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IZVLEČEK
Diplomsko delo obravnava proces oblikovanja, modeliranja in tiskanja senčila s pomočjo 3D
tehnologije.
Teoretični del v prvem sklopu predstavi osnovne pojme povezane s svetlobo, senco in razsvetljavo,
ki so pomembni za proces izdelave senčila. Drugi sklop teoretičnega dela je namenjen raziskavi
trenutnega stanja na področju 3D oblikovanja izdelkov, predvsem svetil ter senčil ter trenutnega
stanja in trendov konvencionalnega oblikovanja svetil. V teoretičnem delu so predstavljeni
programi za modeliranje ter tehnologija 3D tiska s poudarkom na tehnologiji, ki je bila uporabljena
v tem diplomskem delu.
Praktični del v prvem delu zajema predstavitev procesa oblikovanja in modeliranja senčila, ki temelji
na uporabi različnih tehnik in postopkov v modelirnih programih. V drugem delu praktičnega dela
je opisan postopek tiskanja senčila ter naknadne obdelave ter v sklepni fazi predstavitev in
evaluacija izdelka. Sam proces izdelave senčila je bil hkrati tudi raziskovanje različnih možnosti
modeliranja, ki jih programi nudijo, raziskovanje najboljših nastavitev za tisk ter iskanje možnih
naknadnih obdelav tiskanega izdelka. Vsa uporabljena programska oprema je prosto dostopna na
internetu, za tisk je bil uporabljen 3D tiskalnik znamke Zortrax.
Ključne besede: Senčilo, 3D modeliranje, 3D tisk, 3D programi za modeliranje, Blender,
Meshmixer, MeshLab, Tinkercad
ABSTRACT
The designing, modelling and printing lampshade using 3D technology diploma thesis deals with
the process of making a lampshade using 3D technology.
Theoretical part discusses basic concepts associated with light, shadow and lighting, which are
significant to the process of lampshade making. The second part is discussing current trend in 3D
product design with emphasis on lamp and lampshade design and conventional lamp design. The
theoretical part also deals with 3D printing technology with a focus on technology used in this
diploma thesis as well as with presentation of software used.
The empirical part includes presentation of design and modelling process, based on the use of
different 3D modelling techniques and methods. Furthermore it deals with printing process and
surface finishing techniques as well as concluding presentation and evaluation of the lampshade.
The whole process of the lampshade making was also a research of possible modelling techniques,
exploration of optimal printing settings and searching for possible finishing techniques of the
printed product. Software used in the thesis is freely available on the internet, the printer used for
production is a Zortrax brand.
Key words: Lampshade, 3D modelling, 3D printing, 3D graphic software, Blender, Meshmixer,
MeshLab, Tinkercad
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

3D
LED

tridimenzionalen
angleška kratica za light emitting diode, svetleča dioda, ki ob prevajanju
toka oddaja svetlobo
cd
kandela (angleško candela), oznaka za enoto svetilnosti v fiziološkem
merilu
lm
lumen, oznaka za enoto svetlobnega toka v fiziološkem merilu.
W
Watt, oznaka za enoto energijskega toka (moč, toplotni tok, svetlobni tok v
fizikalnem merilu)
K
oznaka za mersko enoto temperature Kelvin
CRI
angleška kratica za color rendering index, indeks barvne reprodukcije
SLS
angleška kratica za selective laser sintering, selektivno lasersko sintranje,
ena od tehnik 3D tiska
SLA
angleška kratica za stereolitograhy (tudi SL), stereolitografija, ena od tehnik
3D tiska
FDM
angleška kratica za fused deposition modeling ali ciljno nalaganje plasti,
ena od tehnik 3D tiskanja, avtorsko zaščiten izraz podjetja Stratasys, zato
ostali proizvajalci uporabljajo druge izraze kot so FFF, LPD ipd
FFF
angleška kratica za fused filament fabrication, ciljno nalaganje plasti, ena
od tehnik 3D tiskanja
LPD
angleška kratica za layer plastic deposition, oznaka za FDM tehniko 3D
tiska podjetja Zortrax
ABS
angleška kratica za akrilonitril butadien stiren, vrsta plastičnega materiala
na osnovi nafte
PLA
angleška kratica za polylactic acid, polimlečna kislina ali polilaktid, vrsta
plastičnega materiala na osnovi mlečne kisline
STL
angleška kratica za stereolithography ali standard tessellation language, .stl
je najbolj razširjena vrsta datotečnega formata za zapis 3D grafičnih
modelov
SVG
angleška kratica za scalable vector graphics, datotečni format za zapis
vektorske grafike
OBJ
vrsta datotečnega formata za zapis 3D grafičnih modelov, prvotno razvit za
potrebe grafičnega podjetja Wavefront Technologies
BLEND datotečni format za zapis 3D grafičnih modelov programa Blender
MESH angleško splošna oznaka za večkotniško (poligonsko) mrežo, ki vsebuje
večje število ploskev, robov ter oglišč
NODE angleško vozlišče, v programu Blender način določanja lastnosti materialu
(»material node«) ali izboljšanja upodobitve (»compositing node«)
v

EKSTRUDER
FILAMENT

RAFT

del 3D tiskalnika, ki topi in nalaga stopljeni material
material za 3D tisk, navadno plastičen, navit na kolut, standardne
debeline 1,75 ali 3,0 mm, ki se uporablja pri tehniki 3D tiska
ciljnega nalaganj plasti (FDM)
angleški izraz za začetne, nosilne plasti pri 3D tisku, ki se po
tiskanju odstranijo z modela, njihov namen je preprečiti zvijanje
in ukrivljanje modela

vi

1

UVOD

Namen diplomskega dela je bil raziskati proces oblikovanja in modeliranja dekorativnega senčila s
pomočjo prosto dostopnih 3D programov do končne izdelave, z uporabo lastnega 3D tiskalnika.
Pri tem je bilo potrebno preučiti in upoštevati več različnih dejavnikov, tako s področja fizike in
arhitekture, kot tudi računalništva in tehnike.
Ker je svetloba pomemben dejavnik pri oblikovanju senčila je bila potrebno najprej preučiti in
spoznati osnovne pojme, povezane s svetlobo, svetili in razsvetljavo. Poglavitni cilj je bil izdelati
dekorativno senčilo, ki z medsebojnim delovanjem svetlobe in objekta – senčila – ustvari v prostoru
umirjeno, prijetno vzdušje mističnosti. Zato je bil narejen tudi pregled in analiza trenutnega stanja
na področju oblikovanja svetil.
Način oblikovanja senčila nekoliko odstopa od konvencionalnega, saj se je modeliranje in
oblikovanje začelo neposredno v virtualnem okolju, za kar je bil predpogoj poglobitev znanja s
področja 3D programov za modeliranje. Pri modeliranju so bili uporabljeni različni programi, ki so
prosto dostopni na internetu kot so Blender, Meshmixer, Meshlab, Tinkercad ter drugi.
Spoznavanje tehnologije 3D tiska, njenih prednosti, slabosti, omejitev ter naknadnih obdelav pa je
bilo potrebno tako za oblikovanje, kot tudi za končno izdelavo senčila. V sklepni fazi diplomskega
dela je na podlagi več dejavnikov narejena tudi končna evaluacija in ocena tržnega potenciala
izdelka.
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2

TEORETIČNI DEL

V teoretičnem delu so razloženi osnovni pojmi povezani s svetlobo, senco ter razsvetljavo, ki so
pomembni za razumevanje lastnosti izdelanega senčila ter oblike in lastnosti njegove sence.
Narejena je analiza trenutnega stanja na področju 3D oblikovanja ter 3D in konvencionalnega
oblikovanja svetilk. Predstavljena je tehnologija 3D tiska, prednosti in slabosti, ekološki aspekt in
razpoložljivi materiali.
2.1

SVETLOBA IN SENCA

Brez svetlobe predmeti niso vidni, brez senc pa so le dvodimenzionalne slike. Interakcija svetlobe
in sence je ključnega pomena za doseganje občutka tretje dimenzije, oblike predmetov in
razpoloženja tako v likovni umetnosti, kot tudi arhitekturi, fotografiji in 3D računalniški grafiki.
Svetloba in senca se pri senčilu lahko dopolnjujeta ali prevladujeta ena drugo, odvisno od
oblikovnega koncepta senčila ter vseh drugih dejavnikov, ki vplivajo na lastnosti svetlobe in
formiranje sence.
2.1.1 Lastnosti in pomen svetlobe
Svetloba je v svoji osnovi predvsem vizualni pojav, čeprav je dejansko ne vidimo, temveč vidimo
le njen izvor, kot je npr. sonce ali drugo svetilo in njen odboj od različnih predmetov.
V fizikalnem smislu lahko vidno svetlobo, ki za človeško oko obsega valovne dolžine v razponu
od približno 380-750 nm, definiramo kot del spektra elektromagnetnega valovanja, kot prikazano
na sliki 1, oziroma tok fotonov [1]. Poleg fizikalnega ima tudi druge aspekte kot so psihološki,
verski, filozofski, likovni, estetski, zdravstveni. Ker svetloba združuje tako objektivne kot
subjektivne elemente zaznave jo vsakdo zaznava drugače.

Slika 1: Elektromagnetni spekter s prikazom vidne svetlobe [2]

2

Svetloba lahko nastane na več načinov, njen izvor je lahko naraven ali umeten, lastnosti svetlobe
pa bi v grobem lahko razdelili na fizikalne in optične. [3] Ker je v terminologiji na področju svetlobe
in razsvetljave precej analognosti med različnimi pojmi, smo osnovne pojme na kratko razložili v
Prilogi 1.
Za oblikovanje senčila in predvsem za razumevanje odnosa med svetlobo oz. svetilom ter senco,
so pomembne predvsem določene lastnosti svetlobe (podrobneje opisane v Prilogi 2), predvsem
odboj, lom, absorpcija, intenzivnost, moč, kakovost (razlika v kakovosti je razvidna s slike 2) ter
barvna temperatura.

Slika 2: Primerjava mehke in trde svetlobe oz. sence

Svetloba na človeški organizem vpliva tako vizualno, čustveno kot tudi biološko. Svetloba nam
omogoča uporabo našega najpomembnejšega čutila – vida in v veliki meri vpliva na naše
zaznavanje, počutje in zdravje, saj je njen ritem povezan z biološkimi ritmi človeka.
V številnih religijah in kulturah svetloba predstavlja božansko entiteto, njen simbolični pomen, ki
predstavlja dobroto, lepoto, pozitivno pa ni omejen samo na področje literature, temveč se udejanja
tudi preko uporabe svetlobe in svetil kot konkretnega izraznega sredstva v različnih verskih
objektih, obredih in običajih.
2.1.2 Lastnosti in pomen sence
Senca nastane takrat, ko svetloba naleti na oviro. V kolikor je ovira neprosojna, govorimo o senci,
medtem ko pri prosojni oviri ali v primeru, da je svetlobnih izvorov več, govorimo o polsenci.
Oblika, velikost in druge vizualne lastnosti sence so odvisne predvsem od lastnosti vira svetlobe
ter lastnosti predmeta, ki senco povzroča.
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Senca, v našem primeru je ovira senčilo, zato je odvisna od številnih dejavnikov kot so kakovost in
moč svetlobe, števila svetlobnih izvirov, oddaljenosti senčila od izvora svetlobe ter številnih drugih,
ki so podrobneje opisani v Prilogi 4. Pomen sence v primerjavi s svetlobo je različen glede na
zgodovinski in kulturni kontekst, v našem kulturnem okolju ima njen pomen večinoma negativno
konotacijo in predstavlja bolezen, skrb, slabost, nezavedno, medtem ko je dojemanje sence v
islamski veri lahko tudi pozitivno in povezano z vero. [4]
2.2

RAZSVETLJAVA, SVETLOBA V PROSTORU

Do širše uporabe električne razsvetljave je prišlo v začetku 20. stoletja. Vse od izuma prve žarnice
na žarilno nitko v 19. stoletju pa do danes, ko so v Evropski uniji le-te v določeni meri že
prepovedane, in ko si življenja brez umetne razsvetljave ne moremo več predstavljati, je razsvetljava
kot veda skokovito napredovala.
Razvoj sijalk in svetilk ter spoznanja na področju oblikovanja svetlobe so v zadnjem desetletju
izredno napredovali. Pojav novih, učinkovitih tehnologij in materialov je ustvaril nove možnosti za
razsvetljavo, ki izpolnjuje tako estetske in funkcionalne kot tudi ekološke in ekonomske zahteve.
Z razsvetljavo se ukvarjajo tako oblikovalci in arhitekti, kot tudi varstveni inženirji, elektrotehniki
ter psihologi in je širok pojem, s katerim označujemo osvetlitev različnih površin glede na lokacijo,
namembnost ali druge kriterije.
2.2.1 Žarnice in sijalke
Za notranjo bivalno razsvetljavo se večinoma uporablja več različnih tipov žarnic in sijalk,
primerjava ter podroben opis nekaterih njihovih lastnosti lahko razberemo iz Priloge 5. Poleg
svetilnosti, moči, usmerjenosti, sposobnosti zatemnitve in barvne temperature sta pri izbiri
primerne žarnice ali sijalke pomembna tudi spekter izsevane svetlobe ter sposobnost barvne
reprodukcije (opis v Prilogi 6).
LED sijalke so, kot kaže primerjava, najbolj primerne za uporabo v izdelanem senčilu. Razlogov je
več, se najmanj segrevajo in so zato varne za uporabo, dostopne so v vseh barvnih temperaturah
in barvah, lahko menjajo barvo svetlobe, novejše LED sijalke se da tudi zatemniti, dodatna
prednost za oblikovanje senčila pa je tudi njihova majhnost in možnost napajanja na baterije.
2.2.2 Namen razsvetljave v prostoru
Osnovni namen razsvetljave v prostoru je ta, da nam omogoča videnje, poleg tega pa je ključnega
pomena pri ustvarjanju prijetnega vzdušja, razpoloženja ter pomemben element dobrega
oblikovanja prostora. Svetloba v prostoru mora biti funkcionalna, stilsko ustrezna, ekonomična,
ekološka, upoštevati mora vse arhitekturne, tehnične, oblikovne in druge lastnosti prostora.
Razsvetljava nam omogoča, da z njo poudarimo in estetsko nadgradimo opremo interierja ali skozi
igro svetlobe in senc ustvarimo določeno ambientalno atmosfero. Glede na namen ločimo različne
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tipe osvetlitve kot so delovna, splošna in ambientalna, ki združuje dekorativno razsvetljavo in
svetlobne akcente. Če povzamemo namen, lastnosti in področje uporabe posameznih tipov
osvetlitve, ki so prikazani v Prilogi 7, so torej najpomembnejše lastnosti dobre notranje razsvetljave
funkcionalnost, estetika, in ustvarjanje prijetnega bivalnega okolja. Poglavitni namen tega
diplomskega dela je bil ustvariti dekorativno senčilo, ki bi z igro svetlobe in sence poudarilo
čarobnost prostora, kar pomeni, da bo pri oblikovanju v ospredju večinoma njegova dekorativna
vrednost.
2.3

PREGLED IN ANALIZA OBLIKOVANJA SVETIL

2.3.1

Svetila - konvencionalno oblikovanje

Analiza trenutnega stanja na področju konvencionalnega oblikovanja razsvetljave je bila narejena
na podlagi preučitve ponudbe svetilk modernega sloga nekaterih domačih spletnih trgovin in
spletnih strani tujih proizvajalcev, pregleda oblikovalskih dosežkov zadnjih let na področju svetilk
in svetlobe ter obiska prodajalne svetil, seznam vseh v Prilogi 8. Pregledali smo tudi svetila, ki so
bila v zadnjih nekaj letih nagrajena z različnimi nagradami kot so nagrada čikaškega muzeja Good
design award, iF design award ter nagrada Red dot, del teh je prikazan tudi na sliki 3.

Slika 3: Svetilke, nagrajene z različnimi oblikovalskimi nagradami [5] [6] [7]

Na podlagi pregledanega in raziskanega bi lahko izluščili določene prevladujoče smernice, ki v prvi
vrsti kažejo na to, da so pri oblikovanju svetilk modernega sloga trenutno v ospredju izčiščene,
ravne in ostre linije ter minimalistične oblike, vendar postopno ponovno prihajajo v ospredje tudi
bolj organske in mehke oblike. Materiali so različno zastopani glede na namembnost ter cenovni
razred svetilk, večinoma je to še vedno steklo in različne umetne mase, ki zaradi nove LED
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tehnologije, ki deluje pri nižjih temperaturah, pridobivajo na pomenu. V segmentu cenovno bolj
dostopnih svetilk je opaziti več barvitosti in poigravanja z različnimi oblikami, medtem ko pri
svetilkah višjega cenovnega razreda ostaja v ospredju preverjena barvna paleta in klasično zadržana
oblika.
Nizkocenovne svetilke, ki se prodajajo v raznih trgovskih centrih se večinoma težko pohvalijo s
kakšnimi izjemnimi oblikovalskimi dosežki, a vendar lahko kot primer izjeme navedemo švedsko
Ikeo, ki je za svetilko nižjega cenovnega razreda s slike 4 prejela prestižno priznanje »častna
omemba« (honourable mention) na natečaju Red Dot 2015, ki je eden najbolj uglednih in odmevnih
s področja oblikovanja. [8]

Slika 4: Nagrajena svetilka podjetja Ikea [8]

2.3.2 3D oblikovanje
Če v obzir vzamemo področje 3D tiska za domačo uporabo in analiziramo trenutno stanje na
področju 3D oblikovanja najprej opazimo, da je velik del 3D modelov in končnih izdelkov, ki se
pojavljajo na spletu, neuporabna krama. Vzrok za to je morda dejstvo, da je 3D tiskalnik postal
široko dostopen in da so lastniki domačih 3D tiskalnikov večinoma tehnološki navdušenci in ne
industrijski ali vrhunski oblikovalci. Pa vendar so se hkrati s poplavo »3D navlake« pojavile tudi
izredno tehnično in estetsko dovršene stvaritve. Če omenimo le nekaj najbolj znanih predstavnikov
s področja 3D oblikovanja:


Nervous System: njihovo oblikovanje izhaja iz rastlinskega in človeškega žilnega ter živčnega
sistema, v zadnjem času tudi iz rastlinskih in geometričnih oblik. Prvotno so začeli z
oblikovanjem 3D nakita, pred kratkim pa so v svojo ponudbo vnesli tudi druge izdelke, med
njimi svetilke. Nekaj primerov njihovega oblikovanja je razvidnih s slike 5.
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Slika 5: Nervous System, nekaj primerov oblikovanja nakita [9]



Bathsheba Grossman: umetnica iz Kalifornije, ki s pomočjo 3D tehnologije ustvarja in tiska
skulpture, predvsem iz brona in jekla. Njena dela so večinoma matematičnega izvora, pogosto
upodabljajo zapletene vzorce in matematične modele. Njena dela so razstavljena v več
umetniških galerijah, svoje stvaritve pa prodaja tudi preko svoje spletne strani
(www.bathsheba.com) ter na spletni strani Shapeways. Nekaj njenih skulptur je prikazanih na
sliki 6.

Slika 6: Bronasti 3D natisnjeni modeli Bathshebe Grossman [10]
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Dizingof: Asher Nahmias, oblikovalec izraelskega porekla, inženir, matematik, 3D
oblikovalec in eden najvidnejših v 3D skupnosti. Najbolj poznan je po kolekciji Math Art, ki
jemlje navdih v matematiki in njenih kompleksnih minimalnih površinah. Svoje modele
ustvarja s pomočjo več različnih modelirnih orodij ter jih prodaja preko svoje ter drugih
spletnih strani. V veliko njegovih modelih se pojavlja tudi voronojev vzorec, kar je razvidno
tudi s slike 7.

Slika 7: Nekaj Dizingofovih 3D natisnjenih modelov [11]



Iris van Herpen: nizozemska modna oblikovalka, ki ustvarja 3D natisnjene obleke. Njene
kreacije so narejene iz plastike, kovine ter gume, med njenimi strankami sta tudi pevki Lady
Gaga ter Björk. Njeno 3D natisnjeno obleko je revija Time leta 2011 uvrstila med 50
najboljših inovacij leta. [12] Nekaj njenih kreacij je prikazanih na sliki 8.

Slika 8: 3D natisnjeni kreaciji Iris van Herpen [13]
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Glede na to, da se 3D tehnologija izredno hitro razvija in širi, je tudi odličnih 3D oblikovalcev vse
več. Očitno je, da ima prav vsaka spletna stran hitrorastoče 3D skupnosti nekaj oblikovalcev, ki se
zaradi svojih kreativnih, tehnično in oblikovno dovršenih stvaritev dvigajo nad povprečje, zato bi
bilo težko izpostaviti prav vse.
2.3.3 Svetila - 3D oblikovanje in tisk
Če v 3D oblikovanju pregledamo samo področje oblikovanja svetilk ter senčil, opazimo, da je
večina prej omenjenih oblikovalcev že oblikovala tudi svetilke, ki so kot kaže priljubljene tudi glede
na število zadetkov s spletnih strani, ki ponujajo brezplačne ali plačljive modele za tisk. Če omenimo
le nekaj najbolj opaznih svetilk oz. senčil:
Nervous System: ima v svoji ponudbi ducat svetilk (slika 8), katerih večino so na tržišče lansirali
v letu 2015.

Slika 9: Svetilke Nervous System [9]

Bathsheba Grossman: njeno svetilko Quin je revija Time uvrstila med 100 najboljših
oblikovalskih dosežkov leta 2008 [14] in je kot tudi njena svetilka Flame izjemna z vidika
oblikovanja (slika 10).
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Slika 10: Svetilki Quin in Flame oblikovalke Bathshebe Grossman [10]

Dizingof : je nekaj svojih kreacij preoblikoval tudi v svetilke, del teh je prikazan na sliki 10.

Slika 11: Nekaj svetilk oblikovalca Dizingofa [11]
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Bernotat & Co: nizozemska oblikovalca Anke Bernotat in Jan Jacob Borstlap sta leta 2014
ustvarila kolekcijo svetilk Radiolaria, ki se svetijo v temi in združujejo tehniko 3D tiska ter tekstil
(slika 11).

Slika 12: Kolekcija svetilk Radiolaria [15]

Hilden & Diaz: nizozemski oblikovalski par je zasnoval kolekcijo 3D natisnjenih svetilk Forms
in nature, ki poslika prostor z nemirno senco vej, grmovja in skrivenčenih dreves (slika 12).

Slika 13: Kolekcija svetilk Forms in Nature, Hilden & Diaz [16]

Linlin in Pierre-Yves Jacques: francoska oblikovalca, ki v svojih 3D kreacijah uporabljata
večinoma podobo čipke, ki je glavni navdih tudi za kolekcijo svetilk Lacelamps, ki so prikazane na
sliki 14.
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Slika 14: Kolekcija svetilk Lacelamps [17]

Unellenu: avstralska 3D oblikovalka Janelle Dehanne Wilson, ki svoje umetnine ustvarja iz
fraktalov je s svojim senčilom Jellyfish (na sliki 15) pritegnila precej pozornosti, senčilo je na voljo
tudi kot brezplačen model na spletni strani Thingiverse.

Slika 15: Senčilo Jellyfish avstralske oblikovalke Unellenu [18]

Poleg naštetih je na spletnih straneh na voljo še množica brezplačnih in plačljivih 3D modelov
senčil ter svetilk. Svetilke in senčila natisnjena s 3D tehnologijo se pojavljajo tudi med dobitniki
prestižnih oblikovalskih nagrad. Tako je med drugim svetilka oblikovalca Patricka Jouina, prikazana
na sliki 16, leta 2010 prejela nagrado Good design award, leta 2011 pa še nagrado Red dot.
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Slika 16: Svetilka Bloom francoskega oblikovalca Jouina [19] [20]

Na uglednem milanskem sejmu svetil Euroluce je leta 2015 glavno nagrado za mlade oblikovalce
»Salone Satellite« prejela kolekcija 3D natisnjenih svetilk s slike 17 oblikovalskega tima Xuberance
Studio.

Slika 17: Kolekcija svetilk Cloud, nagrajena na sejmu Euroluce 2015 [21]
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2.4

PROGRAMSKA OPREMA ZA 3D MODELIRANJE

Programska oprema za 3D modeliranje je bila prvotno namenjena potrebam znanosti, industrije,
arhitekture, animacije, filma ter računalniških iger. Simultano z večanjem dostopnosti 3D
tiskalnikov so se tudi 3D modelirni programi začeli prilagajati potrebam nove tehnologije, razvili
so se dodatki za obstoječe programe in tudi samostojni programi, namenjeni modeliranju in
pripravi modelov za 3D tisk.
Če je bilo za uporabo 3D tiskalnika sprva potrebno določeno tehnično znanje in poznavanje 3D
modelirnih programov, temu ni več tako, saj se je pojavila množica spletnih strani, ki ponujajo
brezplačne ali plačljive modele za 3D tisk, prav tako pa gre razvoj programske opreme za
modeliranje v smer čim bolj enostavne uporabe.
3D tiskalniki bodo v prihodnosti zagotovo postali tako nepogrešljiva naprava kot so računalniki,
zato bo tudi poznavanje 3D modelirnih programov postalo če ne že kar nuja, pa vsaj velika
prednost.
Oblikovanje natisljivega modela je prvi ključni korak v procesu 3D tiska. Programi v ta namen so
bodisi razviti le za potrebe 3D tiskanja (kot npr. Tinkercad) ali pa jih večinoma uporabljajo drugi
vizualni umetniki ter oblikovalci iger in je njihova uporaba v ta namen minimalna (npr. Maya,
Cinema 4D in drugi). Na voljo so plačljivi in brezplačni programi, ki se med seboj razlikujejo po
zahtevnosti uporabe, naboru funkcij, zmogljivosti in kakovosti izdelave modela za 3D tisk.
Katero programsko opremo izbrati v namen 3D tiskanja je torej odvisno od več dejavnikov,
predvsem pa od vrste izdelka (umetniški, tehnični), cene programa in uporabnikovega znanja.
Spletna stran i.materialise.com, ki ponuja spletno 3D tiskanje, je avgusta 2015 izvedla raziskavo
med uporabniki svojih storitev in naredila seznam najbolj priljubljenih modelirnih programov,
med katerimi je prvo mesto osvojil brezplačni odprtokodni program Blender. [22]
Prvotno je bilo modeliranje senčila načrtovano zgolj v programu Blender, vendar se je hkrati z
raziskovanjem različnih možnosti modeliranja in oblikovanja izkazalo, da nekateri drugi modelirni
programi omogočajo enostavnejše in bolj izpopolnjene načine modeliranja ter funkcije, ki jih
Blender nima. Razen grafičnih orodij Adobe Illustrator ter Photoshop, ki sta bila uporabljena
zgolj za urejanje bitnih slik ter izvoz v vektorski obliki, je vsa preostala programska oprema, ki je
bila uporabljena za izdelavo senčila, brezplačna in prosto dostopna na internetu.
Pri izdelavi diplomskega dela ter modeliranju senčila je bila uporabljena naslednja programska
oprema:


Blender v 2.72

Je brezplačen odprtokodni program za računalniško 3D grafiko, dostopen na spletu na
www.blender.org. Je izjemno zmogljivo multimedijsko orodje, ki vključuje večino funkcij, ki jih
ponujajo podobni plačljivi programi kot so Maya, 3DS Max, Lightwave in podobni. Uporablja se
za upodabljanje in izdelavo 3D modelov, animacij, video igric, tekstur, simulacij ter kot video
urejevalnik in je dokaj zahteven za uporabo.
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Zaradi odprte kode se program nenehno razvija in posodablja, na spletni strani wiki.blender.org je
na voljo obširna dokumentacija in podpora uporabnikom, prav tako pa so na voljo številne spletne
strani z brezplačnimi navodili ter video vodiči kot npr. youtube.com, blenderguru.com,
blendernation.com, cgcookie.com ter številni spletni forumi.
Modeliranje v Blenderju
Blender ponuja številne osnovne in kompleksnejše objekte ter krivulje, iz katerih lahko
preoblikujemo in modeliramo. Najpogosteje smo za modeliranje uporabljali funkcije ekstrudiranja
(»Extrude«), vlečenja, rotiranja, povečevanja in pomanjševanja delov modela ter različne
preoblikovalce (»Modifiers«) kot so »Subdivision Surface«, »Solidify« ter booleanove operacije.
Na voljo je tudi modeliranje v načinu kiparjenja (»Sculpt Mode«), kjer s čopiči tridimenzionalno
rišemo po modelu in ustvarjamo izbokline, vdolbine, zareze ter tako preoblikujemo površino
modela.
V Blenderju poleg kiparjenja obstajata dva osnovna načina spreminjanja objektov, objektni
(»Object Mode«) ter urejevalni način (»Edit Mode«).
Upodabljanje
Za upodabljanje 3D modelov v 2D rastrski sliki (»renderiranje«) je od verzije 2.61 dalje poleg
»Blender Render« načina upodabljanja na voljo tudi mnogo bolj izpopolnjeno »Cycles Render«
upodabljanje. Medtem ko »Blender Render« način upodabljanja deluje tako, da izračuna kateri
objekti so glede na osvetlitev vidni kameri in ne simulira dejanskega obnašanja svetlobe, pa »Cycles
Render« način upodabljanja temelji na fizikalno korektnih izračunih in upošteva vse odboje
svetlobe.
Materiali, teksture
Za realistično upodabljanje lahko modelom dodajamo različne materiale, teksture, določamo barvo,
prosojnost, odbojnost ter druge lastnosti. Dodajanje materialov kot je npr. videz lesa, stekla,
plastike in kovine je zelo uporabno za realističen prikaz modela, medtem ko za sam 3D tisk nima
nobenega pomena. Pri dodajanju teksture modelu lahko izbiramo med navideznim teksturiranjem
(»Bump« in »Normal Mapping«), ki površine modela ne spremeni, temveč s pomočjo senčenja samo
navidezno prikaže teksturo, ter dejansko spremembo geometrije površine, ki jo dosežemo z
»Displacement Mapping« teksturiranjem. Za 3D tisk je uporaben le slednji način teksturiranja.
Svetloba
Izrednega pomena pri upodabljanju, sploh senčila in svetil, je svetloba. V Blenderju je na voljo pet
različnih virov svetlobe s številnimi možnostmi nastavitev:


Žarnica (»Point«): je usmerjen, točkast svetlobni vir, ki oddaja svetlobo enakomerno v vse
smeri od izvora, daje ostre in definirane sence.



Sonce (»Sun«): simulira usmerjeno svetlobo sonca in vzporednih žarkov. Sence ki nastanejo
so ostre in definirane, vendar se razlikujejo od sence, ki jo povzroči žarnica kot vir svetlobe,
kot je razvidno na sliki 18.
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Slika 18: Razlika v obliki sence glede na vir svetlobe [23]



Reflektor (»Spot«): oddaja snop svetlobe stožčaste oblike usmerjen od vrha stožca v podani
smeri, zaradi drugačnega načina izračuna sence povzroči mehko in razpršeno senco.



Površinska osvetlitev (»Area«): daje mehke ter realistične sence, senca se spreminja glede na
oddaljenost od predmeta in postaja z večjo oddaljenostjo bolj razpršena in mehka.



Prostorska osvetlitev (»Hemi«): nima sence in deluje kot velika, svetleča polkrogla, ki obdaja
prizorišče in je uporabna bolj za splošni barvni ton prizorišča. V »Cycles Render« načinu ta tip
osvetlitve ne deluje.
Glede na izbrani tip osvetlitve je mogoče med drugim spreminjati barvo svetlobe (»Light color«),
barvo sence (»Color of shadows«), mehkobo sence (»Soft Size«, »Samples«), svetlost (»Energy«) ter
pojemanje svetlobne jakosti z razdaljo (»Distance«). Nastavitve vira svetlobe za »Blender Render«
način upodabljanja spreminjamo v nadzorni plošči, ki je prikazana na sliki 19.

Slika 19: Okno za nastavitev lastnosti vira svetlobe, »Blender Render« način

V »Cycles Render« načinu upodabljanja je možnih več kompleksnejših nastavitev za vir svetlobe,
lastnosti katerih določamo v t.i. »Node Editor-ju« in nadzorni plošči, prikazanima na sliki 20.
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Slika 20: Nastavitev lastnosti vira svetlobe v »Cycles Render« načinu

Svetlobi lahko v »Cycles Render« določimo med drugim tudi barvno temperaturo v stopinjah
Kelvina v razponu od 0 do 12000 K, del te lestvice je prikazan na sliki 21.

Slika 21: Nekaj primerov barvnih temperatur svetlobe [24]

Pri upodabljanju senčila smo naleteli na težavo pri virih svetlobe v Blenderju, saj zaenkrat ni
mogoče nastaviti svetlobnega vira tako, da bi ustrezal realnim jakostim sijalk in žarnic. Vrednosti
moči svetlobe lahko torej določamo le vizualno na podlagi poskusov in napak.
Za realistično upodabljanje svetlobe je kot dodatek Blenderju ali samostojno na voljo odprtokodni
brezplačni program Luxrender, ki omogoča vnos realnih vrednosti moči svetlobe ter na podlagi
algoritmov realistično simulira tok svetlobe ustrezno fizikalnim enačbam, vendar ga zaradi
pomanjkljive podporne dokumentacije nismo uporabili.


Meshmixer 2.9.2

Je program podjetja Autodesk in je prosto dostopen na internetu (http://www.meshmixer.com).
V osnovi je namenjen hitremu združevanju obstoječih 3D modelov, kot primer na sliki 22, ki je
sestavljen iz obstoječega modela Bude ter 3D skenirane glave.
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Slika 22: Model, sestavljen v Meshmixerju iz dveh obstoječih 3D modelov

Je zelo enostaven za uporabo, uporaben za modeliranje in preoblikovanje obstoječih modelov,
enostavno izdelavo votlih modelov, preverjanje modelov pred tiskanjem ter za dodajanje
podpornih struktur. Program ponuja možnost direktnega tiska na spletnih straneh i.materialise,
Sculpteo in Shapeways.


MeshLab 1.3.4 Beta

Program, ki je bil izdelan kot projekt na Univerzi v Pisi in bil prvotno namenjen obdelavi in
preoblikovanju 3D skeniranih datotek. Brezplačen program MeshLab, namenjen obdelavi
nestrukturiranih poligonskih mrež, je dostopen na spletni strani meshlab.sourceforge.net. Vsebuje
nabor orodij za urejanje, čiščenje, preverjanje, popravljanje, upodabljanje in pretvorbo
poligonskih mrež in je srednje enostaven za uporabo.


Tinkercad

Tinkercad je zelo enostavna brezplačna spletna aplikacija za 3D oblikovanje in modeliranje podjetja
Autodesk, dostopna na www.tinkercad.com. Deluje po dveh zelo enostavnih principih oblikovanja
– osnovni objekti kot so kocka, krogla, valj, stožec ter drugi se lahko združijo ali pa jih uporabimo
za odrez drugih objektov (booleanove operacije). Zaradi možnosti pretvorbe slike vektorskega
formata SVG v tridimenzionalen objekt, kar je uporabno na primer za izdelavo modelčkov za
piškote (slika 23) ter izredne enostavnosti uporabe je program zelo priljubljen. Leta 2014 je na
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sejmu 3Dprintshow v Londonu osvojil nagrado za najboljšo spletno aplikacijo za modeliranje. [25]

Slika 23:Izdelava modelčka za piškote s funkcijo pretvorbe slike v 3D model v Tinkercadu



K3Dsurf v0.6.2

K3DSurf je program za vizualizacijo in obdelavo matematičnih modelov, ki temeljijo na sistemu
parametričnih enačb in izo-površin. Omogoča interaktivno vizualizacijo, animacijo ter spreminjanje
matematičnih modelov, kar je uporabno predvsem za matematike, vendar pa omogoča tudi
shranjevanje matematičnih modelov v obliki 3D poligonske mreže in formatu OBJ, ki ga podpira
večina 3D modelirnih programov. Za namene oblikovanja je program zelo enostaven, saj že
vsebuje izdelane matematične modele, ki jim s predvidenim ali naključnim spreminjanjem
parametrov spreminjamo obliko. Program je brezplačen in dostopen na spletni strani
k3Dsurf.sourceforge.net.


MathMod 3.1.

MathMod je matematična programska oprema za vizualizacijo in animiranje parametričnih in
implicitnih površin. Je izboljšava programa K3DSurf in omogoča izris in animacijo matematičnih
modelov, hkrati pa podpira tudi skriptni jezik ter izvoz 3D modelov formata OBJ v obliki
poligonske
mreže.
Program
je
brezplačno
dostopen
na
strani
https://sourceforge.net/projects/mathmod.


Microsoft® Model Repair - spletna storitev Netfabb

Brezplačna aplikacija oz. storitev pod okriljem podjetja Netfabb je dostopna na naslovu
https://netfabb.azurewebsites.net/. Aplikacija preveri in samodejno popravi napake v modelu.
Njena slabost je omejitev na nekomercialne namene ter omejitev velikosti modela, ki ne sme
presegati 100 MB.


Z-Suite

Program Z-Suite je brezplačen program za pripravo 3D modelov na tiskanje s tiskalnikom Zortrax
M200. Prepozna datoteke formata STL, OBJ ter DXF, je enostaven za uporabo, omogoča hitro
spreminjanje velikosti, rotiranje in pravilno postavitev modela. Program glede na željene nastavitve
samodejno generira najbolj optimalno podporno strukturo za 3D model. Pri nastavitvah za tiskanje
je možno izbirati med prednastavljenimi nastavitvami za tiskanje s štirimi različnimi Zortrax
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materiali (Z-ABS, Z-ULTRAT, Z-HIPS, Z-GLASS) ter med več različnimi ločljivostmi in načini
tiskanja. Slabost programa je nezmožnost nastavljanja temperature ekstruderja in delovne plošče.
2.5

3D TISK

Tehnologija 3D tiska, ki je večino svoje kratke zgodovine imela poudarek na uporabi za hitro
prototipiranje, se je začela razvijati že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Do širše uporabe je
prišlo šele v zadnjih nekaj letih, ko je po preteku več ključnih patentov v letu 2009 prišlo do pojava
odprtokodnih »samo-replicirajočih« tiskalnikov RepRap in odprtja tržišča cenejšim, namiznim 3D
tiskalnikom za domačo uporabo.
3D tisk se vse več uporablja za končno proizvodnjo izdelkov na različnih področjih, tehnologija se
izredno hitro razvija, po oceni revije Forbes naj bi celoten trg 3D tiskanja iz 1.6 bilijona prometa v
letu 2015 narastel na 13,4 bilijona dolarjev v letu 2018 [26], prav tako predvidevanja Siemensa
kažejo, da naj bi 3D tiskanje v naslednjih petih letih postalo do 400% hitrejše in 50% cenejše [27].
3D tisk je postopek, kjer iz digitalnega modela izdelamo fizični objekt. Tehnologija 3D tiska
združuje več različnih postopkov, ki se med seboj razlikujejo, vsi pa delujejo po principu t.i.
»aditivne proizvodnje«, kar pomeni, da se material v procesu proizvodnje dodaja v nasprotju s
konvencionalnimi načini proizvodnje, kjer se material odvzema. Postopki 3D tiska so opisani v
Prilogi 9.
Oblike zapisa digitalnega modela, ki ga vnesemo v 3D tiskalnik so različne, vse pa vsebujejo
podatke o slojih - številnih tankih prerezih 3D modela. Najpogostejši obliki digitalnega zapisa 3D
modelov sta STL in OBJ, ki ju prepozna večina modelirnih programov.
Tehnologija 3D tiska ima več prednosti in slabosti, katere podrobneje opisujemo v prilogi 10, ena
največjih prednosti 3D tiska je trenutno morda ravno možnost hitrega prilagajanja, vendar bo v
prihodnje potrebno odpraviti tudi slabe lastnosti, predvsem na področju ekologije ter varstva
avtorskih pravic.
Za potrebe 3D tiskanja so na voljo različni materiali (Priloga 11), od ABS in PLA plastike,
poliamida, voska, keramike ter kovin kot so srebro, zlato, baker, titan in jeklo. Kovinski in
keramični materiali se večinoma uporabljajo z dražjo SLS tehnologijo, posebni biološki materiali
pa se uporabljajo v medicini.
Področja na katerih se 3D tisk že uporablja so zelo raznolika, od tiskanja igrač, slaščic in nakita pa
vse do tiskanja reaktivnih motorjev, oris uporabe 3D tiska smo opisali v Prilogi 12.
2.5.1 Zahteve in težave 3D tiska
Vsak 3D model, ki ga oblikujemo in zmodeliramo ni primeren za 3D tiskanje, saj je potrebno
upoštevati nekaj osnovnih dejavnikov in zahtev, ki so podrobneje opisani v prilogi 13 in lahko
pomembno vplivajo na končni videz natisnjenega izdelka, kot na primer vpliv dimenzije (slika 24),
primernost materiala, geometrija modela in ločljivost (slika 25).
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Slika 24: Razlika v kakovosti tiska zaradi različnih dimenzij

Slika 25: Primerjava ločljivosti modela z 800 ter 12.640 ploskvami

2.5.2 Spletni ponudniki 3D tiska in modelov
Pomembni akterji na področju 3D tehnologije so tudi spletne strani s ponudbo modelov za 3D
tisk, storitvami modeliranja ter 3D tiskanja ali celotne storitve od prodaje modela do izdelave letega iz različnih materialov. Med vsemi ponudniki teh storitev bi lahko izpostavili nekaj
najpomembnejših, kot so Thingiverse, Shapeways, i.materialise, Sculpteo ter 3D Hubs, ki jih
podrobneje opisujemo v prilogi 14.
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2.5.3 Predstavitev tiskalnika Zortrax M200
Za tiskanje senčila je bil uporabljen 3D tiskalnik Zotrax M200, zaprtokodni tiskalnik ki uporablja
postopek ekstrudiranja materiala LPD (Layer Plastic Deposition oz. FDM), podroben opis
tiskalnika je v Prilogi 15. Po oceni uporabnikov spletne strani 3D Hubs je bil tiskalnik Zortrax
M200 leta 2015 s skupno oceno 8,9 od 10 najboljši med vsemi ocenjenimi 3D tiskalniki v kakovosti
izdelave in zanesljivosti. [28]
Pri primerjavi natisnjenih izdelkov je vizualni izgled modelov, izdelanih s tiskalnikom Zortrax pri
enakih nastavitvah boljši od drugih (primerjava kakovosti tiska v Prilogi 16), razvidna je večja
kakovost izdelave, površina je bolj enakomerna in ima več podrobnosti, izdelek pa je tudi brez
poobdelav že lahko končni izdelek.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

INSPIRACIJA

Slika 26: Svetloba in luči kot izhodiščna inspiracija [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

Izhodiščna inspiracija izvira iz navdušenja nad svetlobo ter vsakovrstnimi lučmi, še posebej tistimi,
ki v zimskih predprazničnih dneh osvetljujejo mesta in vasi ter s svojo svetlobo pričarajo skoraj
pravljično vzdušje (slika 26).

Slika 27: Inspiracija prepletanja svetlobe in sence [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]
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Drugi vir inspiracije, ki se prepleta s prvim in ga dopolnjuje je interakcija sence in svetlobe, ki so jo
najbolj mojstrsko vpletli v svoje ustvarjanje rokodelci bližnjevzhodnih in severnoafriških dežel in
ki z igro svetlobe in sence ustvari občutek mističnosti ter magičnosti prostora. Ta misterioznost in
čarobnost je ujeta tudi v maroških senčilih in svetilkah (slika 27), v katerih se odseva bogata kulturna
preteklost raznolikih stilskih vplivov od arabskih, bizantinskih, grških ter sredozemskih.
3.2

MOŽNA IZHODIŠČA OBLIKOVANJA SVETILKE

Preden smo se lotili samega oblikovanja senčila je bilo potrebno premisliti kakšna so možna
izhodišča za oblikovanje in modeliranje glede na uporabljeno tehnologijo:
Odločitev med svetilko in senčilom
V primeru oblikovanja svetilke bi bilo potrebno skonstruirati vse ključne sestavne dele svetilke od
električne napeljave do nosilca žarnice oz. sijalke ter nato oblikovati in zmodelirati še senčilo, kar
zahteva v osnovi precej tehničnega znanja, poleg tega pa je za prodajo svetilke, ki vključuje
električne dele potrebno pridobiti določene ateste in certifikate. Iz teh razlogov smo se odločili za
oblikovanje senčila, saj je le to lahko samostojen dekorativen objekt, lahko je prirejen za uporabo
z obstoječimi svetilkami, kar ne zahteva toliko tehničnega znanja in administrativnih stroškov.
Oblika
Senčilo je lahko iz enega kosa, sestavljeno iz več kosov ter lepljeno ali modularno sestavljivo. Pri
senčilu iz enega kosa uporabimo eno od prednosti 3D tiskanja, to je izdelava v enem kosu, medtem
ko sestavljeno senčilo te prednosti ne izkoristi in bi bil tak način primeren le v primeru, če bi želeli
pridobiti na velikosti. Modularno sestavljivo senčilo predstavlja večji izziv s tehničnega vidika
modeliranja, saj je potrebno več geometričnega in tehničnega znanja ter izkušenj (npr. poznavanje
toleranc). Senčilo bo zato natisnjeno iz enega kosa.
Material
Senčilo bi lahko bilo tudi delno natisnjeno ter delno iz drugih materialov, vendar ker je edini
material, ki nam je na voljo ABS plastika, ta pa v kombinaciji z naravnimi materiali ne funkcionira
najbolje, bo senčilo izdelano le iz plastične mase.
Podporne strukture
Pri oblikovanju je potrebno vzeti v obzir tudi podporne strukture, ki lahko znatno povečajo porabo
materiala in podaljšajo čas tiskanja, hkrati pa pustijo sledi na modelu, zato je največkrat potrebna
poobdelava površine z brušenjem, poliranjem ali acetonom. Zato bo senčilo oblikovano tako, da
bo tiskanje možno z minimalnimi podpornimi strukturami ali brez njih.
Funkcija
Senčilo je lahko zgolj funkcionalno in preprečuje bleščanje sijalke, lahko pa je »cedilo« za svetlobo
in ustvarja v prostoru zanimive vzorce svetlobe in sence. Senčilo, zasnovano za slednji namen je za
splošno razsvetljavo moteče, zato bo senčilo prvotno namenjeno dekorativni, ambientalni
razsvetljavi.
Vir svetlobe
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Sam vir svetlobe bo potrebno prilagoditi materialu senčila, ki ni odporen na visoke temperature ter
hkrati velikosti senčila, zato bodo najprimernejša izbira LED sijalke, ki se ne segrevajo in so na
voljo tudi z baterijskim napajanjem.
3.3

MODELIRANJE POVRŠINE IN OBLIKE

Oblikovanje senčila se ni začelo konvencionalno z risanjem skic, temveč z neposrednimi poskusi
modeliranja v 3D modelirnih programih, saj je bil eden od namenov diplomskega dela tudi raziskati
različne možnosti in poglobiti znanje modeliranja.
3.3.1 Tridimenzionalna čipka
Z arabsko estetiko v mislih ter po navdihu maroških senčil, še posebej pa v duhu estetike svetila
oblikovalke Anile Quayyum Agha (slika 28), ki je leta 2014 zmagala na natečaju ArtPrize, se je
začelo raziskovanje kako lahko na osnovi podobe čipke nastane tretja dimenzija.

Slika 28: Intersections, lasersko rezan les, 200x200 cm, 600W žarnica [47]

Uporabljeni programi:


Adobe Photoshop, Adobe Illustrator



TinkerCad



Blender

Postopek:
Osnova je podoba čipke s slike 29, ki smo jo dodatno obdelali v programu Adobe Photoshop
(ostrina, kontrast, pretvorba v črno-belo), nato pa odprli v programu Adobe Illustrator ter izvozili
v formatu SVG.
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Slika 29: Slika idrijske čipke [48]

Sliko čipke v formatu SVG smo uvozili v spletno aplikacijo TinkerCad, ki iz grafike tega formata,
kot prikazano na sliki 30, naredi 3D model oz. relief, ki ga lahko nato shranimo v formatu STL.

Slika 30: Reliefna 3D podoba, ki nastane v aplikaciji TinkerCad

Relief smo uvozili v program Blender, kjer je potekala nadaljnja obdelava. Najprej smo izdelali
kocko, odstranili eno od stranic ter aplicirali 3D relief čipke na vse preostale ploskve (slika 31) in
ga s pomočjo booleanove operacije izrezali iz površine kocke. Tako nastal objekt smo dodatno
oblikovali s pomočjo preoblikovalca »Solidify«, ki da 3D modelu željeno debelino. V notranjost
modela smo postavili izvor svetlobe (žarnico) in za namen upodobitve model z lučjo postavili v
odprto kocko, ki predstavlja stene prostora.
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Slika 31: Aplikacija reliefa na ploskve kocke in izrez

Nastalo senčilo, prikazano na sliki 32, kot izvor svetlobe uporablja točkasto svetilo, ki sveti z enako
močjo v vse smeri od izvora. Senca se glede na različno vrednost parametra »Soft Size« spreminja
od zelo definirane, trde sence (na sliki levo , vrednost parametra 0,01), preko srednje mehke (na
sliki v sredini, vrednost parametra 0,05) do razpršene(na sliki desno, vrednost parametra 1,0).

Slika 32: Senčilo upodobljeno v »Blender Render« načinu z različnimi nastavitvami sence
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Model senčila upodobimo tudi v načinu »Cycles Render« načinu, ki upošteva vse odboje svetlobe
od predmetov in je bolj fizikalno pravilen. Razlika med različnimi barvnimi temperaturami svetlobe
je razvidna iz slike 33, kjer so prikazane temperature 2000, 2500, 5500 ter 8500 K.

Slika 33: Upodobitev v »Cycles Render«, z različnimi barvnimi temperaturami svetlobe

3.3.2 Tehnika »Baking displacement« na UV mreži
V Blenderju lahko poleg drugih načinov dvodimenzionalno podobo apliciramo na površino 3D
modela s pomočjo funkcije UV mapiranja (UV mapping). S to tehniko 3D model razprostremo v
ravnino in dobimo njegovo dvodimenzionalno mrežo, na katero nato apliciramo poljubno
teksturo. Z uporabo UV mapiranja je prikaz modela bolj realističen, z več podrobnostmi, zato je ta
tehnika zelo uporabna za dodajanje tekstur kompleksnim objektom ali organskim oblikam.
Funkcija »Baking displacement« to tehniko nadgradi tako, da s pomočjo UV mapiranja spremenimo
tudi geometrijo modela.
Uporabljen program: Blender
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Postopek (podroben opis v Prilogi 17):


Modeliranje 3D površine (slika 34)

Slika 34: Modelirana 3D površina s polžki



Dodajanje ploskev, odpiranje nove slike (slika 35):

Slika 35: Razdeljeno osnovno okno, dodajanje slike v oknu »UV/image editor«

29



Odtis

3D

površine

v

ploskev

(»Bake

displacement«,

prikazano

na

sliki

36):

Slika 36: Funkcija »Bake displacement« naredi dvodimenzionalni posnetek 3D površine



Uporaba UV mape na poljubnem objektu (npr. kocki, slika 37):

Slika 37: Končni rezultat preoblikovanja površine s pomočjo uporabe preoblikovalca »Displace«

Preoblikovanja površine modela s tem postopkom omogoča apliciranje kompleksnih oblik, tako
organskih kot anorganskih in daje zelo zanimive rezultate. Vendar pa je za dober rezultat potrebno
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model, na katerega nanašamo željeno 3D teksturo, razdeliti na čim več ploskev, s tem pa se poveča
velikost datoteke, kar izredno upočasni program.
3.3.3 Razporejanje oblik na površino modela s funkcijo »Duplication«
Če želimo modelirati objekt, ki ima po površini enakomerno razporejene določene oblike, lahko
to storimo v programu Blender s funkcijo »Duplication«.
Uporabljen program: Blender
Postopek: osnovni namen funkcije »Duplication« je enakomerno razporejanje ene oblike po
površini druge, podroben opis postopka je v Prilogi 18, osnovne faze pa so:
- Modeliranje obeh oblik (slika 38)
- Razporejanje ene oblike po površini druge (slika 39)

Slika 38: Modeliran čep (levo), ki ga bomo razporedili po osnovnem objektu (desno) ( lasten)

Slika 39: Prikaz postavitve objektov ter končni rezultat funkcije »Duplication«

Po želji lahko tudi ročno odstranimo nekatere objekte, če ne želimo tako enakomernega rezultata.
Nekaj primerov uporabe funkcije »Duplication« z različnimi nastavitvami je prikazanih na sliki 40.
31

Slika 40: Nekaj modelov izdelanih z uporabo funkcije »Duplication«

Ta način modeliranja je dokaj enostaven, rezultati so glede na nastavitve lahko povsem različni.
Prednost funkcije »Duplication« je možnost enakomernega modeliranja površine, slabost pa morda
to, da je funkcija precej omejena z načinom razporejanja objektov po površini ter to, da pri načinu
razporeditve objekta po točkah nima možnosti pomanjševanja. Za senčilo bi bilo na tak način
uporabno tudi razporejanje lukenj po objektu, vendar tega funkcija žal še ne omogoča.
3.3.4 Modeliranje z osnovnimi funkcijami
Nadaljnji poskusi modeliranja so pripeljali tudi do raziskovanja modelirnih možnosti povsem
osnovnih funkcij kot so:


pomanjševanje ali povečevanje robov: funkcija »Scale« s tipko S v urejevalnem načinu, kot
primera na sliki 41, z dodatno uporabo preoblikovalca »Subdivision Surface«.

32

Slika 41: Modeliranje s funkcijo »Scale« ter uporabo preoblikovalca »Subdivision Surface«



brisanje izbranih ploskev v urejevalnem načinu ali izvlek ploskev: funkcija »Extrude« v
urejevalnem načinu, kot prikazano na sliki 42

Slika 42: Izvlek ali brisanje ploskev z dodatno uporabo preoblikovalca »Subdivision Surface«



z uporabo preoblikovalca »Wireframe«: preoblikovalec »Wireframe« izbriše ploskve in
odebeli robove, nastane mrežasta struktura oz. »žični« model, kot prikazano na sliki 43
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Slika 43: Uporaba preoblikovalca »Wireframe« - nastane žični model

To je samo nekaj načinov, kako lahko z osnovnimi modelirnimi funkcijami pridemo do zanimivih
ter nenavadnih oblik. Za izdelavo senčila so vsi našteti načini lahko zelo uporabni, saj lahko s
minimalnimi posegi v osnovne like dosežemo estetsko zanimive rezultate.
3.3.5 Lepota matematike ali minimalne površine
Pri raziskovanju smo na spletu naleteli na zanimivo obliko, prikazano na sliki 44, imenovano giroid.

Slika 44: Grafični prikaz minimalne površine - giroida [49]
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Ko smo podrobneje raziskali, smo ugotovili, da oblika izvira iz matematike in da je to minimalna
površina.
Kaj je minimalna površina
Minimalno površino v matematiki definiramo kot ploskev, ki ima v vseh točkah ničelno srednjo
ukrivljenost. [50] Če to razložimo laično, so to ploskve, ki se razprostirajo med robovi tako, da
zavzamejo čim manjšo ploščino, kar lahko fizično prikažemo z žičnim modelom, ki ga potopimo
v milnico, kot je to prikazano na sliki 45.

Slika 45: Prikaz minimalnih površin s pomočjo milnice [51] [52]

Najenostavnejša minimalna površina je štirikotna ploskev, prve, bolj zapletene primere minimalnih
površin, so odkrili matematiki v 18. stoletju, to sta bila katenoid ter helikoid, ki sta prikazana na
sliki 46.

Slika 46: Prvi odkriti minimalni površini

Kot Enneperjeva minimalna površina na sliki 47, so tudi ostale minimalne površine določene z
vrednostmi x, y in z, ki so lahko podane kot enostavne ali zelo kompleksne enačbe.
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Slika 47: Enneperjeva minimalna površina [53]

Pri nadaljnjem raziskovanju smo tudi pri oblikovalcu Dizingofu naleteli na zelo zanimive oblike,
katerih nekaj je prikazanih na sliki 48 in izvirajo iz minimalnih površin.

Slika 48: Dizingofove oblike iz minimalnih površin [11]

Z oblikovalskega stališča in stališča 3D tiskanja so oblike minimalnih površin zelo zanimive
kompleksne organske oblike, katerih 3D tiskanje je lahko zelo zahtevno.
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Modeliranje minimalne površine v Blenderju
Na temo oblikovanja minimalnih površin smo na spletni strani YouTube našli video navodila za
modeliranje giroida iz kocke v Blenderju, potek je prikazan na sliki 42 po korakih (podroben opis
postopka v Prilogi 19.1).

Slika 49: Potek modeliranja giroida v Blenderju

Poskus izdelave senčila iz minimalne površine
Po matematičnem navdihu smo v Blenderju poskusili modelirati senčilo, ki bi izviralo iz
Enneperjeve površine. Po temeljitem iskanju smo našli sliko, ki prikazuje nastanek minimalnih
površin iz osnovnih likov in je prikazana na sliki 50.

Slika 50: Prikaz nastanka minimalne površine iz osnovnega lika [54]

Na osnovi prikaza s slike 50 ter izkušenj iz modeliranja giroida smo poskusili v Blenderju na
podoben način modelirati minimalno površino, podobno Enneperjevi. Potek modeliranja
osnovnega lika po korakih je prikazan na sliki 51, potek nadaljnega modeliranja pa na sliki 52
(podroben opis postopka v Prilogi 19.2).
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Slika 51: Prikaz modeliranja minimalne površine v Blenderju po korakih

Slika 52: Nadaljnje modeliranje minimalne površine v Blenderju
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Tako nastal model, ki je upodobljen na sliki 53, je sestavljen iz treh delov, osnovnega lika,
zunanjega roba ter modelirane oz. deformirane mreže. Zaradi velikega števila ploskev program
Blender ni zmogel izvesti booleanove operacije združevanja, vendar smo kljub priporočilu, da
mora za 3D tiskanje model biti iz enega kosa oz. ene večkotniške mreže, model vseeno poskusili
natisniti.

Slika 53: Upodobitev senčila, modeliranega iz Enneperjeve površine

Žal se je tiskanje ponesrečilo, verjetno zato, ker je tiskalnik dobil podatke za tiskanje vsake od treh
komponent ločeno, te pa so se prekrivale, vmes so bile tudi vrzeli in model je pričelo lomiti na stiku
roba z osnovnim likom, ekstruder pa je začel zadevati ob že natisnjen model, končni rezultat oz.
delno natisnjen model je prikazan na sliki 54.

Slika 54: Ustavljeno tiskanje minimalne površine

Kasneje smo našli tudi dva zelo zanimiva programa in sicer K3DSurf ter MathMod, ki sta
pravzaprav namenjena matematikom, vendar omogočata grafični prikaz minimalnih površin,
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njihovo modifikacijo s pomočjo formul ter izvoz modelov v formatu OBJ, kar omogoča nadaljnjo
obdelavo v modelirnih programih. Veliko modelov, kot npr. oba giroida s slike 55, je že vključenih
v programa in jim lahko spreminjamo parametre. V programu MathMod lahko dodajamo tudi nove
modele z vnosom skripte, kot je npr. Enneperjeva površina s slike 56.

Slika 55: Giroida iz programa K3DSurf ter MathMod

Slika 56: Enneperjeva površina izdelana s pomočjo MathMod skripte
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Tudi v Blenderju je možno izvesti nekaj matematičnih modelov, s pomočjo dodatka »Add 3D
Function Surface« in nato v meniju Add  Mesh  Math Function, kjer so na voljo trije različni
načini vnosa parametrov, eden od njih je podajanje vrednosti funkcij x, y in z, kot npr. za polžka
na sliki 57, kjer je x= cos(v)*(1+cos(u))*sin(v/8), y= sin(u)*sin(v/8)+cos(v/8)*1.5 ter z=
sin(v)*(1+cos(u))*sin(v/8).

Slika 57: Oblika v Blenderju določena z matematičnimi funkcijami x, y ter z

Večina matematičnih modelov je zelo kompleksnih oblik, z veliko zavoji in previsi, kjer so potrebne
podporne strukture, ki jih je potem težko ali nemogoče odstraniti, zato so težko natisljivi s tehniko
FDM. To težavo Dizingof rešuje z uporabo SLS tiska ali tiskalnika z dvema ekstruderjema ter
vodotopnim filamentom za tiskanje podpor, kot je razvidno iz slike 58.

Slika 58: Dizingof uporablja vodotopne podporne strukture za tisk zahtevnih modelov [11]
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3.3.6 Modeliranje s čopiči (Blender, Meshmixer)
Modeliranje in preoblikovanje površine s čopiči je možno tako v Blenderju, kot tudi Meshmixerju,
medtem ko drugi prej omenjeni programi te funkcije nimajo. Oblikovanje s čopiči je svojevrstno
prav zato, ker je podobno kiparjenju oz. modeliranju iz gline, kar ugaja večinoma oblikovalcem, ki
so vajeni risanja z miško.
Modeliranje s čopiči v Blenderju je možno v načinu kiparjenja (»Sculpt Mode«), ki podobno kot
urejevalni način, spreminja topologijo modela, vendar ne preko posameznih elementov kot so
točke, robovi ali ploskve, temveč celotne površine, ki jo označuje čopič.
Blender 2.72 ima nabor dvajsetih različnih čopičev, prikazanih na sliki 59, ki površini dodajo ali
odvzemajo (aditivni ali subtraktivni način). Določamo lahko tudi različne lastnosti čopiča, kot so
simetrija, obseg, moč vplivanja na površino, dinamična tipologija ter druge nastavitve.

Slika 59: Primer modeliranja površine v načinu kiparjenja - Blender

Za dober rezultat kiparjenja v Blenderju mora biti površina, ki jo obdelujemo čim večje resolucije,
kar povzroča težave z zmogljivostjo in izjemno upočasni program.
Meshmixer ima podobno kot Blender možnost modeliranja s čopiči. Nabor čopičev, ki so
prikazani na sliki 60, je manjši, vendar so po naših izkušnjah le-ti bolj uporabni, saj se z njimi lažje
in hitreje modelira, čopiči so bolj vodljivi in lažje obvladljivi kljub veliki resoluciji površine, ki jo
obdelujemo.
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Slika 60: Orodna vrstica z naborom modelirnih čopičev ter primer uporabe v Meshmixerju

Delo z modelirnimi čopiči v Meshmixerju se je izkazalo za zelo preprosto ter primerno za
modeliranje organskih oblik, zato smo poskusili ustvariti obliko, ki bi svoj navdih črpala iz morske
flore in favne.
3.3.7 Voronojev vzorec - voronoi
Voronoi se je v 3D oblikovanju udomačil kot skupen naziv za modele, ki so nepravilno mrežaste,
organske strukture, kot primeri na sliki 61.

Slika 61: Nekaj primerov uporabe voronojevega vzorca v 3D oblikovanju [55] [56] [57] [58] [59] [60]
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Voronojev vzorec sicer izvira iz matematike (Priloga 20) in kot prikazano na sliki 62, najdemo tudi
v številnih naravnih vzorcih in organskih strukturah, ki torej niso povsem naključni, temveč se
ravnajo po določenem geometričnem pravilu.

Slika 62: Veliko primerov voronojevega diagrama najdemo v naravi [61] [62] [63] [64] [65]

Navdušeni nad čudovitimi organskimi oblikami tako 3D modelov kot naravnih struktur, smo
želeli raziskati, na kakšen način lahko podobne strukture ustvarimo v 3D modelirnih programih.
Voronojev vzorec v Blenderju
Po video navodilu s spletne strani YouTube.com smo Voronojev vzorec najprej poskusili
ustvariti v Blenderju, potek po korakih je prikazan na sliki 63.

Slika 63: Postopek izdelave »voronoi« krogle v Blenderju
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Voronojev vzorec v Blenderju smo dosegli s pomočjo dodatka »Cell fracture«, brisanjem in
združevanjem ploskev ter odebelitvijo mrežaste strukture, podroben opis postopka je v Prilogi 21.
Na ta način lahko preoblikujemo različne osnovne like in tudi bolj kompleksne modele, vendar
velikost, število ploskev ter večja kompleksnost oblike zelo upočasni računalnik.
Voronojev vzorec s programom MeshLab in Blender
Po navodilu iz spletnega dnevnika (http://zheng3.com/tag/meshlab), ki smo ga nekoliko
spremenili, smo poskusili še drugi način za doseganje voronojevega vzorca na modelu. Opisani
način vključuje program MeshLab, sami pa smo dodali še nadaljnjo obdelavo v Blenderju. Postopek
po korakih je prikazan na sliki 64 ter 65 (podroben opis postopka v Prilogi 22) :

Slika 64: Postopek za voronojev vzorec v programu MeshLab

Slika 65: Nadaljnja obdelava voronoi modela v Blenderju
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MeshLab veliko bolje obvladuje poligonske mreže večje resolucije (z več ploskvami) kot Blender,
zato ni težav z zmogljivostjo ali počasnostjo programa, tudi rezultati za Voronojev vzorec so v
MeshLabu bolj predvidljivi, sam način modeliranja vzorca pa hitrejši in bolj enostaven.
3.4

MODELIRANJE KONČNEGA SENČILA IN PODSTAVKA

Postopek modeliranja končnega senčila vključuje postopke v treh programih – Meshmixer,
MeshLab ter Blender.
SENČILO
Meshmixer
Med vsemi opisanimi načini modeliranja smo se odločili za oblikovanje s kiparjenjem v programu
Meshmixer, v katerem so, kot že omenjeno, poteze čopiča bolj nadzorljive, predvsem pa program
bolje obvladuje datoteke z modeli večjih resolucij kot Blender. Postopek po korakih je prikazan
na sliki 66:


za izhodiščno obliko smo izbrali kroglo in jo razpotegnili v višino (EditTransformScale
Z).



Model krogle smo najprej izvotlili (EditHollow) - ena od prednosti programa Meshmixer je
tudi ta, da program samodejno izvotli model glede na dane nastavitve.



Votel model smo odrezali na določeni višini (EditPlane Cut).



Uporabili smo čopiče za kiparjenje (SculptBrushesInflate), jim nekoliko spreminjali moč,
da smo dobili preoblikovano površino, ki spominja na organsko spužvasto obliko.



Nastali model smo izvozili v OBJ formatu.

Slika 66: Potek modeliranja senčila v Meshmixerju

Meshlab
V želji, da bi struktura senčila spominjala na čipko ter bi senčilo po zgledu maroških senčil
ustvarjalo čarobno igro svetlobe ter sence, je bil uporabljen postopek za Voronojev vzorec v
MeshLabu, kot je po korakih prikazano na sliki 67:


uvoz modela, ustvarjenega v Meshmixerju
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večkratno glajenje površine modela in povečanje števila ploskev



generiranje oblaka točk z nastavitvami za droben Voronojev vzorec



izbira ustreznih ploskev ter brisanje



glajenje modela s funkcijo »Laplacian Smooth«



izvoz ustvarjenega modela

Slika 67: Nadaljnja obdelava modela senčila v programu MeshLab

Blender
Model bi lahko odebelili že v programu Meshlab s posebnim postopkom (FiltersRemeshing,
Simplification and ReconstructionUniform Mesh Resampling), vendar le-ta nima predogleda,
zato je potrebno več poskusov za zadovoljiv rezultat. Zaradi lažjih nastavitev, bolj učinkovitega
glajenja površine in boljšega končnega rezultata smo za finalizacijo modela uporabili Blender, kot
prikazano na sliki 68:


uvoz modela



odebelitev modela s preoblikovalcem »Solidify«



glajenje modela s preoblikovalcem »Subdivision Surface«



čiščenje mreže v urejevalnem načinu (WRemove Doubles, MeshClean up Degenerate
Dissolve, Delete Loose, Split Non-Planar Faces)



upodabljanje senčila v »Cycles Render« načinu z ustrezno osvetlitvijo
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Slika 68: Obdelava senčila v Blenderju

Nastalo senčilo (upodobljeno na sliki 69 skupaj s svetilko Ikea Hemma) ima dvojno steno in je
luknjičaste, organske oblike. Upodobitev senčila v Cycles načinu je kljub dobri zmogljivosti
računalnika zaradi velikosti in velike ločljivosti slike trajalo več ur.

Slika 69:Upodobitev senčila v »Cycles Render« načinu
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Prvotni namen je bil ustvariti senčilo, ki bo primerno za uporabo s svetilko Hemma, zato je bilo
potrebno modelirati tudi podstavek, na katerem bo senčilo postavljeno. Podstavek ima poudarek
predvsem na svoji funkcionalnosti, zato nismo želeli, da je preveč opazen in dekorativen.
PODSTAVEK
Podstavek je zmodeliran v Blenderju, kot prikazano na sliki 70 po korakih:

Slika 70: Potek modeliranja podstavka



Osnova za osrednji del je cilinder, kateremu določimo ustrezen premer ter višino in uporabimo
preoblikovalca »Subdivision Surface«. V Blenderju je v desnem orodnem meniju pod zavihkom
»Scene« mogoče nastaviti metrične enote, dimenzije objekta nato vnesemo v meniju, ki ga v 3
D oknu prikličemo s tipko N, vendar enot nismo uporabljali, saj smo ugotovili, da pri nastavitvi
brez enot po izvozu v druge formate (v programih, ki so bili uporabljeni) ena Blender enota
ustreza enemu milimetru. Pri uvozu modelov je potrebno vedno preveriti dimenzije, saj lahko
programi enote zaznajo različno.



Dodamo drug cilinder in s pomočjo booleanove operacije z njim v sredini prvega izrežemo
luknjo.



Dodamo bezirjevo krivuljo, ki jo ustrezno rotiramo, podaljšamo in oblikujemo ter nato
ekstrudiramo s pomočjo bezirjevega kroga.



Krivuljo spremenimo v večkotniško mrežo in jo dodatno oblikujemo s pomočjo povečevanja
robov ter preoblikovalca »Subdivision Surface«.



Izoblikovan krak v objektnem načinu kopiramo in rotiramo za količnik 360 s številom krakov
– za 5 krakov znaša rotacija 72° (R+72+Enter).



Krake razporedimo po obodu osrednjega dela in s pomočjo zaporednih booleanovih operacij
združimo vse dele v celoto.
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3.5

PRIPRAVA NA TISK IN TISKANJE

3.5.1 Čiščenje modela in preverjanje
Že pri pripravi modela za tisk je potrebno upoštevati določene zahteve, ki smo jih že omenili. Pred
tiskanjem je potrebno poligonsko mrežo finalnega modela očistiti ter preveriti njeno »vodotesnost«,
postopek obsega:


odstranjevanje podvojenih točk



odstranjevanje problematične geometrije

 polnjenje razpok v mreži
Postopek je mogoče izvesti v Blenderju, Meshmixerju, MeshLabu, najenostavneje pa je model
naložiti v spletno aplikacijo Netfabb, razen kadar je datoteka prevelika in to ni mogoče. V našem
primeru je model daleč presegal največjo dovoljeno velikost datoteke, zato je bilo preverjanje
morebitnih težavnih previsov najprej izvedeno v Meshmixerju (slika 71), čiščenje mreže pa nato
ročno v Blenderju, kot prikazano na sliki 72.

Slika 71: Preverjanje previsov v Meshmixerju

Slika 72: Čiščenje modela pred tiskanjem v Blenderju
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Končni model ima 2.036.662 točk, 6.126.408 robov ter 4.084.272 ploskev, STL datoteka pa
velikost okrog 200 MB.
3.5.2 Podporne strukture
Za tiskanje modelov s strmimi nakloni (običajno več kot 45°, odvisno od debeline nanosa,
materiala, velikosti površine ter temperature in kakovosti tiskalnika) in previsi (površine, ki se
raztezajo na višini modela v horizontalni legi oz. »visijo v zraku«) so potrebne tudi ustrezne
podporne strukture. V primeru tiskalnika Zortrax M200 lahko program Z-Suite samodejno doda
podporne strukture, lahko pa jih naredimo tudi z drugimi programi ali povsem ročno in nato v
programu Z-Suite izberemo nastavitev tiskanja brez podpornih struktur.
Meshmixer omogoča samodejno analizo modela (AnalysisInspector), več različnih preverjanj
ter popravkov modela in 8 vrst različnih podpornih struktur, med drugim nastavitev Dizingof
(slika 73), ki jo je izraelski oblikovalec izvorno razvil za svoje potrebe in ročno dodajal 3D
modelom. Večina podpornih struktur v Meshmixerju je prilagojena za določene tipe tiskalnikov in
upošteva njihove specifične lastnosti.

Slika 73: Analiza modela in podporne strukture Dizingof v Meshmixerju

Poleg Meshmixerja je za dodajanje podpornih struktur mogoče uporabiti tudi druge programe, med
bolj znanimi sta Cura ter Slic3r, ki sta brezplačno dostopna na spletu.
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Za izbrano senčilo podporne strukture niso potrebne in so celo nezaželene, saj v primeru, da jih v
nastavitvah vklopimo, program Z-Suite samodejno ustvari podporne strukture tudi v notranjosti –
med obema stenama modela, kot prikazano na sliki 74, kjer jih potem ni mogoče odstraniti.

Slika 74: Prikaz podpornih struktur v programu Z-Suite

V primeru uporabe samodejno generiranih podpor programa Z-Suite bi v poštev prišel le tiskalnik
z dvema ekstruderjema ter vodotopnim filamentom za podpore.
3.6

TISKANJE SENČILA, OCENA KAKOVOSTI TISKA

Najprej smo pripravili za tisk pomanjšan model, višine 8 cm, z nastavitvami tiskanja v programu
Z-Suite, kot razvidno na sliki 75 (opis nastavitev tiskanja v Prilogi 23):

Slika 75: Nastavitve za tisk malega modela senčila

Sledila je priprava večjega modela višine 16 cm z enakimi nastavitvami tiskanja.
Mali model senčila smo natisnili v več različnih barvah (slika 76), da smo lahko ocenili vpliv barve
in prosojnosti materiala na funkcijo senčila (sipanje in lom pri prosojnih, odboj in absorpcija pri
beli, črni in barvnih, efekt sence).
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Slika 76: Mali model senčila, natisnjen v različnih barvah

Tudi pomanjšan model je lahko že končen izdelek, tako senčilo je primerno za LED čajne svečke
in uporabno za dekorativno razsvetljavo.
Sledilo je tiskanje večjega senčila ter podstavka (slika 77) za uporabo na svetilki Hemma, najprej v
beli barvi, ki je popolnoma neprosojna, ter nato še v »naravno« beli barvi (oznaka proizvajalca
»natural white«), ki nima dodanih pigmentov in je zato delno prosojna ter rahlo rumenkasta.

Slika 77: Veliki model senčila natisnjen v beli in naravno beli barvi

Delni prikaz tiskanja, kjer je razvidna tudi dvojna stena senčila, je prikazan na sliki 78.
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Slika 78: Tiskanje velikega modela senčila

Pri obeh velikostih senčila je bilo nekaj težav oz. napak pri tiskanju na notranji strani v vrhu modela,
kot prikazano na sliki 79, kjer bi morda bilo smiselno uporabiti podporne strukture, vendar
program Z-Suite ne omogoča izbire postavitve podpor na samo določenih mestih, v tem primeru
bi morda bilo potrebno uporabiti drug program, ki to omogoča.
Za senčilo večje velikosti je bilo potrebno natisniti tudi podstavek, ki se je s podporno strukturo
natisnil brez težav.

Slika 79: Nekaj napak pri tiskanju v notranjosti modela

Na splošno ocenjujemo, da je senčilo kakovostno natisnjeno, brez večjih napak ali poškodb
površine, ki bi jih bilo potrebno popraviti ali naknadno obdelati.
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3.7

NAKNADNE OBDELAVE ABS

Natisnjenim modelom z različnimi metodami spremenimo ter izboljšamo izgled, otip, lahko jih
barvamo ali kako drugače oplemenitimo. Poobdelave so možne tako pri ABS, kot tudi pri PLA
plastiki, vendar se bomo v tem poglavju omejili na poobdelave ABS plastike iz katere je senčilo
izdelano. Najpogostejše poobdelave za ABS plastiko (podroben opis v Prilogi 24) vključujejo:


glajenje površine s pomočjo plinskega spajkalnika, brusnega papirja, polirnih past ter brusnih
in polirnih orodij



glajenje površine s pomočjo acetona (slika 80)



metaliziranje



barvanje in lakiranje modela z barvami in laki, ki so primerni za plastiko

Slika 80: Obdelava s hladnimi acetonskimi hlapi v zaprti posodi

Zmehčanje modela lahko uporabimo tudi kot enega od načinov preoblikovanja površine, kot
prikazano na sliki 81.

Slika 81: Z acetonom zmehčan ABS lahko tudi preoblikujemo
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Na sliki 82 je prikazana razlika v videzu neobdelane ter z acetonom obdelane površine ABS
modela, ki ima pred obdelavo (na sliki levo) hrapavo in mat površino, po njej pa gladko in
svetlečo (na sliki desno).

Slika 82: Razlika v videzu površine pred in po obdelavi z acetonom

3.7.1 Metaliziranje po »metodi Dizingof«
Plastika nam kot material vzbuja občutek cenenosti, ničvrednosti, nezaželenosti in ekološke
problematičnosti, zato z njo navadno ne povezujemo izdelkov kot so nakit ali umetniške skulpture.
Eden od načinov, kako zmanjšati cenenost in izboljšati videz ter otip plastike je tudi metaliziranje.
Obstaja več postopkov metaliziranja plastike, ki so primerni tudi za ABS, npr. kromanje, nikljanje
ter nanašanje drugih kovin v videzu zlata, srebra, medenine, bakra ipd., vendar bi bili stroški take
obdelave nesorazmerno dražji od same cene modela in bi prišli v poštev le pri množični
proizvodnji.
Zato smo iskali enostavnejšo in predvsem cenejšo naknadno obdelavo, ki bi oplemenitila 3D
natisnjene modele. Na spletni strani 3Dprintingindustry.com, ki je eden izmed kakovostnih spletnih
virov
informacij
s
področja
3D
tiska,
je
objavljen
zanimiv
članek
(http://3Dprintingindustry.com/2014/09/04/go-bronze-3D-printing-dizingof-shows/)
z
navodili za poobdelavo plastike, ki jo priporoča 3D oblikovalec Dizingof. Opisani postopek smo
tudi preizkusili. Potreben material, prikazan na sliki 83, razlika med neobdelanim ter obdelanim
modelom pa na sliki 84. Podroben opis postopka je v Prilogi 24.3.
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Slika 83: Material potreben za metaliziranje

Neobdelan model je tehtal 14 g, po obdelavi pa se je teža povečala na 21 g. Poleg večje teže je
obdelan model na otip hladen, podobno kot kovina, največja razlika pa je v samem izgledu, kar je
razvidno s slike 84. Naknadno ga lahko tudi lakiramo ali patiniramo.

Slika 84: Primerjava neobdelanega ter metaliziranega modela

Naš model je bil premazan z mešanico lepila ter kovinskega prahu v barvi brona in starega zlata,
medtem ko je Dizingofov model s slike 85 v barvi brona tudi patiniran in lakiran.

57

Slika 85: Dizingofov bronast model, naknadno patiniran in lakiran [66]

Pri nanašanju slojev lepila in kovine nam je nekaj težav povzročala luknjičasta površina, kjer je bilo
treba zelo natančno prekriti površino in pri tem paziti, da mešanica ne zamaši lukenj.
Postopek je enostaven in zelo učinkovito izboljša otip ter izgled plastike. Kot pravi Dizingof, sam
vidi izjemne možnosti za uporabo te obdelave.
3.8

PREDSTAVITEV IN OVREDNOTENJE KONČNEGA IZDELKA

Ko je senčilo v uporabi, torej v kombinaciji z ustreznim svetlobnim virom, povzroči zanimivo,
skoraj čarobno igro svetlobe ter sence, navdahnjeno z estetiko maroških senčil, skozi katero se
zrcali organska struktura morske flore. Interakcija svetlobe in sence vzbuja občutek intimnosti in
spokojnosti s pridihom mističnosti.
Ko senčilo ni v uporabi pa je razgibana organska oblika že sama po sebi dovolj atraktivna, da deluje
kot dekorativen element ambienta.
Najbolj zanimivi učinki so bili doseženi z močnejšimi in bolj usmerjenimi svetlobnimi viri ter
senčilom iz neprosojnega materiala, zaradi česar je senca bolj definirana. Pri senčilu iz delno
prosojnega naravno belega materiala sam dekorativni učinek sence ni tako opazen, saj prihaja do
večjega sipanja svetlobe v materialu, zato je senca mehkejša in bolj razpršena, vendar pa senčilo iz
tega materiala (predvsem ko ni v uporabi) izgleda kakovostnejše in manj ceneno kot senčilo iz
neprosojnega materiala. Senčilo iz črnega materiala ustvarja najbolj intimno vzdušje, hkrati pa je
manj uporabno za razsvetljavo, saj oddaja precej manj svetlobe od ostalih materialov.
Menimo, da je senčilo dovolj kakovostno tako s tehničnega kot z oblikovnega vidika in bi lahko
bilo primerno za prodajo kot končni izdelek. Oblika senčila izkorišča večino prednosti 3D tiska,
saj je natisnjeno v enem kosu, brez podpornih struktur, hkrati pa zaradi perforirane in zelo
razgibane površine ter votle oblike izdelava s konvencionalnimi metodami ne bi bila možna.
Kljub dolgotrajnemu tiskanju je cena izdelave enega senčila v primerjavi s konvencionalnimi
metodami občutno nižja, kot prikazano v Prilogi 25.
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Za prodajo fizičnega modela bi bilo morda potrebno izdelati senčilo iz drugega materiala, npr.
imitacije kovine ali ga naknadno obdelati s katero od prej omenjenih tehnik.
Lažje in bolj smiselno pa je prodajati zgolj dizajn na spletnih straneh kot so npr. Shapeways,
Sculpteo ter i.materialise, saj se v tem primeru ni potrebno ukvarjati s težavami pri tiskanju in
pripravi, ker to stori ponudnik spletne storitve tiskanja, poleg tega lahko kupec izbira druge
materiale, tudi drage kovine, odpadejo težave z logistiko, dajatvami, stroški poštnine ter podobnim,
krog kupcev pa je veliko večji.
Fotografije senčil so narejene z različnimi svetili, tudi različnimi barvami svetlobe. Pri malih senčilih
smo uporabili LED baterijske svečke, pri velikih senčilih pa LED barvne baterijske svečke ter
podstavek Hemma z različnimi žarnicami in sijalkami. Na slikah 98-105 je prikazan izbor fotografij
izdelanih senčil.
Fotografije senčila so narejene z različnimi svetili, tudi različnimi barvami svetlobe. Pri malih
senčilih smo uporabili LED baterijske svečke, pri velikih senčilih pa tudi podstavek Hemma z
različnimi žarnicami in sijalkami. Na slikah 86-93 je prikazan izbor fotografij izdelanih senčil.
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Slika 86: Mali model senčila, svetilo: LED svečka, ki spreminja barvo
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Slika 87: Mali model senčila z različnimi LED svečkami
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Slika 88: Veliki model senčila; svetilo: LED svetleča dioda, ki spreminja barvo
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Slika 89: Veliki model senčila na podstavku Ikea Hemma, 2 LED svečki
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Slika 90: Veliki model senčila na podstavku, svetilo: 70W halogenska žarnica
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Slika 91: Veliki model senčila, svetilo: LED svečka
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Slika 92: Senčilo osvetljeno z baterijsko svetilko
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Slika 93: Veliko senčilo, bel in naravno bel material, LED sijalka
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4

ZAKLJUČEK

Kot že omenjeno, je pričakovati, da bo ob ustreznih pogojih (kot so npr. dodatno izboljšanje in
pocenitev tehnologije, večji izbor materialov, možnost tiskanja z več različnimi materiali naenkrat,
enostavnejše aplikacije ipd.) velik preobrat v prihodnosti prineslo t.i. potrošniško 3D tiskanje.
Največji entuziasti napovedujejo, da bo to spremenilo celotno svetovno ekonomijo in naše
potrošniške navade, saj naj bi bilo v bližnji prihodnosti moč natisniti praktično vse, od rezervnih
delov, uporabnih predmetov, oblačil in obutve, umetnin, pa vse do avtomobilov ter človeških
organov. Na take napovedi je seveda potrebno gledati z določenim zadržkom, saj so le te mogoče
posledica prevelikega začetnega navdušenja nad novo tehnologijo, pa vendar je 3D tehnologija že
do sedaj dokazala, da ni samo tehnološka modna muha, temveč je v prihodnje lahko pričakovati
njeno izpopolnjevanje, širjenje ter nadaljnje razvijanje.
Z razvojem enostavnejših aplikacij bo zagotovo naraščalo tudi število amaterskih 3D oblikovalcev
in s tem tudi število slabih izdelkov, vendar verjamem, da bo tržišče samo izločilo »gnila jabolka«.
Unikatno oblikovanje ima v 3D tehnologiji velik tržni potencial, ki se, bolj kot v prodaji končnih
izdelkov, kaže na področju trženja ideje in oblike, torej prodaje virtualnega. S porastom števila
spletnih strani, ki ponujajo 3D modele za prodajo ter storitev 3D tiska, narašča tudi tržišče za
prodajo unikatnega oblikovanja, ki ni omejeno z dostavo, carinskimi ter tehničnimi predpisi, kot je
na primer prodaja fizičnega izdelka. Verjetno bi bila prodaja samo dizajna senčila preko spleta
uspešna, poleg tega pa vidim velik potencial tudi na področju prodaje unikatnega oblikovanja
oblačil, obutve, nakita, modnih dodatkov ter unikatnih umetnin, predvsem po tem, ko bo tiskanje
postalo hitrejše in materiali bolj raznoliki.
Svoje senčilo sem sprva nameravala brezplačno ponuditi na voljo uporabnikom spletne strani
Thingiverse, v zahvalo vsem entuziastom, ki omogočajo delovanje odprtokodnih programov ter
brezplačno delijo svoje znanje ter izkušnje s področja 3D oblikovanja kajti brez njih to diplomsko
delo verjetno ne bi bilo izvedljivo. Vendar zaradi slabe izkušnje s kršenjem avtorskih pravic tega ne
bom storila – svoje unikatne 3D modele sem namreč manj kot teden dni zatem, ko so bili na strani
Thingiverse objavljeni pod nekomercialno »Creative Commons« licenco, našla v nekaj spletnih
trgovinah. Spletni prodajalni eBay ter Etsy sta sporne izdelke v zelo kratkem času umaknili iz
prodaje, medtem ko nekateri eBay-ju podobni južnoameriški spletni portali take kršitve pravic
intelektualne lastnine ne upoštevajo. Ta izkušnja je pokazala, da bo morda največjo težavo pri 3D
oblikovanju ter tisku predstavljalo prav (ne)spoštovanje avtorskih pravic ter intelektualne lastnine
- predvsem posameznikov, ki za svoje izdelke uporabljajo licence »Creative Commons«, saj je
spoštovanje le-teh zaenkrat pretežno dobra volja posameznika.
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PRILOGA 1: Definicija osnovnih pojmov svetlobe in razsvetljave



SVETLOBNI VIR je vsak predmet, ki sam oddaja svetlobo (npr. sonce, žarnica) ali odseva
svetlobo drugih svetil (npr. luna).



SVETILO je predmet, ki oddaja svetlobo, lahko je naravno (sonce, zvezde…) ali umetno
(sveča, oljenka, žarnice, sijalke, svetleče diode…).



SVETILKA je sestavljena iz svetlobnega vira (svetila), mehanskih komponent potrebnih za
pritrditev svetila in električne napeljave.



ŽARNICA je električno umetno svetilo, ki sveti zaradi žarenja žarilne nitke, lahko je navadna
ali halogenska.



SIJALKA je v fotometriji oznaka za električna umetna svetila, ki svetlobo oddajajo zaradi
razelektritve v plinu (npr. fluorescentne in kompaktne fluorescentne oz. varčne). V laični
terminologiji je sijalka pogosto oznaka za vsa električna svetila, tudi žarnice in LED svetleče
diode.



SVETLEČA DIODA ali s kratico LED je oznaka za električno umetno svetilo, ki pri
prevajanju električnega toka oddaja svetlobo. Zaradi precej nejasnosti pri opredelitvi te vrste
svetil jih bomo v tem diplomskem delu poimenovali LED sijalke.
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PRILOGA 2: Opis lastnosti svetlobe, pomembnih za oblikovanje senčila
 Odboj, lom in absorpcija svetlobe
Svetloba se od predmetov odbija, lahko prehaja skoznje ali se absorbira. Kaj se s svetlobo zgodi,
ko naleti na predmet je odvisno od lastnosti predmeta, zato so predmeti lahko videti prozorni,
prosojni ali neprosojni. Od količine in valovne dolžine absorbirane svetlobe pa je odvisna barva
predmeta.
 Intenzivnost (svetlost) in moč (svetlobni tok)
Sta pojma, ki opisujeta predvsem lastnost svetila. Merska enota za intenzivnost je kandela (cd),
medtem ko je za moč v fizikalnem merilu Watt oz. fiziološkem merilu lumen (lm). Različna
svetila oddajajo svetlobo različne intenzivnosti in moči. Intenzivnost in moč svetlobe lahko
spreminjamo tako da spreminjamo oddaljenost svetila od objekta ter z uporabo senčil.
 Kakovost (koherenca)
S kakovostjo ali koherenco svetlobe fiziološko opišemo mehkobo ali trdoto svetlobe. Usmerjena,
točkasta svetila oddajajo trdo svetlobo, medtem ko neusmerjena svetila oddajajo mehko,
razpršeno svetlobo.
 Barvna temperatura
Pomembno vpliva na počutje in percepcijo prostora, označuje barvo svetlobe svetlobnega vira, ki
jo podamo v Kelvinih (K). Vrednosti do 3300 so tople, od 3300 do 5300 nevtralne ter nad 5300
K hladne.
(Delno povzeto po KUŠČER, I. in MOLJK, A. Fizika II. učbenik za 3. razred srednjih šol.
Ljubljana : DZS, 1988. str. 165-244; ERZETIČ, B. in GABRIJELČIČ TOMC, H. 3D od točke
do upodobitve. 2. izdaja. Ljubljana : Pasadena, 2010.)
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PRILOGA 3: Barvna temperatura nekaterih umetnih svetil

(Delno povzeto po https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_light_sources)
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PRILOGA 4: Dejavniki, ki vplivajo na senco oz. senčilo


kakovosti svetlobe - ob mehki, neusmerjeni svetlobi nastanejo mehke in razpršene sence in
polsence; ob trdi, usmerjeni svetlobi nastanejo izrazitejše sence definiranih robov, brez ali z
malo polsence



moči svetlobe - ko je svetloba intenzivna in močna, je tudi senca bolj kontrastna in
definirana



števila svetlobnih izvorov - kadar je izvorov svetlobe več, je senc več in se poleg senc
pojavijo tudi polsence



oddaljenosti senčila od izvora svetlobe in od površine projekcije sence - ko je senčilo
bližje svetilu je senca večja in bolj mehka kot ko se povečuje oddaljenost od svetila in manjša
oddaljenost od stene, se senca manjša in postaja bolj definirana



vpadnega kota svetlobe - ko spremenimo vpadni kot svetlobe se pojavi deformacija oblike
sence in premik njene lege



prosojnosti materiala senčila - v kolikor je material neprosojen, je senca bolj ostra in
definirana, z večanjem prosojnosti materiala postaja mehkejša in manj izrazita



barve materiala - pri svetlejših barvnih tonih prihaja do večjega sipanja in odboja svetlobe na
senčilu, zato je senca manj definirana, medtem ko je pri temnih tonih sipanja in odboja manj,
senca pa je temnejša, bolj dramatična in izrazita.

(Delno povzeto po KUŠČER, I. in MOLJK, A. Fizika II. učbenik za 3. razred srednjih šol.
Ljubljana : DZS, 1988. str. 165-244; ERZETIČ, B. in GABRIJELČIČ TOMC, H. 3D od točke
do upodobitve. 2. izdaja. Ljubljana : Pasadena, 2010.)
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PRILOGA 5: Primerjava nekaterih lastnosti žarnic in sijalk

Navadna žarnica

Halogenska
žarnica

Kompaktna
fluorescentna
sijalka

LED sijalka

Moč (poraba) pri
svetilnosti 800
lumnov

60W

43W

14W

10W

Barvna
temperatura

topla
2700 K

topla
3000 K

topla do hladna
2700-6500 K

topla do hladna
2700-7000 K

Sposobnost
zatemnitve

da

da

samo določene

samo določene

Življenjska doba
pri uporabi
3 ure/dan

1 leto

3 leta

8 let

25 let

enakomerno
zvezen, polni
spekter, podoben
sončnemu
POZITIVEN
VPLIV

enakomerno
zvezen, polni
spekter, podoben
sončnemu
POZITIVEN
VPLIV

neenakomerno
zvezen, delni
spekter
NEGATIVEN
VPLIV

enakomerno
zvezen, delni
spekter
NEGATIVEN DO
NEVTRALEN
VPLIV

100
odlična barvna
reprodukcija

100
odlična barvna
reprodukcija

50-90
slaba do dobra
barvna
reprodukcija

60-95
slaba do dobra
barvna
reprodukcija

zaradi energetske
neučinkovitosti se
od leta 2009
postopno ukinjajo
[12]

zaradi energetske
neučinkovitosti
delno ukinjene
[12]

vsebujejo živo
srebro, ki
obremenjuje
okolje

nizka poraba
energije, dolga
življenjska doba,
manjše
obremenjevanje
okolja

Izsevani spekter
in vpliv na
počutje

CRI indeks

Ekološki vidik

(Delno povzeto po:
http://www.which.co.uk/energy/energy-saving-products/guides/how-to-buy-led-cfl-andhalogen-bulbs/five-tips-for-choosing-the-right-light-bulb/
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir09i.pdf
https://www.bchydro.com/news/unplug_this_blog/2011/lighting_comparison_chart.html)
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PRILOGA 6: Spekter izsevane svetlobe in indeks barvne reprodukcije
Spekter izsevane svetlobe je porazdelitev valovnih dolžin, ki jih svetila sevajo, kot je prikazano
na sliki 4. Če je spekter podoben sončni svetlobi (žarnica, halogenska žarnica) svetloba pozitivno
vpliva na počutje, če pa je porazdelitev neenakomerna, kot npr. pri fluorescentnih sijalkah, je taka
svetloba utrujajoča in moteča. (Povzeto po
http://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/reviews/g164/incandescent-vscompact-fluorescent-vs-led-ultimate-light-bulb-test/)

Indeks barvne reprodukcije, označen s kratico CRI (color rendering index) je odvisen od
spektra izsevane svetlobe in opisuje sposobnost svetila reproducirati barve predmetov v
primerjavi z naravno dnevno svetlobo. Kot je razvidno iz slike, večji CRI pomeni boljšo barvno
reprodukcijo. (Povzeto po
http://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/reviews/g164/incandescent-vscompact-fluorescent-vs-led-ultimate-light-bulb-test/)

PRILOGA 7: Različni tipi razsvetljave s pregledom osnovnih lastnosti
6

Delovna
razsvetljava

Splošna
razsvetljava

Ambientalna razsvetljava

Namen

opravljanje različnih
aktivnosti (branje,
pisanje, priprava
hrane…)

enakomerna
osvetlitev prostora,
ki omogoča enake
vidne pogoje v
celotnem prostoru

Lastnosti

direktna, trda,
intenzivna svetloba
nevtralnih do
hladnih barv

direktna, mehka,
nekontrastna,
intenzivna svetloba
toplih barv

Uporaba

delovna miza,
stropne svetilke v
kuhinjski pult, bralna bivalnih prostorih
luč, delovni prostori

Svetlobni
poudarki
osvetlitev polic,
vitrin, umetnin in
drugih detajlov

Dekorativna
osvetlitev
namenjena
ustvarjanju
vzdušja, sprostitvi
in oblikovanju
zanimivih
svetlobnih struktur

direktna ali indirektna, trda ali mehka,
šibkejša svetloba, z večjimi kontrasti
med svetlobo in senco, večinoma tople
barve, tudi barvna
spalnice, dnevne sobe, otroške sobe,
wellness centri, bari

(Delno povzeto po: BIZJAK, G. Razsvetljava, svetlobni viri, http://lrf.fe.unilj.si/otv_do_razsvetljava/dor%20svetlobni%20viri.pdf in BIZJAK, G. Svetlobni viri in svetilke
http://lrf.fe.uni-lj.si/e_eir/eir09i.pdf)
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PRILOGA 8: Seznam pregledanih spletnih strani ter trgovin s svetili


Strle svetila, http://www.strlesvetila.com



Kaij, http://www.kaij.si



Center LED svetil, http://www.led-design.si



ES svetila, http://es-svetila.com



Arcadia, http://www.arcadialightwear.com



Volino, http://www.volino-svetila.si



Salon svetil Dimco, http://www.dimco-svetila.si/



Philips, lighting: product catalog, http://www.lighting.philips.com/main/prof



Eglo lights international, http://www.eglo.com



Artemide, http://www.artemide.com



Luceplan, http://www.luceplan.com



Axo light, http://www.axolight.it



Egoluce, http://www.egoluce.com



Lumens, http://www.lumens.com



Lighting deluxe, http://www.lightingdeluxe.com



YLighting, http://www.ylighting.com
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PRILOGA 9: Postopki 3D tiska in njihove osnovne lastnosti
Zaradi hitrega razvijanja tehnologije 3D tiska se na tem področju terminologija ter delitev na
posamezne postopke nenehno spreminja, prav tako na to temo zaenkrat še ni veliko slovenske
literature in ustreznih ter enotnih slovenskih prevodov, zato so v preglednici, ki prikazuje pregled
trenutno najbolj uporabljenih postopkov, uporabljeni trenutno najbolj razširjeni nazivi za
posamezne postopke.
POSTOPEK SLA
TISKA
(stereo
lithography) stereolitografija

FDM
(fused deposition
modelling) - ciljno
nalaganje plasti

MJM
(multijet
modelling) multijet
modeliranje

Osnovni
princip
postopka

tiskanje na osnovi
ekstrudiranja
plastičnega
filamenta
prototipiranje,
končni izdelki za
široko potrošnjo

tiskanje na osnovi
brizganja materiala
in utrjevanja z UV
svetlobo
prototipiranje

nizka cena opreme
in materiala,
enostavnost
uporabe,
natančnost,
trpežnost izdelkov
počasnost, pri
tiskanju so potrebne
podpore

izredna natančnost
izdelave, najhitrejši
postopek

Namen
uporabe

Dobre
lastnosti

Slabe
lastnosti

SLS
(selective layer
sintering) selektivno
lasersko sintranje
tiskanje na osnovi
tiskanje na osnovi
tekoče baze, ki se
prahaste baze, ki se
po slojih utrdi z UV tali in utrdi s
laserjem
pomočjo laserja
prototipiranje,
prototipiranje,
izdelava nakita,
aeronavtika,
izdelava ulitkov
medicina,
elektronika,
embalaža…
izredna natančnost lahek, trpežen,
izdelave, gladka
vročinsko in
površina, visoka
kemično odporen
trdnost
izdelek, podpore pri
tiskanju niso
potrebne
zelo visoka cena
le za profesionalno
opreme in
uporabo, visoka
materiala, pri
cena opreme,
tiskanju so potrebne materiala
podpore

drag postopek,
neobstojni materiali,
pri tiskanju potrebne
podpore

3D tiskalniki za domačo uporabo večinoma temeljijo na tehnologiji ciljnega nalaganja ali FDM
postopku, kjer se material v obliki filamenta (navit na kolut kot sukanec) vodi skozi segreto šobo
in nato staljen nalaga po plasteh. Vsaka tako naložena plast ustreza enemu prerezu v digitalnem
zapisu. Ker je izraz FDM avtorsko zaščiten in v lasti podjetja Stratasys, morajo drugi proizvajalci
tiskalnikov za postopek ekstrudiranja materiala uporabljati enakovreden izraz FFF (fused filament
fabrication) ali svoje izraze kot npr. podjetje Zortrax, ki enako tehniko označuje kot LPD (layer
plastic deposition).
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PRILOGA 10: Prednosti in slabosti 3D tiska
PREDNOSTI:


Oblika: s 3D tiskom lahko izdelamo oblike, ki jih s klasičnimi metodami ni možno narediti
ali vsaj ne brez sestavljanja, natisnjen model je lahko iz enega kosa, votel, kompleksnih oblik



Prilagajanje: omogoča masovno prilagajanje končnim uporabnikom, t.i. »mass
customization«



Proizvodnja: hitrejša in cenejša, možnost hitre menjave materiala in oblike modela brez
velikih stroškov



Ekologija: manjša poraba materiala, manj odpadka - ker se material dodaja samo tam, kjer je
potrebno



Skladiščenje, transport: ni stroškov skladiščenja izdelka, saj se izdelki lahko izdelujejo
sproti, na zahtevo uporabnika, možnost lokalne proizvodnje tam, kjer je potrebna in zato
manj transporta ter vplivov na okolje



Zaposlitev: ustvarja več potreb po usposobljenem tehničnem in oblikovalskem kadru

SLABOSTI:


Omejitve materiala: na voljo le omejeno število materialov v primerjavi s klasično
proizvodnjo



Omejitve velikosti izdelka: domači tiskalniki imajo kapaciteto do cca. 20x20x20 cm



Proizvodnja: visoki začetni stroški (tiskalniki, programska oprema), počasno tiskanje



Ekologija:
o Material za cenejše 3D tiskalnike je večinoma iz plastike (PLA ali ABS), katere
uporabo poskušamo zmanjšati že zadnjih nekaj desetletij. PLA (polilaktid) je
narejen na rastlinski osnovi in je biorazgradljiv, medtem ko je ABS (akrilonitril
butadien stiren) narejen na naftni osnovi, ni biorazgradljiv, se pa lahko reciklira.
o Nevarnost poplave neuporabnih izdelkov in s tem povečana obremenitev okolja z
odpadki.
o Nekateri 3D tiskalniki porabijo veliko več energije v primerjavi s klasično
proizvodnjo za izdelavo enakega izdelka.



Intelektualna lastnina: možnost pojava digitalnega piratstva – težava z nadzorom tiska
izdelkov, ki so predmet avtorskih pravic in last blagovnih znamk



Skladiščenje, transport: izdelki se lahko izdelujejo lokalno, zato manj delovnih mest v
branži transporta in logistike, manj potreb po poceni delovni sili in zato negativen vpliv na
manj razvite države.

 Zaposlitev: manj potreb po nizko kvalificirani delovni sili
(Povzeto po http://www.philforhumanity.com/3D_Printing.html)
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PRILOGA 11: Materiali za 3D tisk
Če se pri pregledu materialov omejimo zgolj na FDM tehniko, ki je trenutno najbolj razširjena
med tiskalniki nižjega cenovnega razreda, se največ uporabljata ABS in PLA, ki imata različne
lastnosti, kot je razvidno iz preglednice:
Primerjava lastnosti ABS in PLA materiala
ABS

PLA

Videz

rahlo prosojen, mat videz

prosojen, sijoč videz

Tiskanje

vonj po goreči plastiki, potencialno
škodljivi hlapi
nagnjen k deformaciji pri tiskanju
dobra natančnost detajlov

Trdnost

zelo trden in obstojen material

vonj po karameliziranem sladkorju,
ni hlapov
zelo majhna možnost deformacije pri
tiskanju
odlična natančnost detajlov
krhek, manj trden material

Fleksibilnost

majhna

bolj fleksibilen

Odpornost na
vročino
Možnost
poobdelav
Topnost

velika

zelo majhna (mehčanje že pri 50°C)

brušenje, barvanje, lepljenje in
glajenje s pomočjo acetona
v acetonu

brušenje, barvanje, glajenje težavno

Ekologija

ni biorazgradljiv, lahko se reciklira
material topen pri višji temperaturi,
zato večja poraba energije

je biorazgradljiv pod določenimi
pogoji, se težko reciklira; material
topen pri nižji temperaturi, zato nižja
poraba energije

v natrijevem hidroksidu

Poleg običajnih PLA in ABS filamentov v različnih barvah so na voljo so tudi imitacije
materialov, to so filamenti z videzom plute, lesa, stekla in kovine (npr. imitacije brona, bakra ter
medenine kot prikazano na naslednji sliki), filamenti, ki s spreminjanjem temperature ali pri
izpostavljenosti svetlobi spreminjajo barvo ter filamenti, ki svetijo v temi.

Modeli natisnjeni iz imitacij kovin podjetja ColorFabb (http://www.smartprinting.co/3d-printing-news/metal3d-printing-made-cheaper-thanks-to-colorfabb-copperfill-and-bronzefill-filaments/)
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Čedalje bolj se uveljavljajo tudi elastični materiali, od katerih je najbolj znan NinjaFlex, elastični
termoplastični poliuretan proizvajalca Fenner Drives, ki omogoča številne možnosti uporabe od
izdelave čevljev, oblačil, igrač, ter mnogih drugih izdelkov, kjer je potrebna elastičnost. Trenutno
največja slabost NinjaFlex materiala je njegova visoka cena in dejstvo, da je za njegovo uporabo
potrebna temperatura ekstruderja med 210 in 225°C, česar pri zaprto-kodnih tiskalnikih ni
mogoče nastaviti.
Zelo uporabni so tudi vodotopni materiali, ki pri tiskalnikih z dvema ekstruderjema omogočajo
tiskanje podpor, ki jih po tiskanju enostavno odstranimo z vodo (slika 30), kar omogoča tiskanje
številnih zapletenih oblik, ki z običajnimi tiskalniki niso mogoče, saj je težko ali nemogoče
odstraniti podpore.

Primer uporabe vodotopnega materiala (http://3dprint.com/81210/infinity-rinse-away-support-3d/)

Ena od slabosti 3D tiskalnikov je ta, da tiskajo le z eno vrsto materiala. Ko bo možno tiskati z
več različnimi materiali naenkrat ter ko bo z nizkocenovnimi tiskalniki moč tiskati s kovinskimi in
keramičnimi materiali, se bo uporaba 3D tiskalnikov predvsem na področju izdelave končnih
produktov izjemno razširila.
Razvoj novih materialov bo moral temeljiti predvsem na izboljšanju lastnosti in ekološki
sprejemljivosti. Razviti so že prvi tiskalniki, ki namesto materiala v obliki filamenta uporabljajo
granulat ter prve naprave, ki odpadno plastiko predelujejo v filament za 3D tiskanje.
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PRILOGA 12: Uporaba 3D tiska
Področja na katerih se 3D tisk že uporablja so zelo raznolika, od tiskanja igrač, slaščic in nakita pa
vse do tiskanja reaktivnih motorjev. Izdelava prototipov, kar je bilo prvotno in najbolj razširjeno
področje uporabe 3D tiska ima še vedno velik pomen, vendar so se z razvojem tehnologije tiska
in materialov pojavile nove možnosti uporabe 3D tiska, predvsem za končno proizvodnjo
izdelkov.
Med najpomembnejšimi področji uporabe je poleg industrije zagotovo medicina, kjer 3D tisk že
uspešno uporabljajo v protetiki in zobni medicini, za tisk kosti, srčnih zaklopk, kože, žil, ušesnega
hrustanca, nedavni razvoj pa kaže na to, da bo v prihodnosti možno tiskati tudi kar cele organe.
Vse bolj narašča uporaba 3D tiska tudi na področju izobraževanja, za tiskanje različnih 3D
modelov, npr. fosilov, molekul, matematičnih modelov, organov, kosti, mehanizmov, ki služijo
kot vizualni učni pripomoček, ter tudi za tiskanje umetniških izdelkov in arhitekturnih modelov.

Dita Von Teese v prvi 3D natisnjeni obleki (http://www.shapeways.com/)
3D tisk se uporablja tudi za izdelavo nakita, v umetnosti, arhitekturi ter modnem oblikovanju,
kjer so tehnologijo že preizkusili za izdelavo čevljev, modnih dodatkov in tudi oblačil, ki so
zaenkrat še bolj umetniške skulpture (kot npr. slavna obleka Dite Von Teese s slike zgoraj), kot
udobni in nosljivi kosi, a razvoj elastičnih materialov in tehnologije bo kmalu omogočal tudi
tiskanje udobnih ter uporabnih oblačil, prve netkane tekstilije so namreč že natisnjene.
13

Tudi 3D tiskanje na področju živilske industrije se vse bolj uveljavlja s tiskanjem čokolade,
sladkorja, žele bonbonov ter raznih modelov za peko in slaščice.

3D natisnjeni kavni sladkorčki (http://www.3dsystems.com)
Področje, ki mu v prihodnosti pripisujejo največjo pomembnost pa je t.i. »potrošniško« 3D
tiskanje, ki bi v bližnji prihodnosti lahko spremenilo način poslovanja, trgovanja, trženja in
celotne globalne ekonomije, vendar ga trenutno še zavirajo cenovna nedostopnost, nepoznavanje
tehnologije, nizka kakovost vstopnih modelov tiskalnikov, omejitve materialov in dolgotrajno
tiskanje.
Vsa vodilna podjetja s področja 3D tiska, kot npr. Autodesk, Stratasys in 3D Systems poskušajo
z razvojem enostavnejše programske opreme in cenejših tiskalnikov narediti tehnologijo bolj
dostopno in prijazno do uporabnika, prav tako skrbijo za promoviranje tehnologije in
izobraževanje uporabnikov tudi preko svojih spletnih strani (3D Systems - cubify.com, Stratasysthingiverse.com, grabcad.com).
Ameriški znanstveniki so leta 2013 v raziskavi
(http://www.timelab.org/sites/all/files/studie3Dprinting_0.pdf) , ki je bila sicer osredotočena le
na odprtokodni 3D tiskalnik RepRap, prišli do ugotovitve, da lahko povprečno ameriško
gospodinjstvo prihrani več sto dolarjev letno tako, da namesto nakupa določenih izdelkov v
trgovini le-te s 3D tiskalnikom natisne doma.
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PRILOGA 13: Zahteve za 3D tisk modelov


Primernost materiala za model in način tiska: modeli, ki so primerni za tiskanje s
plastičnimi materiali in s tehniko FDM ni nujno, da so primerni tudi za tiskanje s keramičnim
ali kovinskim materialom ter drugimi tehnikami, saj je potrebno upoštevati specifične
lastnosti vsakega materiala ter tehnike tiskanja.



Debelina in dimenzije modela: model mora imeti primerno debelino, da ga tiskalnik lahko
natisne, vsaj 0,5 mm in ne preveč, odvisno od modela in tiskalnika. Dimenzija modela je
pomembna zaradi zmožnosti tiskalnika ter zaradi oblike in izgleda, saj ni pravila, da je model
enako primeren za tiskanje v manjšem ali večjem merilu, kot je to razvidno na sliki 31, kjer je
opazna razlika v kakovosti tiska med najmanjšim ter največjim senčilom.



Model mora biti »vodotesen« - ne sme imeti lukenj ali nezaprtih ploskev, saj to povzroči
težave pri tiskanju oz. se modela ne da natisniti.



Model ne sme imeti težav z geometrijo – podvojenih ploskev in robov, robov, na katerih
se stikata več kot dve ploskvi (»Non-manifold geometry«), robov ali točk, ki se ne držijo
ploskev oz. mreže (»Loose geometry«), mreža modela ne sme sekati sama sebe (»Selfintersection«), vse ploskve morajo imeti notranjo stran znotraj in zunanjo zunaj (»Flipped
normals«),saj takega objekta ni mogoče natisniti.



Previsi, kot 45° in podporne strukture pri tiskanju: podporne strukture so v določenih
primerih nujno potrebne zaradi načina tiskanja, ki nalaga naslednjo plast na prejšnjo.
Tiskalnik ne more začeti tiskati v zraku, zato je pri previsih in obliki modela potrebno
upoštevati kot 45°. Če so deli modela pod kotom, ki je večji od 45°, kot npr. krožnik, ali če
deli modela »štrlijo« iz površine preveč pravokotno, kot npr. iztegnjene roke pri figurici, bo
brez ustreznih podpor to nemogoče natisniti. Tiskalniki so sicer zmožni tiskanja pod kotom
vse do 60°, vendar se brez podpor to lahko pozna na kakovosti izdelka.



Ločljivost modela – je odvisna od števila ploskev v mreži, kot je razvidno na sliki 32. Model
je lahko v nizki ali visoki ločljivosti, nizka ločljivost je lahko po tiskanju na modelu tudi vidna,
visoka ločljivost lahko povzroča težave zaradi velikosti datotek.
Odvisno od programa s katerim modeliramo, imajo nekateri že posebne funkcije, ki omogočajo
pripravo modela za 3D tisk, program Blender ima v ta namen denimo več funkcij v meniju
MeshClean up ter poseben dodatek »3D Printbox«.
Ena od opcij za pripravo na 3D tisk pa je tudi brezplačna spletna aplikacija podjetja Netfabb za
samodejno popravilo modela.
Povzeto po https://i.materialise.com/blog/5-mistakes-to-avoid-when-designing-a-3D-modelfor-3D-printing; http://www.shapeways.com/tutorials/things-to-keep-in-mind;
https://www.cgtrader.com/blog/10-tips-for-modeling-for-3d-printing
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PRILOGA 14: Spletni ponudniki 3D tiska in modelov
Thingiverse (http://www.thingiverse.com): verjetno največja spletna skupnost za izmenjavo 3D
modelov, ki se lahko uporabljajo za 3D tisk, laserski izrez ali izdelavo na CNC stroju.
Ustanovljena je bila leta 2008 pod okriljem podjetja MakerBot, ki je danes v lasti vodilnega
podjetja s področja 3D tehnologije – Stratasys. Spletna stran uporabnikom omogoča nalaganje
brezplačnih 3D modelov, ki so na voljo pod različnimi CC (Creative Commons) licencami.
Trenutno je na spletni strani na voljo preko milijon različnih 3D modelov.
Shapeways (http://www.shapeways.com): spletna stran, ki je kot ena prvih v letu 2007 začela
ponujati storitve 3D tiskanja. Uporabniki lahko naložijo svoj 3D model ali ga kupijo v spletni
trgovini Shapeways, izberejo željeni material in način tiska, ponudnik pa nato model natisne in
odpremi. Trenutno imajo v svoji ponudbi preko 15 različnih vrst materialov v različnih barvah ter
obdelavah, med drugimi tudi zlato, platino ter peščenjak. Shapeways ponuja vsem uporabnikom
tudi možnost trženja lastnih modelov v njihovi spletni trgovini ter velik nabor različnih aplikacij
za enostavno modeliranje.
i.materialise (https://i.materialise.com): spletna stran belgijskega podjetja Materialise NV, ki se
od leta 1990 ukvarja s hitrim prototipiranjem ter 3D tiskom. Spletna stran ponuja 3D tisk
modelov, uporabniki pa lahko svoje modele preko spletne trgovine tudi tržijo. Trenutno ponujajo
preko 100 kombinacij materialov in obdelav ter več različnih tehnik 3D tiska.
Sculpteo (http://www.sculpteo.com): francoski ponudnik 3D tiskanja deluje na podoben način
kot Shapeways ter i.materialise in od leta 2011 omogoča uporabnikom 3D tisk modelov, trženje
lastnih modelov ter uporabo različnih brezplačnih aplikacij.
3DHubs (https://www.3Dhubs.com): spletna storitvena platforma za 3D tisk nizozemskega
podjetja, ustanovljenega leta 2013, ki za izvedbo 3D tiska ponuja svojo bazo preko 22.000
registriranih 3D tiskalnikov iz celega sveta, kar omogoča več kot milijardi ljudi dostop do 3D
tiskalnika v krogu 15 km. Kot je prikazano na sliki 34 je tudi v Sloveniji že nekaj deset 3D
tiskalnikov, kjer si lahko natisnemo poljuben 3D model.

Lokacije 3DHub registriranih tiskalnikov v Sloveniji (https://www.3dhubs.com)
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PRILOGA 15: Opis tiskalnika Zortrax

Tiskalnik Zortrax M200 (https://zortrax.com)
Tiskalnik Zortrax M200 je bil leta 2013 uspešen Kickstarter projekt poljskega podjetja
Gadgets3D. Uporablja postopek ekstrudiranja materiala LPD (Layer Plastic Deposition oz.
FDM) in je namenjen za tiskanje z Zortrax ABS filamentom debeline 1,75 mm. Največja velikost,
ki jo lahko natisne je 20x20x18 cm, v debelini sloja od 90 – 400 mikronov (0,09 – 0,4 mm).
Tiskalnik je zaprto-kodnega tipa in ima priloženo programsko opremo Z-Suite. Poleg omejenega
izbora materialov in barv ima tiskalnik tudi to slabost, da ne omogoča regulacije temperature
ekstruderja s strani uporabnika, kar onemogoča uporabo materialov drugih proizvajalcev, ki niso
v izbranih temperaturnih območjih.
Novejši model tiskalnika, Zortrax Inventure, ki je izšel jeseni 2015, deluje na kartuše, kar kaže na
to, da želi podjetje ustvariti odvisnost uporabnika od ponudnika (t.i. »vendor lock-in«), podobno
kot je to običajno pri navadnih tiskalnikih. Toda če primerjamo širok nabor več kot dvajsetih
materialov, ki so na voljo pri enem največjih proizvajalcev materialov za 3D tiskanje Esun
(www.esun3D.net) s skromnim naborom šestih različnih materialov Zortrax, je takoj razvidno, da
ta poteza morda ni bila najboljša.
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PRILOGA 16: Primerjava tiska enakega modela na različnih 3D tiskalnikih
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(https://ultimaker.com/en/community/7913-comparison-of-3d-printers-need-advice-from-um-team)
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PRILOGA 17: Opis tehnike »Baking displacement« na UV mreži


Modeliranje 3D površine: zmodeliramo poljubno 3D površino, npr. površino s polžki, ki jo
bomo uporabili za spremembo površine poljubnega 3D modela.



Dodajanje ploskev, odpiranje nove slike: razdelimo osnovno okno s 3D pogledom in v
drugem oknu izberemo UV/image editor. V oknu s 3D pogledom v urejevalnem načinu
(»Edit Mode«) nad ali pod površino s polžki dodamo ploskev. V oknu z »UV/image editor«
pogledom izberemo »ImageNew« in vnesemo željeno velikost slike, glede na velikost
modelirane 3D površine. V levem oknu z miško izberemo najprej 3D površino ter nato
ploskev.



Odtis 3D površine v ploskev (»Bake displacement«): V orodni vrstici na desni v meniju
»Render« izberemo zavihek »Bake« in izberemo naslednje nastavitve:
o Bake mode: Displacement
o izberemo »Normalized«
o izberemo »Selected to active«
o Distance: vnesemo razdaljo med 3D površino in ploskvijo v Blender enotah
(odčitamo v oknu s 3D pogledom, 1 kvadrat je ena Blender enota)
o kliknemo »Bake«, nastane 2D slika, ki jo shranimo v formatu .OPEN EXR



Uporaba UV mape na poljubnem objektu:
o odpremo nov dokument s poljubnim objektom, npr. kocko, ki mora biti čim večje
resolucije (v urejevalnem načinu razdelimo na čimveč ploskev s funkcijo »Subdivide«)
o razdelimo osnovno okno s 3D pogledom in v drugem oknu izberemo »UV/image
editor«
o na kocki v urejevalnem načinu uporabimo ukaz UV odvijanja mreže (UUnwrap)
o v oknu z odvito UV mrežo z ukazom »Open image« dodamo prej shranjeno 2D sliko
o v meniju preoblikovalcev (»Modifiers«) izberemo »Displace«, dodamo kot teksturo
UV sliko in apliciramo preoblikovalca..
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PRILOGA 18: Opis funkcije »Duplication«



modeliramo poljuben objekt, kot npr. čep, ki ga želimo razporediti po površini drugega,
osnovnega objekta.



spremenimo mu pozicijo izhodišča (»Origin«) v skrajno spodnji del s klikom na spodnji rob
objekta in izbiro spremembe iz menija spodaj (ObjectTransformOrigin to 3D cursor). Tu bo
stičišče z osnovnim objektom. dodamo osnovni objekt, v našem primeru je to ico-sfera, ki je
sestavljena iz trikotnih ploskev



čep postavimo v sredino ico-sfere, kot prikazano na sliki 50, označimo najprej čep in nato kroglo,
s funkcijo »Set Parent To Object« (Ctrl + P) določimo hierarhijo obeh objektov tako, da je čep
podrejen (je »Child«) krogli (je »Parent«)



označimo samo osnovni objekt in pod zavihkom Object Duplication izberemo način »Faces«,
s tem se prvi objekt razporedi na sredino vsake ploskve. Obkljukamo »Scale« in vnesemo željeno
vrednost v okence »Inher:«
Da bo rezultat trajen, moramo na nastalem modelu uporabiti še dve funkciji in sicer »Make
Duplicates Real« (Ctrl+Shift+A) ter »Join« (Ctrl+J), tako nastane en objekt oz. enotna
večkotniška mreža.
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PRILOGA 19: Opis postopka modeliranja minimalnih površin v Blenderju
19.1 Modeliranje giroida iz kocke v Blenderju


osnova za lik je kocka, ki ji odstranimo 4 ploskve in stični rob med obema ploskvama



tako ploskev kopiramo v urejevalnem načinu (»Edit Mode«) in rotiramo za 180° (R + 180)



lik, ki nastane ponovno kopiramo v urejevalnem načinu in pomaknemo po osi y, da se oba
lika stikata na robovih, odstranimo podvojene točke in uredimo pravokotnice ploskev
(urejevalni način, WRemove Doubles, Wflip normals)



uporabimo preoblikovalca »Subdivision Surface« (objektni način, Ctrl + 3).



uporabimo »Array« funkcijo v x, y ter z smeri, da bimo končni rezultat

19.2 Modeliranje senčila na osnovi Enneperjeve minimalne površine
Modeliranje osnovnega lika:


Osnova je navadna UV krogla, ki ima dvakrat toliko segmentov, kot želimo imeti »jezikov« na
vsaki strani Enneperjeve površine. Ker želimo 6 jezikov na vsaki strani ima krogla 12
segmentov.



Preklopimo v urejevalni način in žični pogled ter krogli odrežemo spodnji del, tako, da zgoraj
ostanejo le trije segmenti v vertikalni smeri.



Še vedno v urejevalnem načinu po obodu preostanka krogle izberemo vsak drug rob.



S funkcijo »Extrude« (s tipkama E+S ) označene robove potegnemo navzven ter nato
navzgor. Enako storimo s preostalimi robovi, le da jih po ekstrudiranju potegnemo navzdol,
nastali lik ima 6 jezikov zgoraj in spodaj.

 Uporabimo preoblikovalca »Subdivision Surface« in dobimo osnovni lik.
Nadaljnje modeliranje osnovnega lika:


S pomočjo booleanove operacije s cilindrom izrežemo srednji del, kjer bo prostor za sijalko.



V objektnem načinu kopiramo (Shift + D) celotno obliko.



Na kopirani obliki uporabimo preoblikovalca »Decimate« (ModifiersDecimatePlanar).



V urejevalnem načinu uporabimo funkcijo »Smooth Vertex«, ki se nahaja v levi orodni vrstici
(ToolsMesh ToolsSmooth Vertex).



V urejevalnem načinu na kopirani obliki izberemo le zunanji rob (Edge select) in ga kopiramo
ter ločimo (PSeparate Selection) – tako dobimo zunanji rob lika. Na kopirani obliki
označimo le robove vrhov jezikov in jih izbrišemo.



V urejevalnem načinu na kopirani obliki izbrišemo samo ploskve (XDelete Only Faces)



Poravnamo osnovni lik, deformirano mrežo ter prej kopiran zunanji rob lika.



Zunanji rob in deformirano mrežo spremenimo v krivulje (Object Convert to Curve
from mesh/text). V sceno dodamo krog in pri obeh krivuljah v desni orodni vrstici pod
zavihkom »Data« izberemo »Shape  3D« ter nato »Geometry Bevel object  Bezier
Circle«. S tem po obliki kroga odebelimo zunanji rob ter prej oblikovano mrežo, pri tem krog
22

poljubno večamo ali manjšamo, da dobimo željeno debelino krivulj. Odebeljene krivulje nato
spremenimo nazaj v večkotniško mrežo (Object Convert to Mesh from
curve/meta/surf/text) in s preoblikovalcem »Subdivision Surface« ter nato »Solidify« model
zgladimo in odebelimo, da dobimo končni rezultat.
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PRILOGA 20: Voronojev vzorec oz. diagram
Voronojev vzorec je definiral ukrajinski matematik Georgij Voronoi leta 1908. Voronojev
diagram je način razdelitve ravnine na regije, ki temeljijo na enaki razdalji do točk v določeni
podmnožici taiste ravnine. Te regije se imenujejo Voronojeve celice, vsaka celica pa vsebuje eno
točko, kot prikazano na sliki.

Voronojev diagram z 20 točkami in njihovimi celicami
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Minimalna_ploskev)
Povzeto po https://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram.
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PRILOGA 21: Voronojev vzorec v Blenderju - opis postopka


V nastavitvah programa (FileUser preferencesAddons) najprej omogočimo dodatek
»Cell Fracture«. Začnemo z osnovnim modelom, npr. UV kroglo in v objektnem načinu v
orodni vrstici levo pod zavihkom »Tools« kliknemo gumb »Cell Fracture«, ne spreminjamo
nastavitev, samo potrdimo z gumbom OK spodaj. Program samodejno razbije UV kroglo na
posamezne, nepravilne dele in jih prestavi na naslednjo plast v programu (Layer).



V drugi plasti v objektnem načinu izberemo vse dele in jih združimo s funkcijo »Join«
(Ctrl+J).



Preklopimo v urejevalni način.



V urejevalnem načinu ponovno izberemo vse ploskve.



Uporabimo funkcijo »Dissolve Faces« (XDissolve faces).



Ponovno izberemo vse ploskve in jih izbrišemo (XDeleteOnly faces).



Ker smo izbrisali le ploskve, ne robov, nastane mrežasta struktura krogle.



Označimo vse ter odstranimo podvojene točke (WRemove Doubles).



V objektnem načinu označimo mrežasto UV kroglo in večkotniško mrežo spremenimo v
krivulje (ObjectConvert toCurve from mesh/text)



V sceno dodamo bezirjev krog in ga pomanjšamo.



Izberemo mrežasto kroglo, v meniju desno pod zavihkom »Object data« in razdelkom
»Geometry« izberemo v spustnem meniju »Bevel object: bezier circle«. S tem smo ekstrudirali
obliko kroga po poti mrežaste strukture krogle. Poljubno spremenimo še velikost kroga, ki
vpliva na debelino nastale mrežaste strukture.

Po potrebi spremenimo mrežasto strukturo nazaj v poligonsko mrežo (ObjectConvert
toMesh from Curve/Meta/Surf/Text) in glede na željeni rezultat uporabimo preoblikovalce
»Smooth«, »Subdivision Surface« ter »Solidify«.
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PRILOGA 22: Voronojev vzorec s programoma Meshlab in Blenderju - opis
postopka
MeshLab:


Željeni model, v našem primeru jajce, uvozimo v program MeshLab.



Model zgladimo in mu povečamo število ploskev z ukazom »FiltersRemeshing,
Simplification and ReconstructionSubdivision Surfaces: Loop«. Pustimo privzete
nastavitve, postopek lahko večkrat ponovimo, da dobimo bolj gladko površino.



Dodamo oblak točk, okrog katerih bo program ustvaril voronojev vzorec:
»FiltersSamplingPoisson-disk Sampling«. Glede na velikost modela ter število ploskev
prilagodimo le število točk (»Number of Samples«), večja številka nam da drobnejši vzorec,
manjša večjega.



Za predogled rezultata moramo z ukazom »FiltersSamplingVoronoi vertex coloring«
obarvati točke. Zdaj lahko že vidimo kakšen vzorec smo ustvarili – ploskve, ki so obarvane
rdeče, bodo ostale, druge bomo izbrisali. Za boljši predogled rezultata naslednjega koraka
ponovno izklopimo obarvanost ploskev z ukazom »RenderColorNone«.



Za brisanje ploskev moramo najprej izbrati ploskve z ukazom »FiltersSelectionSelect
Faces by Vertex Quality«. Z drsnikoma »Min. Quality« ter »Max. Quality« določamo število
izbranih ploskev.



Z gumbom, ki se nahaja v orodni vrstici zgoraj izbrišemo rdeče obarvane ploskve in dobimo
mrežasto strukturo.



Zgladimo površino modela z ukazom »FiltersSmoothing, Fairing, and
DeformationLaplacian Smooth«, postopek lahko večkrat ponovimo, da dobimo željeni
rezultat. Dobljeno mrežasto strukturo izvozimo v formatu STL ali OBJ.
Blender:


Mrežast model uvozimo v Blender.



Model odebelimo z uporabo preoblikovalca »Solidify« z željenimi nastavitvami debeline



Zgladimo površino z uporabo preoblikovalca »Subdivision Surface«, število delitev ploskev
izberemo glede na zmogljivost računalnika, običajno do največ 4.



Model izvozimo v željenem formatu
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PRILOGA 23: Nastavitve tiskanja malega modela senčila v programu Z-Suite



material: Z-ABS, pomembna je pravilna izbira materiala zaradi prednastavljenih temperatur
ekstruderja in plošče



debelina sloja: 0,14 mm (»layer thickness«, min. 0,09 mm do maks. 0,39 mm), čim manjša je
debelina sloja, bolj kakovostna je površina modela, podaljša pa se čas tiskanja



gostota polnila: srednja (»medium infill«), gostejše kot je polnilo, bolj močan je natisnjen
model, vendar se podaljša čas tiskanja in poraba materiala



brez podpornih struktur (»support angle« 0°), možna je izbira vrednosti 0- 80°



delovanje ventilatorja (»print cooling«) pustimo na privzeti vrednosti (»auto«)

Program Z-Suite samodejno izračuna čas tiskanja in porabo materiala, za mali model senčila je
čas tiskanja 6 ur in 42 minut ter poraba 23 g, medtem ko je za veliki model čas tiskanja 1 dan, 11
ur in 27 minut ter poraba materiala 167 g.
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PRILOGA 24: Naknadne obdelave ABS – opis posameznih postopkov
24.1 Brušenje, poliranje in manjši popravki
V kolikor je površina natisnjenega modela neenakomerna, so na njej vidne plasti materiala ali
ostanki podpornih struktur, je smiselno tak izdelek zbrusiti ter po želji tudi spolirati. Brušenje
opravimo z navadnim finim brusnim papirjem ali ročnim brusnim orodjem s primernim
nastavkom. Pri tem pazimo, da ne ostranimo preveč materiala. Nato model po potrebi tudi
spoliramo s polirno gobico, pasto ali primernim orodjem z nastavkom za poliranje.
Ostanke podpornih struktur ali drobne napake na površini, ki se pojavijo pri tiskanju lahko hitro
odstranimo tudi z uporabo ročnega plinskega spajkalnika, pri čemer je potrebno paziti, da
spajkalnika ne približamo preveč, saj bi model lahko zagorel ali pa bi ga poškodovali.
24.2 Glajenje z acetonom
Topnost ABS plastike v acetonu lahko s pridom uporabimo za lepljenje natisnjenih delov, ki jih
premažemo z acetonom ali mešanico acetona ter ABS-a željene gostote ter nato zlepimo skupaj.
Lahko pa topnost v acetonu uporabimo za glajenje izdelka. Natisnjenemu izdelku lahko zgladimo
površino na več načinov:


z vročimi acetonskimi hlapi: aceton privedemo do vrelišča (56°C), model za kratek čas
(odvisno od debeline, velikosti modela in željenega učinka) izpostavimo hlapom. Zaradi
možnosti vžiga in velike količine strupenih hlapov je ta postopek precej nevaren in ga je
priporočljivo izvajati zunaj ali v ustrezno prezračenih prostorih.



s hladnimi acetonskimi hlapi: v zaprto posodo vložimo papirne brisače, omočene z
acetonom ter model, pri tem pazimo, da se model papirja ne dotika, saj bi se nanj lahko
prilepil. Pustimo delovati nekaj minut do ur (odvisno od velikosti modela). Postopek je zelo
enostaven, hlapi ostanejo v posodi, traja pa nekoliko dlje kot metoda z vročim acetonom.



s pomakanjem v aceton: model za kratek čas (nekaj sekund) potopimo v aceton

 z nanašanjem acetona s čopičem: s pomočjo čopiča premažemo površino modela.
Ker aceton zmehča površino modela, je po vsaki obdelavi z njim potrebno model posušiti ter
počakati, da se površina ponovno utrdi in ni več lepljiva na dotik.
24.3. Metaliziranje po »metodi Dizingof«
Potreben material:


3D natisnjen model



PVA belo lepilo za les (Mekol)



kovinski prah (bron, barva starega zlata)



primeren čopič za nanos



brusna volna za poliranje (izredno fina, primerna za poliranje z oznako 000 ali 0000)

Postopek:
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natisnjen model očistimo z detergentom za posodo ali milom in pustimo, da se posuši



zmešamo dva dela kovinskega prahu z enim delom lepila ter temeljito mešamo vsaj 5 minut,
da se prah enakomerno razporedi po masi lepila



z mehkim čopičem nanesemo mešanico lepila in kovinskega prahu na model



sušimo 4-5 ur in nato nanesemo drugi sloj



sušimo, tokrat dlje časa (vsaj 7-8 ur)



posušen model poliramo z jekleno volno, dokler ne dosežemo željenega kovinskega sijaja, pri
brušenju je potrebno uporabiti zaščitno opremo (rokavice, maska).



po želji lahko tako obdelan model naknadno tudi patiniramo
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PRILOGA 25: Primerjava stroškov izdelave senčila s 3D tiskom ter
konvencionalnim načinom

3D tisk
Strošek
elektrike

Strošek
materiala

Konvencionalna izdelava
1kWh = pribl. 0,16 EUR* 0,16 €

Stroški
izdelave
orodja

konstrukcija modela

300,00 €

Poraba tiskalnika po
specifikaciji 0,19 kWh

0,19 kWh

modeliranje orodja 7001000 EUR

700,00 €

Čas tiskanja senčila:
35,5 ur

35,5 h

izdelava orodja 50007000 EUR

5.000,00 €

Strošek elektrike

1,08 €

Strošek izdelave
orodja

6.000,00 €

Strošek
brizganje, 1 ura: 25 EUR
proizvodnje (100-250 kosov/h)
0,01 €

cena ABS: 40 EUR/800
g**
cena za 1 g: 0,05 EUR

Strošek
materiala

Poraba za tisk senčila:
167 g
Strošek materiala

8,35 €

SKUPAJ stroški za 1
kos

9,43 €

Cena: 1,6-3 EUR/kg
Poraba 200 g/izdelek
0,32 €
SKUPAJ stroški za 1
kos

6.000,33 €

SKUPAJ stroški za 500
kosov
4.714,60 €

SKUPAJ stroški za 500
kosov
6.212,08 €

SKUPAJ stroški za
5000 kosov

SKUPAJ stroški za
5000 kosov

47.146,00 €

8.120,83 €

* Gen-I cenik november 2015, visoka tarifa: 0,08 EUR z DDV + omrežnina in dajatve
**povprečna cena 800 g koluta Z-ABS materiala podjetja Zortrax

Izračun temelji na lastnem izračunu za 3D tisk ter izračunu na podlagi povpraševanja pri podjetju
Cerar orodjarstvo s.p. za izdelavo senčila enake velikosti, vendar z enojno steno.
Cena za 3D natisnjen izdelek je na enoto vedno enaka, ne glede na količino, medtem ko je pri
klasični izdelavi cena za kos senčila odvisna od »naklade« in je v primerjavi s 3D tehnologijo nižja
pri večjem številu izdelkov, saj največji delež k ceni prispevajo stroški izdelave orodja, ki je
potrebno za proizvodnjo.
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