnost řízení [Zdroj: vlastní] 
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Graf 4 - Přesnost řízení [Zdroj: vlastní] 

 

 

Graf 5 - P - regulátor - přesnost regulace [Zdroj: vlastní] 
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Graf 6 - Dvoustavový regulátor - přesnost regulace [Zdroj: vlastní] 

Co se týče přesnosti řízení i přesnosti regulace u regulátoru typu P, tak můžeme 

z daných grafů vyčíst to, že regulátor nikdy nedosáhne námi požadované hodnoty.  

Je to totiž způsobeno trvalou regulační odchylkou. Rozdíl od námi požadované hodnoty  

u tohoto regulátoru je v rozmezí 6 - 8 °C, což by pro nás mohlo znamenat vcelku velký 

problém, pokud chceme mističku vyhřát na konkrétní teplotu (vyhřátí by nemuselo stačit  

a problémy s vrstvením a celistvostí by nebyly vyřešeny). Dále můžeme vypozorovat 

z grafů občasné překmity, obzvlášť u grafu přesnosti řízení. Při nárůstu teploty jsou tyto 

překmity zanedbatelné (nedosahují takové velikosti, aby mohlo dojit k přiškvaření 

materiálu). Avšak při poklesu teploty o více než 15 °C by mohly znamenat mírný problém. 

Z grafu také můžeme říct, že nárůst teploty má rychlejší průběh než její pokles.  

Dvoustavový regulátor se podle svých charakteristik jeví jako přesnější, to můžeme 

hlavně pozorovat u grafu přesnosti regulace, kde je odchylka od požadované hodnoty 

v rozmezí ± 3 °C (taková odchylka je pro naši problematiku vcelku přijatelná). Z grafu 

přesnosti řízení to ovšem, tak patrné není, ale to je způsobeno větším nárůstem teploty než 

u předchozího regulátoru a docela krátkým intervalem pro provedení skoku (každý interval 

trvá jednu minutu). Pokles i nárůst teploty je přibližně stejně strmý to můžeme hlavně 

pozorovat v intervalu od 3 do 5. Takže kdybychom to měli všechno shrnout tak, je pro nás 

výhodnější použití regulátoru dvoustavového i když se jeví primitivnější než regulátor typu 

P, ale přesněji splňuje naše požadavky.  

0

10

20

30

40

50

60

70

T
ep

lo
ta

 [
°C

] 

t 

regulovaná veličina - y požadovaná veličina - w



Jan Bőhm: Návrh a realizace ohřívací desky pro 3D tiskárnu 

2014/2015  32 

5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit ohřívací desku pro 3D tiskárnu. Deska se nám 

jako celek nepodařila vyrobit a to díky mnoha konstrukčním problémům vzniklých  

při výrobě podsystému a nedostatku času všechny tyto naskytnuté problémy vyřešit.  

Ale i přesto, se nám podařilo sestrojit zmenšený model podsystému - mističku, na které 

budeme demonstrovat jeho princip funkčnosti. 

Jedním z hlavních konstrukčních problémů podsystému, i když to tak zprvu 

nevypadalo, je způsob uchycení drátů na nerezový plát, který jsme realizovali 

prostřednictvím kaptonové pásky. Tento způsob uchycení není moc spolehlivý, neboť 

dráty nejsou dostatečně nataženy (nepřiléhají k desce) a dochází, tak jak jsme již avizovali 

k občasným nesrovnalostem při ohřívání plátu. Sice se tento problém dá vyřešit přilepením 

celé plochy drátu, ale určitě to není řešení, které by patřilo řešením stálým. Páska se může 

totiž sama od sebe odlepit z důvodu silnějšího natažení drátu, popřípadě kvůli špatné 

manipulaci s plátem. Drát také nemusí držet stálou polohu na původním místě – může 

klouzat v pásce a pohybovat se. Proto by bylo třeba vymyslet lepší způsob uchycení, který 

by byl spolehlivější a drát držel námi zvolený tvar. 

Dalším podstatným problémem podsystému je maximálně dosažitelná teplota, jsme 

totiž schopni dosáhnout maximální teploty okolo 65 - 70 °C a pro některé materiály  

ze zjištěných informací je zapotřebí plát vyhřát na 90  - 110 °C. To by se ovšem dalo 

vyřešit použitím vyššího napětí a proudu, avšak ne o moc většího, jelikož bychom mohli 

zničit řídicí systém. Popřípadě bychom mohli využít jiných odporových drátu s větším 

odporem (čím větší odpor, tím je větší výhřevnost) nebo průměrem. 

Co se týče řídicího systému tak u něj nedošlo k žádným razantním konstrukčním 

problémům. Tak jak jsme předpokládali, že by mohl fungovat, tak také funguje – čili je 

plně funkční a připravený k používání. Akorát snad jen můžeme dodat, že je možné pro něj 

vytvořit další typy regulátorů jako např. regulátor typu PI (proporcionálně integrační)  

nebo PID (proporcionálně integračně derivační), které by mohli regulaci teploty zpřesnit. 
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