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I. Tema proiectului 

 
PrintEngrave este o mașină CNC (Computer Numerical Control), ce permite 

desenarea și gravarea unor modele sau schițe pe diferite materiale (hârtie, carton, 

lemn, plută, plexiglas, materiale plastice, polistiren). 

Încă din copilărie am fost atras de fenomenele fizice și chimice pe care le 

observam în jurul meu. O experiență interesantă a fost atunci când am descoperit cu 

ajutorul unei lentile de ochelari și razelor solare că am putut să realizez un mic 

„desen” pe un carton prin focalizarea razelor în punctul dorit. Mai târziu, în gimnaziu 

și apoi în liceu am învățat la fizică despre fenomenele optice. Acesta a fost oarecum 

punctul de plecare pentru proiectul meu. Mai apoi, văzând niște documentare despre 

cum au evoluat imprimantele și dobândind cunoștiințe în programare, mi s-a părut 

interesant și am început să mă gândesc cum aș putea să construiesc și eu o astfel de 

mașină hobby.  
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Primul prototip testat se baza pe componentele unui DVD-ROM dar aceasta s-

a dovedit a fi ineficient datorită dimensiunilor mici pe care le putea exploata 

„imprimanta”, ca mai apoi să realizez actualul model, de dimensiuni mult mai mari, 

ce îmi permite să realizez aproape orice proiect îmi doresc. 

 

 

II. Scopul proiectului 
 

Scopul principal al proiectului a fost crearea unui plotter CNC multifuncțional 

și a fost atins prin realizarea unor module interschimbabile pentru desenare, trasare 

cu cerneală serigrafică a cablajelor electronice, gravare și tăiere laser pe carton, lemn, 

plută, plexiglas, polistiren precum si un modul pentru pirogravare pe lemn. Acestea 

se pot schimba cu ușurință datorită unui mecanism de prindere, ușor detașabil, 

realizat cu ajutorul unei imprimante 3D. 

Folosite pentru prima dată la sfârșitul anilor ‘50, sistemele cu comandă 

numerică computerizată permit operarea mașinilor unelte prin dispozitive electronice. 

Utilajele cu CNC le-au înlocuit treptat pe cele clasice, operate manual, permițând 

efectuarea unor operațiuni variate, specifice proceselor de producție industrială. 

De la industria aeronautică, medicală și militară până la industria chimică, cea 

a confecțiilor sau cea alimentară, mașinile unelte cu CNC eficientizează procesele de 

producție prin precizie înaltă, capacitate de lucru mai mare și durată de activitate mai 

scurtă. 

 

Principalele avantaje ale folosirii sistemelor CNC sunt: 

 Mașinile CNC pot fi folosite continuu, crescând productivitatea și oferind un 

control mai mare asupra proceselor industriale. 

 Spre deosebire de mașinile clasice, operate manual, mașinile CNC nu necesită 

un grad ridicat de expertiză a operatorului. 

 Interfața mașinilor CNC este ușor de învățat și utilizat, oferind posibilitatea de 

a simula operarea utilajului. 

 Prin programe software avansate, mașinile CNC permit realizarea unor 

produse greu de proiectat prin modalitățile clasice. 

 Sistemele CNC reduc în mod considerabil costurile de producție necesare 

fabricării produselor în serie. 

 Capabilitățile strungurilor CNC, ale centrelor de frezare CNC și ale roboților 

industriali pot fi perfecționate permanent prin dezvoltarea software-ului folosit. 

 Prin modificarea parametrilor de funcționare, utilajele CNC pot fi programate 

rapid pentru realizarea unor operațiuni foarte diverse, cu grade de complexitate 

diferite. 

 Utilajele CNC reduc riscurile proceselor de producție și asigură siguranța 

operatorilor. 

 



PrintEngrave 

 

 
5 

III. Prezentarea conţinutului proiectului 

 

Principiul de funcționare 
 PrintEngrave este bazat pe coordonarea precisă într-un reper cartezian. 

Controlată prin intermediul unui computer care transmite instrucțiuni în limbaj 

Gcode către placa de control Arduino, aceasta le interpretează și acţionează 

motoarele pas cu pas, punând în mișcare ansamblul pe cele două axe, X și Y. 

Motoarele pas cu pas este asigurată o mișcare foarte precisă în planul XY, fapt 

esențial pentru astfel de mașini. Pentru acționarea mecanismului de ridicare și 

coborâre al pixului de trasat s-a folosit un servo-motor, nefiind necesară precizia mai 

ridicată oferită de motoarele pas cu pas, astfel reducând greutatea și complexitatea 

modulului de desenat.  

Software-ul ce rulează pe microcontroler este bazat pe grbl, un cod de control 

open-source de performanță ridicată, ce a fost configurat pentru a satisface scopurile 

proiectului.  Acesta interpretează instrucțiuni standard g-code, putând astfel fi 

controlat cu o multitudine de programe compatibile gcode. 

 

Exemplu de comenzi gcode: 

 

G28 X0 Y0 

G1 X60 Y50 

M03 

G1 X165 

Y30.5 

G1 X120 

Y180 

G1 X20 Y140 

G1 X20 Y75 

M05 

G1 X0 Y0 

- Inițializare axe (la origine) 

- Deplasare la poziția X Y 

- Activare laser 

- Deplasare activă (gravare) 

 

 

 

 

 

- Oprire laser 

- Deplasare la origine (0, 0) 
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Majoritatea componentelor folosite în proiect sunt reciclate din imprimante 

inkjet sau matriceale defecte (bare de ghidaj, curele de transmisie, etc) și plăci de 

placaj. De asemenea, a fost necesară și achiziționarea unor piese electronice 

esențiale. Procurarea și achiziția pieselor a fost făcută la un preț mult mai scăzut față 

de plotterele din comerț. Astfel, costul total al proiectului este unul redus. Opțional, 

se poate dota și cu diodă laser (pentru gravare laser), acesta fiind cea mai scumpă 

componentă. 

 

Proiectul a trecut prin mai multe faze de experimentare care au inclus testarea 

mai multor motoare pas cu pas, a diferitelor circuite (drivere pentru motoare) și 

adaptări ale design-ului. 
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PrinEngrave este construit, în principal, din următoarele componente: 

 Electronice: 

 Microcontroler Arduino Nano 

- Arduino Nano este o platformă de dezvoltare de 

dimensiuni reduse, compatibilă cu breadboard-uri 

și construită în jurul microcontrollerului 

Atmega328P. 

- Acesta reprezintă „creierul” proiectului, fiind 

responsabil de interpretarea comenzilor, 

coordonarea celorlalte componente și acționarea 

diverselor module de desenat. 

 1 Shield CNC v4.0 

- Shield-ul CNC poate fi folosit pentru conectarea 

ușoară a modulelor electronice ce alcătuiesc o 

mașină CNC și este conceput ca o placă de 

expansiune pentru microcontrollerul Arduino 

Nano. 

- Aceasta include: 3 sloturi pentru drivere de 

motoare, putând controla astfel 3 motoare pas cu 

pas pentru cele 3 planuri, pini pentru conectarea 

întrerupătoarelor de limită, a firelor de control ale 

laserului, ale servo-motorului, etc. 

- Tensiunea de alimentare poate fi de la 7.5 la 12V, curent continuu. 

 2 Drivere A4988 

- Permit controlarea ușoară a motoarelor pas cu pas 

bipolare, asigurând interacționarea într-un mod simplu 

a arduinoului cu acestea. 

- Driverele sunt dotate cu circuite de limitare a 

curentului, protecție de supra-sarcină și supra-încălzire 

și 5 rezoluții de rotație. 

- Funcționează la tensiuni de la 8 la 35V și pot susține 

un curent de 1A fără răcire, sau de 2A cu răcire. 

 2 motoare pas cu pas Nema 14 (14HY006) 

- O definiţie simplă a motorului pas cu pas este: „un 

dispozitiv electromecanic care converteşte impulsurile 

electrice în mişcări mecanice discrete”.  
- Axul motorului pas cu pas execută o mişcare de rotaţie 

în paşi incrementali discreţi când este aplicată în 

secvenţa corectă o comandă electrică în pulsuri. Rotaţia 

motorului este strâns legată de caracteristicile acestor 

impulsuri electrice. Astfel direcţia de rotaţie a 

motorului este direct legată de secvenţa în care sunt aplicate pulsurile 
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electrice, de asemenea şi viteza de rotaţie este direct 

dependentă de frecvenţa impulsurilor electrice iar 

deplasarea unghiulară este direct dependentă de 

numărul de pulsuri electrice aplicate. 
- Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din pol în 

pol, de unde și denumirea sa de motor pas cu pas. 

Comanda motorului se face electronic și se pot obține 

deplasări ale motorului bine cunoscute în funcție de programul de comandă. 

Motoarele pas cu pas se folosesc acolo unde este necesară precizie ridicată.  
 1 Servo motor 9g 

- Face parte din mecanismul de ridicare și coborâre al 

pixului de desenat / trasat seriegrafic.  

- Mic și compact, are un unghi de rotație de 180 de 

grade. Este controlat prin intermediul unui semnal 

PWM (Pulse-Width-Modulation) și alimentat la 5V. 

- Acest servo motor este proiectat special pentru aplicații 

de mică putere. 

 1 Modul laser de 2.5W 

- Are la bază o diodă laser cu o putere de 2.5W ce permite 

gravarea pe materiale opace precum carton, lemn, piele, 

plastic, precum si decuparea unor anumite materiale. 

- Controlul acestuia se realizează cu ajutorul unui circuit de 

control dedicat, cu care se poate comunica prin 

intermediul TTL (transistor to transistor logic). 

- Practic, atunci când primește un semnal HIGH de la 

Arduino, acesta va porni laserul, iar când trimitem un 

semnal LOW, laserul se va opri. 

 2 Întrerupătoare pentru limite (push-button) 

- Sunt folosite în procesul de inițializare al axelor pentru a 

stabili pozitiile maxime în care se poate deplasa ansamblul 

central. 

 Fire de conexiune 

 

 Mecanice: 

 4 tije cu diametrul de 8mm și bucșe 

- Asigură deplasarea  patului și al modulelor 

pe o suprafață plană. 

 2 curele zimțate de transmisie 

- Fac legătura între motoarele pas cu pas și cele două 

ansamble ce vor fi puse în mișcare pe cele două axe. 

 4 fulii dintre care 2 zimțate 

- Fac legătura între motoare și curele. 
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 Structurale: placaj din lemn, MDF și plastic. 

 

 Printate cu imprimantă 3D: 

 sistemul interschimbabil al imprimantei (suport pix, 

laser, etc) 

 mecanism de întindere a curelelor de transmisie 

 diferite piese pentru montarea motoarelor și de suport 

 

Utilizări 
Cu ajutorul modulelor interschimbabile, PrintEngrave, se poate utiliza pentru: 

 

1. Gravarea laser 

o Modulul de gravare este echipat cu o diodă laser cu puterea de 2.5W, 

alimentat la 12V si controlat logic de Arduino prin intermediul unui 

controller laser. Puterea acestuia permite gravarea pe materiale opace 

precum lemn, plastic, piele, carton, plexiglass, etc si chiar decuparea 

anumitor materiale mai subțiri. 
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o Decuparea anumitor materiale mai subțiri precum carton, poliester sau 

plexiglas. Recent, cu ajutorul acesteia am decupat piesele pentru un 

roboțel executat pentru cerculde robotică. 

 

o Personalizare diverse obiecte. Mi-am inscripționat pe carcasa telefonului 

meu un desen.  
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2. Trasarea cablajelor electronice cu cerneală serigrafică 

o Modulul pentru cablaje are la baza un un pix cu cerneală serigrafică. 

Aceasta cerneală prezintă o excelentă aderență, rezistență la alcool și 

derivați petrolieri, rezistenta la expunere afară 5 ani, pretabilă și pentru 

aplicații termoformabile. Pixul este coborât și ridicat de către motorul 

servo pentru a trasa pe o placă de cupru design-ul circuitului. Aceasta 

urmează a fi developată mai apoi într-o soluție corozivă (cu alcool).  

3. Desenarea diferitor desene pe hârtie, carton, poliester, etc 

o Prin schimbarea pixului seriegrafic cu un liner, cariocă, stilou, etc. se pot 

realiza diferite desene decorative. 
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4. Pirogravarea pe plăci de lemn 

o Permite pirogravarea cu ajutorul unui vârf din sârmă de nichel. Aceasta 

este alimentată la 6v, încălzindu-se la temperaturi ce permit arderea pe 

suprafață a lemnului. Aceasta a fost una din primele încercări (prototip) 

pentru gravarea pe lemn. Ulterior am trecut la gravarea cu ajutorul 

laserului. 

 

 

IV. Crearea proiectului și pregătirea modelelor 

 
Configurarea GRBL – programul GRBL ce rulează pe Arduino se poate 

descarca de la pagina de github: https://github.com/grbl/grbl 

Pentru încărcarea programului pe Arduino se va descărca mediul de 

programare Arduino IDE de la adresa: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software  

Principalele setări ale software-ului pentru ca acesta să satisfacă 

caracteristicile plotterului se găsesc in fișierul „config.h”. 

 Optiunea baud_rade stabilește viteza de transfer al datelor. 

  
 Homing_cycle – stabilește ordinea în care se vor inițializa cele două axe. 

 
 Invert_Spindle – dacă este definită, inversează logica de control al 

laserului / servo-ului. Se folosește pentru laserel care folosesc un semnal 

LOW pentru activare și HIGH pentru dezactivare. 

 

https://github.com/grbl/grbl
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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 Use_spindle_dir_as_enable_pin – se definește pentru activarea 

modulelor folosind pin-ul deschimbare al direcției. În cazul plotterului, 

trebuie dezactivată.  

 
 Disable_laser_during_hold – dezactivează laserul din motive de 

siguranță atunci când deplasarea este oprită. 

 
 

De asemenea, trebuie configurați următorii parametri esențiali cu 

ajutorul unui program de interfață cu grbl (UGS). Pentru vizualizarea setărilor 

curente, se vor introduce caracterele $$ în câmpul pentru comenzi. Pentru a 

modifica o setare, se va folosi sintaxa: $numarul_setarii = valoare_noua. 

Exemplu:  - setează numărul de pași/mm ai axei X la 45.6 

 Listă de parametri: 

 $0 – (step pulse) durata impulsului pentru acționarea motoarelor pas cu 

pas. 

 $21 – (hard limits) pentru activarea limitelor cu întrerupătoare se va seta 

la valoarea 1. 

 $22 – (homing cycle) stabilește ciclul de inițializare al axelor.  

 $24 – (homing feed) viteza de deplasare în procesul de inițializare. 
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 $100, $101 (X , Y steps/mm) numărul de pași pe care ii efectuează 

motoarele pas cu pas pentru fiecare axă. Se masoară în pași per mm. 

 $110, $111 (X, Y max rate) viteza maximă de deplasare pe cele două 

axe. 

 $120, $121 (X, Y acceleration) accelerația 

 $130, $131 (X, Y max travel) distanța maximă ce poate fi parcursă pe 

fiecare axă. 

 

Pregătirea unui model / schițe include următorii pași: 
 

1) Alegerea unui desen, schiță sau model pentru imprimare 
• Imaginile ce urmează a fi 

imprimate trebuie să fie într-un 

format vectorial (DXF, DWG, 

SVG). Acestea pot fi create în 

programe speciale, descărcate de pe 

internet, sau convertite din imagini 

de tip raster. 

https://www.flaticon.com/ 

https://www.vecteezy.com/ 

 

2) Importarea și prelucrarea modelului într-un program CAM 

 Programele CAM (Computer Aided Design) sunt speciale pentru 

generarea traiectoriilor de mișcare pentru mașinile CNC.  

 Vom folosi programul vectorial Inkscape și pluginul J-tech Laser Tool. 

Acestea se pot descărca de la adresele https://inkscape.org/ și 

https://jtechphotonics.com/?page_id=2012. 

https://www.flaticon.com/
https://www.vecteezy.com/
https://inkscape.org/
https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
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 Mai întâi trebuie setată dimensiunea suprafeței de lucru care este de 

20x20cm. Pentru aceasta, se va face click pe File -> Document 

properties, iar în fereastra ce va apărea vom introduce dimensiunile în 

casuțele „Width” și „Height” din categoria Custom size. 

 

 

 Pentru inserarea modelului se accesează opțiunea File -> Import și se 

navighează către locația fișierului ales. 
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 După aceasta, modelul trebuie convertit în traiectorii prin accesarea Path 

-> Object to path.  

 

3) Setarea parametrilor și conversia în g-code 

 Meniul cu opțiuni se accesează 

din bara de meniu, dând click 

pe Extensions -> Generate 

Laser Gcode. 

 Parametrii precum viteza de 

gravare / tăiere diferă de la 

material la material sau în 

funcție de preferințe. Astfel, 

pentru gravarea laser pe 

materiale mai dure este 

necesară folosirea unei viteze 

reduse, iar vitezele mari se pot 

folosi pentru gravarea ușoară. 

Unele materiale pot necesita și 

mai multe treceri, al căror 

număr poate fi setat prin 

opțiunea „passes”.  

 Aici se pot seta și comenzile 

pentru pornirea și oprirea 

laserului, precum și pentru 

coborârea sau ridicarea pixului. 
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4) Trimiterea instrucțiunilor g-code 

 Transmiterea datelor se realizează cu ajutorul unui program de control, 

prin intermediul unui cablu USB conectat între microcontrollerul 

arduino și un computer. 

 Programul de control (Universal Gcode Sender) poate fi folosit și pentru 

setarea parametrilor plotterului cum ar fi dimensiunea maximă de 

desenare, viteza maximă de deplasare, numărul de pași per milimetru, 

accelerația, etc. 

 Interfața programului este alcătuită din următoarele secțiuni: 

 

1) Secțiunea Connection – include opțiunile de selectare a portului 

USB la care este conectat arduino-ul, viteza de transfer al datelor 

și butonul de conectare. 
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2) Machine status – afișează informații despre plotter cum ar fi 

poziția curentă a ansamblului. 

 
 

3) File – secțiunea pentru alegerea fișierului pentru imprimat și 

conține butoanele de trimitere, pauză și previzualizare. 

 
 

4) Machine control – cuprinde comenzi precum resetarea poziției, 

reinițializarea axelor, resetarea axelor, deplasare la origine, 

precum și setările pentru controlul din tastatură. 
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5) Command – permite introducerea anumitor comenzi precum 

comenzi de configurare, de deplasare, inițializare, etc. 

 

Comenzi de bază: 

- G0 (deplasare rapidă) – deplasează ansamblul central cu 

viteza maximă de deplasare la coordonatele specificate. Nu 

este folosită pentru taiere activă, ci doar pentru poziționări. 

Ex: G0 X7 Y18 

- G1 (deplasare controlată) – se folosește pentru a deplasa 

andamblul la o viteză data, specificată dupa litera F 

(federate). 

Ex: G1 X7 Y18 F500 

- G20/21 (inch/mm) – setează unitatea de masură in inch și 

respectiv milimetri. 

- G28 (homing) – inițializează axele prin procesul de 

homing. Opțional se pot adăuga și literele X sau Y pentru 

inițializarea axei corespunzătoare. 

- G90 (mod absolut) – face ca unitățile să fie interpretate 

drept coordinate absolute (față de origine). Se folosește 

inaintea comenzilor G0 și G1 

Ex: G90 G0 X7 Y18 – deplasează axele la pozitia 7, 

respectiv 18 față de origine 

- G91 (mod incrementat) – modul opus comenzii G90. Prin 

folosirea acestei comenzi, deplasarea se face față de poziția 

curentă. 

Ex: G91 G0 X7 Y18 – deplasează axele cu 7, respectiv 

18 mm 
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V. Concluzii 
 

Mașinile CNC joacă un rol foarte important în industrie și sunt esențiale 

în fabricarea unor multitudini de produse sau piese. 

Proiectul PrintEngrave este unul destul de complex, dar destul de 

accesibil, fiind construit în majoritate din materiale și componente reciclate. 

Chiar dacă acesta are dimensiuni și o complexitate redusă față de mașinile 

CNC industriale, fiind o mașină hobby, principiul de funcționare este același, 

iar modul de lucru este similar. Din această cauză, reprezintă un punct de 

început foarte bun în lumea automatizării și roboticii, două dintre pasiunile 

mele. 

Programele de control CNC precum Universal Gcode Sender sunt ușor 

de operat și destul de accesibile, platforma Arduino este una foarte versatilă și 

interactivă, iar componentele electronice sunt și ele din ce în ce mai accesibile 

și în țara noastră. 

Acest proiect a reprezentat pentru atât o provocare cât și o introducere în 

domeniul automaticii și roboticii. Mi-a făcut foarte mare plăcere să lucrez la 

acesta să încerc să adaptez module pentru cât mai multe întrebuințări și să-mi 

sporesc cunoștiințele în domenii la mare căutare în lumea cotidiană. 
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