
Kreslicí zařízení

Pro kreslení výkresů větších rozměrů (formátů A2 – A0) se obvykle používají kreslicí zařízení
(plotry) některé ze dvou základních konstrukcí:

Kreslicí zařízení s tryskovou hlavou
V podstatě se jedná o patřičně zvětšenou tryskovou tiskárnu. Pro zvětšení rychlosti tisku (vy-
tištění výkresu A0 trvá obvykle řádově desítky minut) používají některé konstrukce více tis-
kových hlav v různém vzájemném uspořádání.

Výhodou kreslicích zařízení s tryskovou hlavou je možnost tisku barevných ploch (nejen čá-
rových výkresů) a nezávislost doby tisku na složitosti tištěného výkresu (viz dále).

Souřadnicová kreslicí zařízení
Základní princip těchto zařízení spočívá v kreslení výkresu perem, jehož pohyb vzhledem k
papíru je řízen ve dvou navzájem kolmých směrech. Podle konstrukce lze rozlišit dva typy
zařízení:

� Kreslicí stoly s papírem položeným na rovné kreslicí ploše. Pohyb pera je ovládán nezá-
visle ve dvou kolmých směrech (Obr.  1).

� Kreslicí stoly bubnové konstrukce. Papír je veden a posouván bubnem, jehož otáčení na-
hrazuje pohyb pera v jednom směru. Pohyb pera je potom ovládán pouze ve směru kol-
mém na směr pohybu papíru (Obr.  2).

I když obě konstrukce mají své výhody i nevýhody, nebudeme mezi nimi v dalším textu rozli-
šovat.

Obr.  1 Kreslicí stůl s rovnou kreslicí plochou a posuvem pera v osách X a Y



Obr.  2 Kreslicí stůl s posuvem papíru v ose X

Základní elektromechanické schéma kreslicího zařízení je na Obr.  3. Pohyb pera je řízen
dvojicí elektromotorů, u výkonných kreslicích stolů obvykle stejnosměrných. Okamžitá polo-
ha pera je zjišťována dvojicí inkrementálních snímačů.

Obr.  3 Obecné blokové schéma kreslicího stolu



Hrubé blokové schéma elektronické části je na Obr.  3.

Popis výkresu ve vektorovém tvaru je uložen ve vyrovnávací paměti. Řídicí jednotka postup-
ně z vyrovnávací paměti vybírá jednotlivé vektory, které jsou zavedeny na vstup generátoru
vektorů. Souřadnice jednotlivých bodů podél kresleného vektoru jsou postupně zaváděny na
vstupy diferenčních členů, které ji porovnávají se skutečnou polohou pera, zjištěnou pomocí
inkrementálních snímačů. Podle zjištěné odchylky je generováno řízení pro pohonné elektro-
motory tak, aby pero dosáhlo požadované polohy (Obr.  4). Pro dosažení lepších dynamic-
kých parametrů využívá regulační smyčka i údaje o okamžité rychlosti, případně i zrychlení
pera. Přesahuje-li odchylka požadované a skutečné polohy určitou přípustnou hodnotu, je
zpětně řízena rychlost generování vektoru tak, aby pero snáze dosáhlo požadovanou polohu.

Kromě generátoru vektorů bývá elektronika schopna i generování kruhových oblouků, pří-
padně dalších typů křivek. Celý řídicí systém pracuje digitálně, s krokem který je menší než
mechanické rozlišení pohonného systému.

Obr.  4 Kreslení vektoru

Mezi významné parametry kreslicího stolu patří mimo jiné i maximální rychlost pohybu pera
a jeho maximální zrychlení. Kvalitní kreslicí stoly dosahují rychlost vyšší než 1 m/s a zrych-
lení 4.5g, tj. přibližně 45 m/s2 . (Maximální rychlost kreslení je omezena mimo jiné i vlast-
nostmi pera samotného. Pro vysoké rychlosti kreslení je nutné použít tlakové zásobníky in-
koustu nebo speciální tužky).

Při rozjezdu z počátečního bodu vektoru se nejprve rychlost pera zvyšuje až do dosažení ma-
ximální rychlosti. Před dosažením koncového bodu musí regulační smyčka opět rychlost pera
postupně snižovat tak, aby vlivem setrvačnosti pero nepřejelo za koncový bod. Při kreslení
krátkých vektorů pero začne zpomalovat dříve než je dosaženo maximální rychlosti. Je-li
např. maximální zrychlení pera 50m/s2 a maximální rychlost 1 m/s, potřebuje pero k rozjezdu



přibližně 20 ms. Stejná doba je zapotřebí k zastavení pera. Pero přitom nakreslí vektor dlouhý
20 mm. Při kreslení výkresů s velkým množstvím krátkých vektorů (kóty, texty apod.) je
proto efektivní rychlost kreslení nízká (Obr.  5). Zde vyniknou výhody kreslicích zařízení na
principu tryskové tiskárny, jejichž rychlost není na složitosti výkresu závislá.

Obr.  5 Rychlost kreslení vektoru

Jednoduché kreslicí stoly s nízkou rychlostí kreslení používají i jednodušší uspořádání: Vý-
stup generátoru vektorů ovládá krokové motory pro posun pera. Zpětná vazba s odměřovacím
zařízením se potom nepoužívá.

Přesnost a programovatelný krok kreslicích stolů dosahuje řádově 0.01 mm při kreslicí ploše
až 2 � 5 m. Pro komunikaci se často používá jazyk HP-GL (původně firmy Hewlett Packard),
který je podmnožinou jazyka PCL/5 obvyklého u tiskáren.


