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IDUS IS – enostaven in celovit  
informacijski sistem za podporo vzdrževanju

   

   Primeren tako za manjše, kot tudi za kompleksne objekte

    

   

   Enostavna izmenjava podatkov s procesnimi sistemi  
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Za več informacij  

se obrnite na: 

Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 
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Tel.: 01 514 0800, Faks: 01 511 1635
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Spoštovani,

Industry 4.0 ni samo fraza, ki bo polnila predstavitvene članke in 
reklame, njegove posledice se že danes konkretno čutijo povsod. IoT 
je prisoten povsod in z njim se ukvarjamo v vsakem članku, čeravno 
mogoče ne vedno iz enake perspektive in na enak način. IoT senzorika 
postaja vse bolj integriran del moderne proizvodnje in se v v novi plat-
formi zliva s preostankom mrežnega sistema v smiselno celoto. Še ne 
tako davno je bilo oziranje na mrežne protokole specifičen in oddaljen 
del avtomatizacije, v katerega se je bilo potrebno zazreti v določenih 
delih proizvodnje.

Danes velike dele dodanih storitev lahko prevzemajo zunanji ponudniki 
in se prijema navada IaaS (Infrastructure as a Service), hkrati s spre-
membami v IoT in ostalih delih ekosistema.

Skozi konkretni primer smo pogledali v primere integriranega modu-
larnega napajalnega sistema in si ogledali osnovne značilnosti in sce-
narijev možne uporabe ter ga tako mogoče vsaj malo približali tistim, 
ki razmišljajo o podobnih rešitvah in jim, če ne drugega, vsaj pokazali 
novo opcijo.

Tokrat so z nami inteligentni integrirani napajalni sistemi kot začetek 
solarne tematike, nadaljujemo s 3D-tiskom in povezanimi temami.  

           Branko Badrljica, gl. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
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NOVICE IZ TEHNOLOGIJE

www.amiteh.siwww.amiteh.si

V času oblakov in clustrov vseh barv in oblik smo 
doživeli tudi to. 

Stopili bodo tudi v orbito, sedaj resda bolj kot 
eksperiment, ki naj bi pokazal delovanje takih 
sistemov kjer breztežnost postavlja specifi čne 
zahteve pred hladilne sisteme.

HPE za ”Spaceborne Computer” ne navaja posebnih 
detajlov, kot to, da gre za high-performance 
”commercial off -the-shelf” (COTS) sistem, a že 
to daje vedeti, da ne gre za sistem iz posebnih 
”radiation-hardened” komponent. To daje vtis, da 
gre za prvi korak osnovnega otipavanja terena.
Del problemov z žarčenjem bo verjetno rešljiv 
z različnimi oklepi, drugi del bo na redundanci 
komponent, soliden preostanek pa na programskih 
rešitvah.
Do naslednjih generacij, ki bodo z rastjo trga 
neizogibno razširile tržišče komponent, bolj 
odpornih na vplive žarčenja in temperaturnih 
sprememb.

Občasno slišimo dobimo novice o dosežkih, ki so 
bili demonstrirani pri visokih pritiskih v diamantnih 
stiskalnicah, kjer so dosegli skozi visoke pritiske 
zanimive, tudi kemične spremembe, a tokrat imamo 
v zgodbi bistven novi element – nanodiamante. 
Ob klasičnih.

Spaceborne Spaceborne 
ComputersComputers
Branko Badrljica, Elektronika

Z diamantnim Z diamantnim 
stiskom do novih  stiskom do novih  
kemičnih spojinkemičnih spojin
Branko Badrljica, Elektronika
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EXSPRESS NOVICE

Na Standfordski univerzi so uporabili diamant v dveh 
vlogah; kot strukturni material, ki omogoča doseganje 
pritiska 10.000 bar in pa v nanoobliki, ki v teh pogojih 
visokegra pritiska lahko spreminja molekularno strukturo, 
na katero se je povezala. Nanodiamantni element tu deluje 
brez lastnih sprememb in je, vsaj v načelu, uporaben tudi v 
naslednjem ciklu. Princip omogoča potek kemičnih reakcij, 
ki se sicer ne bi odvil pod vplivom toplote ali pritiska brez 
usmerjenega delovanja nano diamantov.

Avtorji pravijo, da bi v načelu tak princip dela lahko omogočil 
učinkovite transformacije CO2 v ozračju v gorivo ali dušika 
v gnojilo ipd.

Vir: https://www6.slac.stanford.edu/news/2018-02-21-fi rst-
tiny-diamond-anvils-trigger-chemical-reactions-squeezing.
aspx

Matrox je ravno predstavil novo serijo Rapixo CXP, ki 
uporablja CoaXPress 2.0 protokol.

Zadnja generacija tako zmore podatkovni prenos do 4x12,5 
Gbps in je na PCIex8 vmesniku ustrezne prepustnosti. 
Najzmogljivejši modeli serije imajo 4 CoaXPress vmesnike 
in omogočajo napajanje zunanjih naprav preko vmesnika 
skozi PoCXP.

Poleg samega zajema omogoča serija tudi specifi čno obdelavo 
slike na vdelanem FPGA-ju. Kartica uporablja znamenito 
Xilinxovo UltraScale družino za glavne integrirane funkcije 
kot tudi za uporabniške funkcije.

vir: https://www.matrox.com/imaging/en/press/releases/2018/
matrox-imaging-unveils-rapixo-cxp-series-frame-grabbers-
at-the-vision-show-2018/

Podjetje Opto je znano pri nas po svojih sistemih z odprto 
zasnovo, tako v oblikovnem kot podatkovnem smislu. So 
pionirji na nekaterih področjih in znani med drugim po 
svojem EPIC sistemu (EPIC = Edge Programmable Interface 
Controller)

EPIC je v bistvu nadgradljivi PLC, kateremu na rob dodajamo 
I/O module in ga tako praktično poljubno kaskadiramo. 
groov EPIC lahko dela v temperaturnem obsegu -20 do 
+70°C, na voljo so inox ohišja za do 4, 8 ali 16 I/O modulov, 
moduli sami pa omogočajo delo z do 24 kanali po modulu.
Seveda so dobavljivi različni moduli, tako enofunkcijski kot 
kombinirani, ki združujejo različne analogne napetostne in 
tokovne vhode ter tokovne zanke.

Izhodi prenesejo do 0,4A v AC izvedbi in 0,5A v DC izvedbi, 
imajo pa detekcijo izpada varovalke. Dobavljivi so tudi 
modeli z izolacijo kanalov. Osnova ima dva neodvisna 
gigabit Ethernet vmesnika.

groov EPIC serija teče na RT Linux OS, upravljamo jo pa 
lahko PAC diagramov ob skriptnem jeziku.

vir: http://www.opto22.com/site/pr_selector.
aspx?cid=1&qs=1012

Novi Matrox Novi Matrox 
Imaging moduli za Imaging moduli za 
digitalizacijodigitalizacijo

groov EPICgroov EPIC

Branko Badrljica, Elektronika

Info: Metronik d.o.o.
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NOVICE IZ ELEKTRONIKE / LASERKO SINTRANJE V RTCZ

Quacomm je prestavil prve čipsete, namenjene IoT. Prva 
dva čipa serije sta QSC605 in QSC603 in vsebujeta ARM 
multicore, Adreno GPU, Hexagon 685 vektorski procesor 
ter vdelani Spectra procesor za analizo in obdelavo zajetih 
slik, ki podpira dve kameri ločljivosti do 16MP. Oba modela 

podpirata tudi 4K video z do 60fps in 30 fps: čipa sta ravno 
tako sposobna 360° spajanja videa, prepoznavanja obrazov 
in izogibanja oviram, podpirata pa WQHD displeje.

TRACO POWER TSR2
Branko Badrljica, Elektronika

TRACO POWER TSR2 serija regulatorjev nepostredna 
zamenjava za LMxx serijo linearnih regulatorjev.

Serija nudi temu ustrezno visoke izkoristke (do96%) in 
enostavnost uporabe, ki je tipična za obstoječo serijo. Novi 
modeli so v SIP ohišjih dimenzij 0.55 x 0,30 x 0,40”.

Družina je sestavljena iz 14 modelov za napetosti od 1,2 do 
15Vdc. Vsi so ozko regulirani in delujejo  pri 1% regulaciji 
bremena, imajo zaščito pred preobremeitvijo in vhodnih 
napetostih od 3.0 do 36,0 Vdc.

Več informacij na www.tracopower.com

Najnovejši stroj EOS 
P396 tudi v Regionalnem 
tehnološkem centru 
Zasavje d.o.o.
Informacije: RTCZ, info@3d-prototip.si

Uspešnost podjetja na trgu je danes odvisna od 
njegove inovativne sposobnosti, kakovosti izdelkov 
in hitrosti plasiranja izdelka na trg. Predvsem 
skrajševanje razvojnega časa izdelkov je eden 
od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 
stroške in prihodke podjetja, s tem pa na njegovo 
uspešnost na vse bolj konkurenčnih trgih.

V Regionalnem tehnološkem centru Zasavje d.o.o. (RTCZ) 
smo eden izmed pionirjev na področju slojevitih tehnologij 
v Sloveniji. Prvi stroj EOSINT M250x za neposredno 
lasersko sintranje kovinskih prahov smo v centru kupili 
v letu 2002. Trg in razvoj tehnologij nas je spodbudil, 
da smo v letu 2006 center razširili še s strojem EOSINT 
P385 za selektivno lasersko sintranje poliamidnih prahov. 
Številno uspešno izvedenih projektov, vse večja uporaba 
3D tiskalnikov in prednost slojevitih tehnologij nas je 
pripeljala do odločitve o širitvi strojnega parka.

V RTCZ smo v začetku oktobra 2017 zagnali najnovejši 
stroj srednje velikosti za selektivno lasersko sintranje 
poliamidnih prahov EOS P396 podjetja EOS GmbH. Spletni 
portal 3D Hubs ga je ocenil kot najboljši stroj v kategoriji 
srednje velikih SLS strojev v letu 2017.

Selektivno lasersko sintranje poliamidnih prahov spada 
med slojevite tehnologije (3D tiskalnike), ki za taljenje 
poliamidnega prahu uporablja laserski žarek. Prednost 
SLS je v neposredni uporabi tridimenzionalnega CAD 
modela, ki ga pretvorimo v standardni format »STL«, 
tega uporabljajo vse slojevite tehnologije. S specialnim 
programom virtualni model razrežemo na plasti, ki so v 
našem primeru debeline 120 mikronov. Pri laserskem 
sintranju poliamidnih prahov postopek poteka v predhodno 
segreti izdelovalni komori. Iz zalogovnikov materiala se 
v nanašalo vsuje natanko določena količina materiala, 
ki jo nanese na delovno ploščo. Ta je v našem primeru 
sestavni del izdelovalnega modula. Infra grelci segrejejo 
naneseno plast na delovno temperaturo. 70W CO2 laser 
s precizno optiko z F-theta lečami  stali plast materiala po 
točno določeni obliki dobljeni iz računalniško-procesne 
enote. Ko je plast v celoti staljena, se delovna plošča spusti 
za debelino plasti, da se nanese nova plast materiala. Z 
nadaljnjim spuščanjem delovne plošče in ponovnimi 
nanosi materiala ter ponavljajočim taljenjem dobimo 

Qualcommove prve komponente za 
IoT iz programa Vision Intelligence
Branko Badrljica, Elektronika
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EXPRESS NOVICE

tridimenzionalno obliko sintranega 
izdelka.

Modul v katerem izdelujemo izdelke 
je velikosti 340x340x620 mm. 
Prednost tehnologije SLS je delovanje 

brez podpornega materiala, saj tega 
predstavlja osnovni material s katerim  
izdelujemo izdelke. V prej omenjeno 
prostornino lahko naložimo poljubno 
število različnih izdelkov, tako da 
optimalno izkoristimo prostor do 
določene višine.

Stroj EOS P396 je visoko produktiven 
sistem, ki porabi 38% manj energije in 
je do 33% hitrejši kot so bili njegovi 
predhodniki. Z izboljšano strojno in 
programsko opremo z novo funkcijo 
EOSAME za prilagajanje vhodne 
energije in optimalnim upravljanjem 
temperature pridemo do stabilnejšega 
procesa, natančnejših izdelkov z 
boljšimi mehanskimi in oblikovnimi 
lastnostmi.

Stroj EOS P396 ima najširši nabor  
različnih materialov, katerih osnova je 
poliamid z različnimi dodatki. Najbolj 
razširjen je PA12, PA12 30% dodanih 
steklenih kroglic, PA12 z dodatki Al, 
PA12 s karbonom, PA12-negorljiv 
in PA11.

Izdelki iz omenjenih materialov imajo 
odlično mehansko trdnost, trdoto 
in kemično odpornost. Te pa lahko 
tudi izvrstno naknadno obdelujemo, 
poliramo in lakiramo.

Širok nabor materialov daje tudi širok 
spekter uporabe v vseh vejah industrije. 
Uporablja se v avtomobilski in letalski 
industriji, v robotiki in avtomatizaciji, 
v strojegradnji, pri razvoju aparatov 
in naprav, orodjarstvu, oblikovanju, 
arhitekturi in medicini. 

Zaradi visoke produktivnosti stroja 
ne izdelujemo zgolj plastičnih 
prototipov, temveč tudi manjše 
serije in končne izdelke prilagojene 
točno določenemu uporabniku, ki se 
zaradi bio-kompatibilnosti materiala 
uporabljajo največ v medicini. 

Kot strokovnjaki na področju dodajalnih 
tehnologij lahko ocenimo, da bodo 
izpopolnjena strojna in programska 
oprema, večji nabor materialov 
uporabnih v vseh vejah industrije, 
narekovala nadaljnji razvoj produktov 
in s tem uvedbo 3D tehnologij tudi v 
veliko serijsko proizvodnjo.

Informacije: www.3d-prototip.si



PROGRAM STROKOVNIH SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV

SREDA, 18. april

SEJEMSKA DVORANA L

10.00  Otvoritvena slovesno�
  Otvoritelj mini�er za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravo Počivalšek

CELJANKA 

12.00-16.00 Dan slovenskih in�alaterjev–energetikov, Sekcija in�alaterjev-energetikov OOZ Maribor, 
  Sekcija in�alaterjev-energetikov pri OZS 
  12.00-12.15 Uvodni pozdravi 
  12.30-14.00 Dimenzioniranje energetskih si�emov in načrtovanje prihrankov, 
    Marko Rojs, Energetska agencija za Podravje - ENERGAP
  14.00-14.30 25 let izdajanja revije Energetik (kronologija in zahvale)
  14.30-15.00 Odmor 
  15.00-15.30 Novitete in znanja pokroviteljev srečanja
  15.30-16.00 Poslovno srečanje članov in oglaševalcev revije Energetik na raz�avnem pro�oru v dvorani L, 
    pogo�itev in družabno srečanje

ČETRTEK, 19. april

CELJANKA IN SEJEMSKA DVORANA L

10.00-15.00 Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije – poklic in�alater �rojnih in�alacij, 
  Sekcija in�alaterjev-energetikov OOZ Maribor, Sekcija in�alaterjev-energetikov pri OZS, Celjski sejem d.d.
  10.00-11.00 Pisni del tekmovanja (Celjanka)
  11.00-14.00 Praktični del tekmovanja (sejemska dvorana L)
  15.00  Razglasitev rezultatov tekmovanja (sejemska dvorana L)

CELJANKA
12.00-15.00 Predpisi, ki vplivajo na trg razvoja klimatizacije, 
  Miriam Solana, Nicolla Iaco, Matjaž Župevec, Carel indu�ries S.p.A. (predavanje bo v angleškem jeziku)

MALA KONGRESNA DVORANA

10.30-12.00 Energetski forum Kaj prinašajo »Regulativne spremembe za vzpo�avitev nove vloge 
  na trgu Aktivni odjemalec«?, Montel Energetika.NET, Celjski sejem d.d.
  Moderatorka: Andreja Šalamun, Montel Energetika.NET
  Vabljeni pred�avniki podjetij/organizacij:
  mag. David Batič, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo
  Matjaž Miklavčič, SODO
  Jurij Klančnik, direktor Področja obratovanja si�ema, ELES
  Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije
  Andreja Belavić Benedik, vodja Oddelka za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije na Mini�r�vu za infra�rukturo
  dr. Dejan Paravan, Gen-I d.o.o.
  mag. Boris Kupec, predsednik uprave Elektra Celje d.d.
  Hubert Golle, vodja Področja smart grids in energetike, Robotina d.o.o.

1.
Mednarodni tehnološki sejem Celjski sejem, 18.-21. april 2018



www.ce-sejem.si

PETEK, 20. april 

CELJANKA

10.00-13.00 Dan vzdrževanja, IRT3000, Celjski sejem d.d.
  Moderator: dr. Franc Majdič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za �rojništvo
  Uvodna beseda, dr. Franc Majdič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za �rojništvo
  Vzdrževanje hidravličnih tekočin, dr. Milan Kambič, Olma d.d.
  Izdelava hidravličnih tesnil,  Žan Kržan, Tinex d.o.o.
  Projektiranje in vzdrževanje pnevmatičnih naprav, Gregor Peterlin, TIO pnevmatika d.o.o.
  Inovativen energetski pri�op z ravnanjem s komprimiranim zrakom, Gorazd Bregar, HPE d.o.o.
  Trenje in obraba, Matic Butja, Hennli� d.o.o.
                             Kaj pomeni trojček ISO 55000 za vzdrževanje?, Janez Tomažin, Društvo vzdrževalcev Slovenije

15.00-17.00 CO2 NEUTRAL - doseganje ogljične nevtralno�i, Nina Bračko Colja, Belektron ekotrading d.o.o. 

MALA KONGRESNA DVORANA

10.00-13.00  Strokovni posvet in konferenca Od drevesa do lesenega izdelka, Celjski sejem d.d.
  10.00-11.00 Strokovni posvet
    Pozdravni nagovor, mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma d.d. 
    Potenciali slovenskih gozdov, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije
    Celo�no gospodarjenje  za povečevanja dodane vredno�i lesu iz državnih gozdov, 
    Zlatko Ficko, glavni direktor Slovenskih državnih gozdov d.o.o.
    Strateški interes la�nikov gozdov, Mihael Koprivnikar, svetovalec za gozdar�vo, 
    Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
    Pred�avitev �anja in načrtov lesne in pohištvene indu�rije, 
    Igor Milavec, direktor Združenja lesne in pohištvene indu�rije, GZS
  
  11.00-13.00 Konferenca Prenos znanja dijakov v gospodar�vo, Direktorat za lesar�vo, Mini�r�vo za 
    gospodarski razvoj in tehnologijo  
    Moderator: Aleš Malnarič, učitelj �rokovnih predmetov na Srednji šoli za lesar�vo Škofja Loka
    Uvodna beseda, Jože Prikeržnik, direktor Direktorata za lesar�vo, Mini�r�vo za gospodarski 
    razvoj in tehnologijo
    Uvodna beseda, Milan Štigl, ravnatelj Srednje šole za lesar�vo Škofja Loka
    Pred�avitev izobraževalnega programa Moje podjetje, Peter Kurnik, učitelj �rokovnih predmetov na 
    Srednji šoli za lesar�vo Škofja Loka
    Prispevek dijakov - dijaško podjetje I
    Prispevek dijakov - dijaško podjetje II 

ZUNANJI PROSTOR PRED UPRAVNO STAVBO

13.00  Prikaz varnega dela v gozdu, Janez Lesičar, Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje

SOBOTA, 21. april

ATRIJ

9.30-15.00 Mednarodno tekmovanje gozdnih delavcev, GIZ gozdar�va, Celjski sejem d.d.
  Ekipe gozdnih delavcev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Av�rije in Madžarske se bodo pomerile v tekmovalnih disciplinah: 
  menjava verige in obračanje meča; kombinirani rez; precizni rez na podlagi; zasek, podžagovanje – simulacija 
  podiranja drevesa; kleščenje.

VSE DNI SEJMA 

SEJEMSKA DVORANA L - raz�avni pro�or Eko sklada j.s.
Brezplačna individualna energetska svetovanja mreže ENSVET

Redakcija je bila zaključena 4. aprila 2018.
Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.

Energetika, vzdrževanje,
lesna indu�rija, avtomatizacija

na enem me�u.



11AVTOMATIKA 162/2018

RAZDELILNI MOČNOSTNI BLOKI WPD

Vedno večje število industrijskih aplikacij zahteva vse več 
komponent razporejenih v čim manjšem prostoru. Zato 
morajo biti različne vrste povezav zamenljive. Poleg tega 
se zaradi prihranka stroškov aluminij pogosto zamenjuje 
z bakrom. 

Klippon Connect razdelilni močnostni bloki WPD so 
pionirska rešitev proizvajalca Weidmüller za priklop tako 
aluminijastih kot bakrenih vodnikov. Omogočajo enostaven 
in varen priklop v majhnem prostoru. Sponke imajo tudi 
opcijo dodatnega odcepa za krmilno napetost (priklop 
dodatnega kabla ali žice). Razdelilni močnostni bloki 
WPD se lahko uporabljajo zelo fl eksibilno, odvisno od 
prevodnega materiala. Lahko se namestijo bodisi direktno 
z vijaki bodisi na DIN letev TS35.

Ključne prednosti WPD razdelilnih blokov: 

Kompaktnost in robustnost

Ekstremno kompaktna in robustna oblika s širokim naborom 
značilnosti omogoča prihranek prostora in uporabo v 
najrazličnejših aplikacijah.

Ločen priklop krmilne napetosti

Možnost dodatnega odcepa za krmilno napetost (ni potrebe 
po odklapljanju ostalih linij).

Hitra in enostavna namestitev

WPD razdelilni bloki omogočajo hitro namestitev direktno 
z vijaki ali na DIN letev širine 35mm, skladno s standardi 
EN 60715 in EN 50022.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o., www.elektrospoji.si

Razdelilni močnostni bloki WPD
Zanesljiv in učinkovit prenos energije
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WPD razdelilni bloki tudi za razširitev potenciala v 

eksplozijsko nevarnih območjih 

WPD bloki so na voljo tudi za EX območja z ustreznim 

IECEx certifi kati. Na voljo so v sivi (porazdelitev faze) 

ali modri barvi (ničelni potenciali). Narejeni so iz 

plastičnega ohišja, njihova velika prednost v primerih 

požara je samougasljivost in dejstvo, da ne vsebujejo 

halogenov, ki med gorenjem sproščajo strupene pline.

Za več informacij o razdelilnih blokih se obrnite na 

slovenskega zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji 

d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana, www.elektrospoji.si). 

Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri 

izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe.
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Krmilje strojev za Industrijo 4.0 
s programsko opremo TwinCAT 

www.beckhoff.si/Industrie40
Beckhoff ponuja idealne temeljne tehnologije na osnovi standardnih PC krmilnikov za 

aplikacije s konceptoma Industrija 4.0 in Internet stvari (Internet of things oz. IoT). 

S programsko opremo TwinCAT se lahko krmilje strojev razširi tako, da podpira ‘big data’ 

aplikacije, komunikacijo v oblaku, prediktivno vzdrževanje ter celostno analitiko za večjo 

proizvodno učinkovitost. Kot sistemsko integrirana rešitev TwinCAT IoT podpira enotne 

protokole za komunikacijo v oblaku in omogoča enostavno integracijo storitev v oblaku že 

od načrtovanja strojev naprej. Poleg analize napak in prediktivnega vzdrževanja omogoča 

programsko orodje TwinCAT Analytics številne možnosti za optimizacijo strojev in sistemov 

z vidika porabe energije in sekvenc izvajanja procesov.
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Odprta koda, protokoli in standardi v Odprta koda, protokoli in standardi v 
avtomatizacijiavtomatizaciji

Kar se je začelo nekoč davno z Richardom Stallmanom in kolegi ter nadaljevalo pot do Linusa Torvaldsa 
in njegovega Linux kernela, je neizogibno moralo najti svojo pot preko potrošnih izdelkov tudi v same 
proizvodne procese in hale.

Saj ne, da odprte kode tu ni bilo že prej, a tokrat gre za veliko več. V večnem ciklu optimizacije obstoječih 
poti in tehnik je na poti Industry 4.0 enostavno vse manj podlage za zaprte rešitve. V okolju in pogojih, 
kjer mora vsaka rešitev upravičiti svoj obstoj, je tako danes tudi z zaprtimi podatki, formati, protokoli in 
tudi kodo. Pri vseh gre za postavljanje omejitev, ki vedno zahtevajo določene napore, čas in na koncu 
tudi denar na tak ali drugačen način in na koncu mora za te omejitve obstajati racionalen razlog, ki 
ga je danes vse težje in redkeje najti. Ponavadi je to patentirana ali vsaj zaprta rešitev, ki je bistveno 
bolj napredna v nekem ključnem pogledu glede na odprte verzije, a to je danes, kot že rečeno, čedalje 
redkeje. Med drugim tudi zato, ker javni interes nagrajuje odprtost, kar pomeni več sredstev za razvoj 
in s tem hitrejši napredek.

Operacijski sistemi

Tu je razlogov za odprtost mogoče več kot kje 
drugje. V okolju, kjer je vsaka vrstica kode lahko 
bistvena in kjer je vse intimno povezano z vsem 
drugim, je možnost vpogleda v kodo lahko še toliko 
bolj pomembna. Prej je bil mogoče glavni razlog za 
prisotnost Linuxa prvotno kje drugje, denimo manj 
problemov s prenosom in zagotovitvijo licenc glede 
na zaprto kodno programje.

Danes bi na prvo mesto postavil predvsem varnostno 
tematiko. Nadaljnji razlog bi bil ob vpogledu v 
kodo tudi možnost njene spremembe za doseganje 
danega namena. Ni potrebno tako veliko dela, da 
na Linux jedru recimo, spremenite obnašanje task 
schedulerja in nastavite njegov način dodelitve 
prioritete procesov ali recimo I/O scheduler ali 
kaj petega. Ali recimo prilagodite kernel svojemu 
novemu računalniku. To bi bilo brez odprte kode 
praktično nemogoče.

Res je, da je ravno OS jedro prostor, kjer se da z 
optimizacijami za določen namen doseči marsikaj, 
a videti je, da se trg ne ozira kaj dosti na to in da 
ceni standardizacijo bolj kot pa vidi neke posebne 
priložnosti v mnogo zaprto kodnih, specializiranih 
pristopih.

Tako se celoten razvoj giblje počasi v to smer. Čedalje 
pogostejši so mikrokrmilniki, ki so sposobni udobno 
poganjati Linux kernel, ponavadi ob potrebni zaščiti 
pomnilnika (MMU), trg pa je pogosto pripravljen 
pogoltniti dodatek pri ceni silicija, če to lahko prihrani 
pri razvoju programskih rešitev.

S tem, da seveda Linux še zdaleč ni edina rešitev. Je 
na voljo veliko specializiranih odprtokodnih rešitev 
in ni nujno da je to ravno Linux ali xBSD.

Odprta programska okolja

Tudi tu se krepko pozna prodor odprte kode, ki je 
s seboj potegnila mnogo programskih jezikov in 
standardov iz svojih voda, različnih spletnih platform 

Slika1: Robotinin Cybro PLC, ki je eden od prvih 
znanilcev ustrezne podpore IEC61131 pri nas
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in ne pozabimo ne nazadnje stari dobri IEC-61131, 
ki je od prvotne izdaje leta 93 doživel svojo tretjo 
izdajo leta 2013. Sicer pa izbire ne manjka. Python 
že dolgo velja za standardno odprto izbiro, C++ ima 
zadnje čase vsako leto ali dve novo reinkarnacijo, 
pojavljajo se celo rešitve kot je Rust ipd.

Tipičen primer odpro kodnih programskih okolij 
bi bil denimo Robotinin CybRo program PLCjev, ki 
ponuja IEC-61131 od samih začetkov. Novejši primer 
je Opto-22-ov Groov EPIC, ki ravno tako ponuja IEC-
61131, preko secure shella pa tudi druge opcije.

Prednosti je tu lahko mnogo. Med drugim denimo 
ta, da lahko razvoj danega programskega jezika 
prepustimo drugim in sami poskrbimo samo za 
ustrezno implementacijo potrebno knjižničnih 
modulov. Tako lahko nenazadnje prihranimo pri 
najemu programerja, saj ga lahko izbiramo pri 
platformi, kjer je izbira največja.

Slika 2: Groov EPIC serija

Slika 3: Različne možnosti upravljanja z EPIC-om

Zanimiva odprtokodna izbira je tudi Node-RED, ki je 
zasnovan na Node.js in je tako razvojno okolje sam 
spletni brskalnik. 
Gre za fl ow-based programski koncept, ki sicer ni v 
ničemer prav poseben glede na ostale izvedenke. 
Njegov »čar« je odprta narava in dostop skozi spletni 
brskalnik preko Node.js.

Odprti komunikacijski kanali

Tu velja omeniti predvsem Ethernet, ki je danes 
dejanjsko standard za vse odprte konfi guracije, ki 
pokrivajo znatno število fi zičnih točk in se raztezajo 
daleč izven tipičnih lokalnih povezav, kot jih vidimo 
denimo pri USB vodilu. 

Značilno za Ethernet je tudi, da mu uporabljeni 
protokoli na višjih novojih lahko dajo lastnosti, ki 
jih osnovna implementacija nima- denimo korekcija 
napak pri prenosu, posebni novi protokoli bodisi 
na paketni ali na osnovi virtualnega ožičenja ipd. 
Ravno tako je na voljo veliko  opcij za povečanje 
robustnosti, dosega ipd. Ena od posledic prehoda z 
ostalih komunikacijskih kanalov na Ethernet je tudi ta, 
da se za konfi guracijo periferije namesto namenskega 
programja pogosto uporablja kar brskalnik.

Slika 4: EPIC enote uporabljajo odprte tehnologije 
za komunikacijo z enotami in napravami na terenu

Odprti oddaljeni dostop

Odprtokodne rešitve niso bežale pred uporabo 
novih protokolov ali eksperimentiranja z njimi, če 
so to okoliščine dovoljevale.



16 AVTOMATIKA 162/2018

SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Protokol, ki se je prijel na tem konkretnem področju, 
je MQTT. Ta je postal popularen iz več vzrokov, ne 
nazadnje tudi tega, ker je izredno lahek, saj prenaša 
podatke samo ob spremembah. Tako je primeren ta 
delo tudi z najmanjšimi napravami in preko počasnih 
prenosnih kanalov oziroma takih, kjer prihaja do 
napak pri prenosu. MQTT uporablja publish-subscribe 
model in ne request-reply modela, kot smo ga bili 
vajeni doslej. 

Centralni del MQTT protokola je poseben posredniški 
strežnik, ki prejema najave in jih posreduje 
zainteresiranim klientom. Dodatna prednost MQTT 
je tudi ta, da omogoča uporabo SSL/TLS preko TCP 
protokola.

Odprti standardi, podatkovni formati

Slika 4: www.opengroup stoji za napori razvoja 
odprtih standardov, povezanih z avtomatizacijo

Ponuja platformo za gradnjo odprtih standardov, ki 
lahko rastejo skozi podporo zainteresirane javnosti.

Trenutno so na voljo približno 170 specifi kacij v 22 
skupinah, ob nekaj zanimivih imenih:

• cloud computing/The Open Group cloud Ecosystem 
reference model

• Data-management/Distributed relational database 
architecture

• Realtime embedded systems/ODA framework
• Open Platform 3.0/Open Data Format (IoT standard)
• Open Platform 3.0/Open Messaging Interface 

(IoT standard)

Zadnja dva standarda opredeljujeta komunikacijo 
med IoT napravami; IDF defi nira formate prenesenih 
podatkov, OMI pa načine prenosa le-teh in pa oblike 
sporočil.

Pri tako pomembnem pojmu kot je IoT si ne moremo 
privoščiti igric s standardi in krojenjem potrebam 
določenega proizvajalca oziroma patentnih iger. 
Standard mora biti enostavno dostopen vsem in 
njegova nevtralnost mora biti v javnem interesu.

Tretja platforma

Open Platform 3.0 je standard, ki se osredotoča na 
trende:

• mobilnosti
• Socialnih mrež in organizacij
• Big Data analitike
• Oblačnega računalništva
• IoT – Interneta stvari (networked sensors and 

controls)

Ti trendi predstavljajo konvergenčne sile, ki spreminjajo 
računalništvo in komunikacijske tehnologije in ustvarjajo 
nove poslovne modele in sistemske dizajne. Open 
Group bo promoviral možnosti izmenjave podatkovne 
brez omejitev skozi konvergenco teh tehnologij. 
Forum razvija tako standarde interoperabilnosti 
za digitalne platforme kot standarde in vodila za 
uporabo osnovnih tehnologij. Tako naj bi platforme, 
ki implementirajo Open Platform 3.0 bile sposobne 
skupnega dela.

V skladu z omenjenimi trendi je forum oblikoval 
delovne skupine za specifi čne tehnološka področja:

• oblačno računalništvo
• IoT
• »Big Data«
• Digitalno poslovanje in uporabniška izkušnja
• Semantična interoperabilnost

Naziv »tretja platforma« izhaja iz zgodovinskega 
ozadja. V 70-tih letih je računalniška platforma 
pomenila kup mainframe računalnikov. Nato je v 
80-tih letih prišla druga, ki je prinesla distribuirano 
računalništvo v obliki malih osebnih računalnikov.
Tretja platforma torej označuje novi kvalitativni 
korak, na katerem so vsi ti računalniki sposobni tako 
samostojnega dela, kot izmenjave podatkov z okolico, 
ki bi jim brez ustrezne pretvorbe podatkov bila sicer 
precej tuja. To sili ponudnike storitev in organizacije 
ter vlade v spremembo sistemske arhitekture v smeri 
sprejemanja integriranih oblačnih storitev in to med 
integracijo mobilnih sistemov in ogromnih količin 
podatkov, ki jo ti neprestano generirajo. Obenem se 
to dogaja v času, ko organizacije vzdržujejo obstoječe 
ERP in CRM sisteme.

Podjetja so v veliki meri sprejela upravljane storitev 
s strani zunanjih partnerjev in se tako obračajo 
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na ustrezne upravljalce določenih storitev zunaj, 
največkrat e-mail, CRM aplikacije, shramba, backup, 
mrežni nadzor, dodatne varnostne funkcije ipd.

Z vzponom mobilnih platform so seveda prišla v 
ospredje tudi vprašanja odprtosti teh platform, saj 
je nemogoče zagotavljati interoperabilnost med 
komponentami, katerih lastnosti niso dodobra 
poznane.

Mobilne platforme in storitve na njih se dvigajo po 
eni strani, s tem povezane oblačne storitve pa na 
drugi. V tem oblaku lahko postopoma vidimo tri 
osnovne skupine objektov:

1. Sistem zapisov - SoR »System of Records«
 Ta je sestavljen iz obstoječih ERP, CRM in podobnih 

sistemov podjetja.

SoR torej:
• Zajema osnovne poslovne funkcije podjetij
• je transakcijske narave
• zasnovan na strukturiranih podatkovnih bazah
• avtoritativni vir informacij
• dostop je nadzorovan
• spremembe zahtevajo

2. Po drugi strani imamo subjekte tipa SoE, »Systems 
of Engagement«:
• komunicirajo s končnimi uporabniki skozi 

kolaborativne vmesnike

• imajo visok odstotek nestrukturiranih informacij
• nastavljivi so  po okusu konkretnega posameznega 

uporabnika
• analitična pravila poslovanja in procesiranja 

zasnovana na kontekstu
• pristop je odprt in v sodelovanju
• spreminja se hitro in glede na potrebe uporabnikov

3. Pojav in dvig IoT je prinesel tretjo komponento, 
SoS ali »System of Sensors«, ki vključuje »pervasive 
computing«, torej množico malih sistemov po 
okolju. 

 Glavne značilnosti:
• osnova je množica malih naprav z mrežnim 

dostopom
• naprave tipično uporabljajo senzorje za zajem 

informacij
• so povezani z drugimi napravami ali povezovalno 

strukturo mrežo podjetja
• spreminjajo obnašanje na osnovi inteligenčni 

algoritmov in povratne povezave iz okolja
• so razvite skozi formalni razvojni proces
• posodobitve vdelanega programja so stalni 

proces skozi življenjski cikel izdelka

Platform 3.0 je torej konvergenca oblačnega 
računalništva, velikih podatkovnih rešitev, mobilnih 
sistemov in IoT, integriran v obstoječe poslovne 
sisteme. Ta praktično zahteva uporabo odprtih 
standardov in protokolov, kot jih razvija  http://www.
opengroup.org.

Slika 5: Odprti pristop 
kot optimalni način 
povezav različnih 
elementov v celovit 
sistem 
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Branko Badrljica, Avtoma  ka+E  - Informacije: RADOG d.o.o.

Inteligentni napajalni sistemiInteligentni napajalni sistemi

Danes je vse več  govora o pametnih omrežjih, net-meteringu, zeleni generaciji in kogeneraciji in 
ne glede na naklonjenost zelenim rešitvam je treba stopiti iz preteklosti v sedanjost tudi iz čisto 
pragmatičnih, povsem fi nančnih vzrokov.

Nekoč je v tovrstne sisteme vlagal samo nekdo, ki je mogoče potreboval zaščito pred izpadom omrežja, 
danes je lahko vzrokov več, predvsem pa omrežje samo zase ni več tisti neoporečni, idealni vir energije. 
Poraba se veča, dobivamo vozila na električni pogon, omrežja pa so vsaj na videz taka, kot so bila 
daleč v preteklosti.

Današnja električna omrežja

Osnova, na kateri počiva današnje omrežje je 
generiranje energije iz masivnih, vrtečih se strojev 
skozi trifazni sistem. Tako se energija tudi v načelu 
prenaša skozi omrežje, ne bistveno drugače kot je 
to začel že Tesla.

Pri generaciji energije je nekaj sprememb, a ne veliko 
takih, ki bi spremenile naravo omrežja. Dobili smo 
nuklearke, a te so v bistvu samo termoelektrarne 
na jedrsko gorivo. V njihovem središču je še vedno 
vrteči se generator, iz katerega še vedno vsaj v 
načelu, vodijo tri faze. Dobili smo tudi solarno in 
vetrno generacijo. Medtem ko je vetrna pridelava 
še vedno vezana na rotirajoče stroje, bi solarna 
vsaj v načelu bila sposobna izkoristiti električno 
drugačno prenosno omrežje. A solarja je v povprečju 
še tako malo, da ne upravičuje spremembe strukture 
napajalnega omrežja.

Klasični model proizvajalec <-> omrežje <-> porabnik 
že dolgo ne daje odgovore na mnoge moderne 
zahteve in mnogi se ozirajo drugam.

Možnosti izboljšav in optimizacij

Laiki pogosto tu pomislijo na solar panele in kopico 
baterij, ki naj bi navadnega smrtnika enkrat za 
vselej osvobodila jarma elektro omrežja in mu dala 
neomejeno svobodo. Realnost je, vsaj za enkrat in 
za večino uporabnikov, precej drugačna.

A tudi tu je prostora za izboljšave in optimizacije 
ogromno. Inteligentni napajalni sistem nam daje 
veliko posameznih prednosti:

-  fi ltracija motenj v omrežju
-  prenapetostna zaščita
-  regulacija napajalnih parametrov (pri on-line 

izvedbi)
-  regulacija cos (pri on-line izvedbi)
-  redundančno napajanje
-  solarna in vetrna komponenta
-  kogeneracija
-  možnost nastavitve politike uporabe posameznih 

napajalnih modulov
-  možnost optimizacije profi la porabe

Poleg osnovnih in pričakovanih funkcij regulacije 
vhoda napajanja, ki pomeni prilagoditev omrežja 
za potrebe porabnika, imamo na voljo prilagoditev 
profi la porabe potrebam omrežja.

Ta prednost je pogosto spregledana, lahko pa prinese 
razliko, ki v praksi lahko preglasi ostale dimenzije 
te enačbe.

Vsako malce večje podjetje potrebuje energijski 
priključek, ki je daleč nad tipičnim gospodinjskim 
priključkom in tu priključna moč ni nepomembna. 
Osnovni stroški priključka sledijo t.i. priključne moči, 
poleg same porabe seveda, ki se skupaj z omrežnino 
obračunava po porabljeni kWh.

Podjetja, ki imajo v svojem profi lu porabe velike 
spremembe, potrebujejo brez ustreznih sistemov 
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Online UPS sistemi so povezani med mrežo in porabnika. Smao tako lahko zagotavljajo 
100% neprekinjeno napajanje brez potrebnega časa za preklop. Klasični sistemi z zalogo 
energije tega ne morejo zagotoviti zaradi principa zasnove in načina priklopa na omrežje.

nastavljiva omejitev zajema energije iz klasičnega omrežja nam dovoljuje upravljanje 
vrhnje moči porabe iz omrežja. Tako lahko znatno znižamo ceno kWh. Potrebno manjkajočo 
energijo lahko dovedemo iz baterij ali fotovoltaičnega polja.

Trenutno razpoložljive infrastrukture (transformatorji, dovodni kabli) nam ni treba 
spreminjati. To prinaša usstrezne prihranke na času in denarju. Trenutna poraba je tako 
lahko veliko višja od dobavljeve moči iz omrežja.

Priklop na fotovoltaični sistem preko batterX UPS enote je možen kadarkoli. To energijo 
potem lahko uprabi bodisi porabnik, bodisi z njjo napolnimo baterije. Slednje velja tudi 
v primeru izpada omrežja.

Upravnik energijskih pretokov (osnova Linux, odprta koda) nudi natančen nadzor nad 
kombinacijo izvorov energije. Posodobitve, nadgradnje in nadzor sistema so zagotovljene, 
Tako lahko sistem deluje ob optimalni ceni energije in uporablja podatke o vremenu za 
planiranje proizvodnje in porabe.

Investicija je izračunljiva, ker se sistem vedno in samodejno oskrbuje s trenutno veljavnimi 
podatki in lahko glede na vremensko napoved nadzoruje mešanje energijskih izvorov in 
tako optimizira povratek vložene investicije.

Dodani programabilni vmesniki omogočajo upravljanje širokega obsega izdelkov, kot so 
denimo domača elektronika, kogeneratorji in ostali grelni sistemi.

priključno moč, ki je sposobna pokriti porabo tudi 
med maksimalnimi vrednostmi. Tak priključek je 
bistveno dražji od priključka s priključno močjo, ki 
je bližje povprečni priključni moči.

Vsak sistem, ki nam lahko omogoči uporabo priključka 
nižje napajalne moči, nam lahko prinese bistvene 

prihranke že samo iz tega naslova, tudi  brez upo-
šte vanja ostalih prednosti.

Ti in tovrstni parametri lahko narekujejo naravo napajal-
nega sistema v širokih mejah in tako lahko postane 
iskanje optimalnega modela dokaj dolga pot skozi 
labirint vseh dosegljivih možnosti in cenovnih razredov.

Slika1: Učinki Inteligentnih napajalnih sistemov omogočajo zaščito in hiter povrat investicije
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Ni vseeno, ali potrebujemo sistem dane velikosti, oziroma ga nameravamo 
širiti, ali potrebujemo samo določene funkcije (fi ltracijo, hrambo, 
solarno generacijo, kogeneracijo ipd) ali pa nameravamo module v 
prihodnosti dodajati ipd. Tako smo namenili pokrivanju specifi čnih 
potreb BatterX program, ki ga kombiniramo z drugimi programi in jim 
dodajamo svoje rešitve.

BatterX je sestavljen iz dveh glavnih serij brezprekinitvenih napajalnih 
sistemov, dveh osnovnih programov baterij, posebnega krmilja za foto-
voltaiko in modula za upravljanje prenosa energije.

Slika 2: Princip delovanja BatterX UPS

Slika 3: Električna shema UPS sistema

1. UPS moduli

Kot rečeno, na voljo sta dve seriji. Tipičnim domačim uporabnikom 
so namenjeni H3/H5/H10 modeli, podjetjem pa profesionalna serija 
BATxxxX modelov. Domača serija je cenovno optimizirana in integrirana 
za namenom doseči čim več kupcev v tem segmentu, ki ga zaznamuje 
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predvsem relativno nizki porabni profi l in cena kot 
prvi kriterij. Zaradi tega ima Hxx serija samo štiri 
modele, ki nudijo vrhnjo porabo samo v treh razredih 
od 3,5 do 10kW. Pri tem sta vrhnja dva modela (5 in 
10kW) sposobna paralelnega dela in nudita dodatne 
funkcije, spodnja dva pa ne in sta povsem podrejena 
doseganju učinka v svojem cenovnem razredu glede 
na prenosno moč.

Slika 4: UPS moduli Hxx serije

Hxx serija ima tako integriran foto-voltaični pretvornik 
in ostale funkcije in za večino praktičnih namenov 
je samo škatla, na katero priklopimo vse zunanje 
elemente.  Vsi modeli v seriji omogočajo prenos 
moči iz foto-voltaičnega polja, ki presega deklarirano 
prenosno moč omrežja.

Modeli BATxxxX pokrivajo veliko večji spekter moči 
skozi veliko modelov, od 10kW do 500kW, pri tem so 
sposobni držati cosFI faktor pri 0,99 pri on-line načinu 
dela. Lahko izbiramo izhodno frekvenco 50/60Hz. Na 
voljo je tudi »bypass« način, pri katerem enostavno 
spajamo porabno stran na priključke omrežja, torej 
omenjene regulacije niso na voljo.

BATxxxX serija lahko dela z VRLA AGM kot drugimi 
podizvedbami svinčevih baterij, svinec-ogljik in 
LiFePo4 za optimalno napetost +/-360V ( = 2X30 
Pb-C akumulatorjev v serijo) , Hxx pa je omejena 
na 48V verzije.

BATxxxX modelom lahko dodamo tudi zunanje foto-
voltaične module v dveh močnostnih izvedbah (10kW 
in 40kW), ki delata efektivno z vhodi od 270-640V 
(podana meja MPPT regulacije),  kar pri povprečnih 
250W panelih 7-16 panelov v seriji.

Slika 5: UPS moduli BATxxxX serije 

2. Baterijski sistemi

a. Pb-C (svinec+ogljik)

Vsak napajalni sistem z neko avtonomijo ima svojo 
komponento za hrambo energije in glede na danes 
dosegljive  kemije so vse komponente nek kompromis 
med zahtevanimi parametri, tipično cene, energijske 
gostote in razpoložljive moči in energije.

Baterijsko komponento določamo glede na pričako-
vane cikle polnjenja in praznjenja, globine praznjenja, 
delovne pogoje, razpoložljiv prostor, temperaturne 
parametre, zahtevane moči ipd.

Profesionalni del serije je dokaj prilagodljiv glede 
kemije in velikosti a sama serija v tem delu ponuja 
dve osnovni izvedbi baterij - svinec z dodatkom 
oglja in pa LiFePO4. Pb-C izvedenko odlikuje velika 
odpornost na sulfatizacijske učinke in tako dokaj 
hvaležno prenesejo dolge dobe v izpraznjenem 
stanju, delo pri visokih temperaturah in visoke tokove 
polnjenja. Iz tega izhaja tudi njihova dolga življenjska 
doba, tako v časovnem obdobju kot izražena skozi 
število razpoložljivih ciklov.

Vsak akumulator ima značilno krivuljo življenjske 
dobe, ki je odvisna od globine praznjenja. Pb-C modeli 
tu dosegajo tipično 2x višje vrednosti in se tako 
pri 100% praznjenju dosegajo 1.500 ciklov, kar pri 
20% praznjenju lahko naraste na celih 7.000 ciklov.
Razmerje  še naraste, če akumulatorji večino časa 
preživijo v stanju nepolne napolnjenosti.
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Slika 6: število ciklov glede na globino praznjenja 
pri svinec-ogljik celicah 

Tudi polnilni tokovi so lahko veliko višji na ta račun. 
Za Pb akumulatorje praznilni tokovi nikoli niso bili 
problem, tokovi polnjenja pa. Prehitro polnjenje 
povzroča oksidacijo na ploščah in skrajšuje življenjsko 
dobo kot kapaciteto akumulatorja. Ker je tako nabrani 
sulfat praktično netopljiv in se ga ne znebimo, je 
vsaka taka izguba trajna in smo tako kaznovani pri 
vsakem takem polnjenju v določeni meri za vse 
prihodnje cikle.

Pb-C je tudi tu daleč bolj prizanesljiv in v praksi 
do voljuje tokove polnjenja do 0,8C, resda pa, da 
samo za majhno globino polnjenja in občasno. To 
v takem sistemu lahko pomeni znatno prednost. Po 
globokem praznjenju zato potrebujemo teoretično 
samo nekaj  ur, da pridemo spet v redudančno 
stanje, ki dovoljuje ponovni izpad. BatterX serija v 
tem delu nudi 4 osnovne modele v kapacitetah od 
40Ah/80Ah/100Ah in 150Ah.

Slika 7: akumulatorji osnovne serije svinec-oglje

Glede na podane zahteve baterijskega dela BATxxxX 
nam to dovoljuje oblikovanje baterij v korakih po 
28kWh (2 x 12V x 30 akumulatorjev v vsaki podseriji 

x 40Ah). Večje deklarirane vrednosti dosežemo 
z uporabo večjih modelov (80/100/150Ah) ali 
več akumulatorjev paralelno. Tovrstne izbire nam 
omogočajo iskanje cenovnih optimumov (2 x 40Ah / 
1 x 80Ah) ali doseganje želene vrhnje moči. Par 40Ah 
modelov ima tako skupen 5-minutni tok praznjenja 
do 1,65V 2x137A=274A, en 80Ah model pa ima 
podan tok 239A. To je 14% več. 

Kot že rečeno, program Pb-C baterij nam omogoča 
visoke tokove polnjenja. Ti so lahko 0,3C dnevno 
in gred občasno lahko do 0,5-0,8C. To je lahko še 
posebej pomembno pri solarnih programih, kjer se 
lahko generacija fotovoltaičnega polja spreminja v 
širokih mejah in nam polnilni tokovi niso problem, 
ko se nam mudi »ujeti sonce« z baterijo omejene 
kapacitete.

b. LiFePO4

Litij je vedno slovel kot nekoliko problematičen, 
na srečo imamo LiFePo4 izvedenko za aplikacije, 
kjer energijska gostota ni prvo merilo. Razpoložljivi 
modeli ponujajo še vedno veliko energijsko gostoto. 
BatterX-ov LiFePo4 program ponuja en sam model 
– »2,5kWh-LPP«, ki znotraj 24kg ohišja ponuja 
2.5kWh shranjene energije in do 5kW moči tako pri 
praznjenju kot pri polnjenju.

Podana življenjska doba je 10 let in/ali 6.000 ciklov 
80% praznjenja. Za model je značilna modularna 
zasnova – module preprosto položimo enega na 
drugega in jih zaskočimo skupaj preko vdelanega 
mehanizma.

Slika 8: LiFePo4 moduli
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3. krmiljenje in nadzor

Še tako visoki izkoristi, velika foto-voltaična polja in 
velike baterije so lahko brez ustreznega inteligentnega 
krmilja samo drago orodje z omejenim učinkom , kar 
je tu še posebej res.

Osnova krmilja je enota, ki  ji BatterX pravi »Live & 
Smart«. Ta je v dveh izvedenkah – business in pa home. 
Razlika med njima je predvsem v tem, da ima poslovna 
verzija CAN vodilo namesto navadne serijske linije 
za povezavo z UPS-om in da ima možnost razširitve 
vhodno-izhodnih linij z dodatnimi GPIO enotami.

Slika 9: Live& Smart osnovna plošča s prikazom 
generacije in porabe

Slika 10: Live& Smart prikaz dnevnega in 
tedenskega profi la porabe in generacije

Slika 11: Live& Smart oddaljeni krmiljenje bremen 
in virov

Live&Smart ima Ethernet in HDMI izhod. Tako lahko 
vidimo pomembne statuse v vsakem trenutku na 
monitorju, preko zunanje Wi-Fi dostopne točke 
pa se z ustreznim programjem lahko priklopimo 
bodisi lokalno na enoto oziroma na oblak (strežniki 
v Nemčiji in Franciji).

4. Tipične aplikacije

Večina teh se giblje okrog podanega modela vmesnika 
med dobavljivo karakteristiko napajalnega omrežja, 
zahtevanim profi lom porabe in posameznimi moduli, 
ki zagotavljajo premostitev razlike, bodisi skozi 
energijo v baterijah, proizvodnjo solarnih polj, 
prilagoditvijo porabe, vklopom alternativnih virov 
(zunanji generator ipd).

Podjetje z visoko vrhnjo porabo

Podjetja, kot so nakupovalni centri ipd imajo lahko 
dokaj nizko povprečno porabo, ki pa skokovito naraste 
v določenih trenutkih dneva. Če imamo UPS zadostne 
moči in ustrezno baterijsko polje, da lahko tak vrh 
pokrijemo iz baterij neodvisno od omrežja, potem 
s takim sistemom lahko dosežemo dejansko stalno 
porabo blizu dnevnega povprečja in s tem veliko 
nižjo zahtevo po inštalirani moči priključka, torej 
nižjimi stroški za električno energijo. V praktičnih 
primerih to pomeni, da lahko porabo ukrojimo 
dejansko dobavljivi moči na dani lokaciji ali pa se 
prilagodimo ponudbi za določen segment trga ipd.

Tako podjetje, kateremu trenutna poraba skače 
do 40kW in je povprečje pri 10kW lahko zlahka 
zadovoljimo s priključkom moči 20kW.

Trgovski centri imajo tipično velike strešne površine, 
ki jih lahko pokrijemo s solar-paneli in tako ob 
prihranku pri priključni moči dosežemo še dodatne 
prihranke pri porabi. (Slika 12: primeri)

Otočni sistemi

Sistem je ob opcijskem zunanjem generatorju in 
solarnem polju lahko povsem uporaben za samostojno 
delo, še posebej ob bremenih ki so impulzna 
(kratkotrajna, četudi visoka poraba) in prilagodljiva 
(sprejemljiva sprememba časa vklopa).
Tu je velikost solarnega polja in baterijskega sistema 
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dokaj blizu statističnega povprečja 
dnevne proizvodnje in porabe. V 
grobem potrebujemo tako velike 
baterije, da lahko shranijo dnevno 
porabo energije in tako veliko 
polje, da jo lahko ob dosegljivi 
osvetljenosti proizvede. V tipični 
aplikaciji imamo tako lahko 
nominalno porabo 3-4kW ob 
vrhnji vrednosti, ki lahko sega do 
25kW. Opcijski zunanji generator 
lahko dopolni ali zamenja solarno 
polje oziroma zagotovi energijo za 
obdobja, ko insolacija pade.

Na sliki 13 je predstavljena otočna 
elektrarna - od omrežja izoliran 
sistem napajanja.
GENERATOR: 

•  Izhod je omejen na nominalno 
breme

KORISTI:
• Nižja izhodna moč generatorja
• Visok izkoristek
• Manj vzdrževanja
• Zelo nizka poraba

5. Pod črto

Vsaka rešitev je ukrojena za svoj 
problem. Tega se moramo zavedati, 
ko iščemo svojo.  Za stanovanje je 
sprememba v velikosti obračunske 
moči relativno nepomembna in je 
v ospredju povečanje avtonomije 
ali celo samo znižanje dnevnega 
profi la porabe, net-metering ali 
kaj tretjega.

Pri velikih porabnikih pa je lahko 
nasprotno priključna moč omejujoči 
faktor, višja priključna moč pa 
prinese občutne prirastke stroškov 
za električno energijo. Od tega je 
odvisna dejanska konfi guracija in 
velikost posameznih podsistemov. 
Pomembno pa je, da imamo mo-
dularno osnovo, ki nam dovoljuje 
spremembe in razširitve.Slika 13: izolirana lokacija - otočna sončna elektrarna

Slika 12: Različne opcije, optimizacije in možnosti širitve pri priklopu podjetja
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Družina kontrolnih enot TTControl HY-TTC 50

HMI displeji za vozila TTControl HY-eVision²

HY-TTC 50 je zmogljiva, a vendar še vedno cenovno ugodna kontrolna enota z največjo možno 
fl eksibilnostjo. Zasnovana je tako, da je vsak pin lahko konfi guriran po želji uporabnika. Kot primer, vsi 
izhodni pini so lahko konfi gurirani kot vhodni. Elektronsko vezje je pred zunanjimi vplivi zavarovano 
z robustnim aluminijastim ohišjem.

Družina HMI-jev za vozila TTControl HY-eVision² postavlja nove standarde na področju maksimalne 
resolucije, možnosti programiranja v CODESYS 3.x ter prijaznim uporabniškim vmesnikom. Vizualizacijska 
orodja in obširne slikovne knjižnice omogočajo hitro, vendar cenovno učinkovito programiranje. Izjemno 
robustni zasloni so primerni za vse delovne stroje tudi tiste, ki obratujejo v ekstremnih razmerah. 
Zasloni so namreč izdelani za delovanje v ekstremnih okoljih. Priporočena delovna temperatura je 
med -30 in +60°C. 

Programiranje krmilnika je mogoče v programskih jezikih 

C in CODESYS, omogoča pa uporabo CAN komunikacije, 
ki je nujno potrebna za vsa moderna vozila. 

Ključne prednosti:
• 6 različic, dve z funkcionalno varnostjo

• Do 8 PWM izhodov, 6 s tokovno diagnostiko

• Fleksibilnost: izhodi so lahko uporabljeni kot vhodi

• Nastavljivi analogni vhodi

• Do 4 neodvisne CAN mreže

• Enostavno in univerzalno programiranje z CODESYS-om

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.  pteh.si!

HY-eVision² družina ponuja veliko možnosti za izgradnjo 
pametnega in edinstvenega HMI-ja. Vsi zasloni so lahko 
montirani v armaturno ploščo ali na nosilno roko. Orientacija 
ni pomembna, kar pomeni, da jih lahko montirate navpično 
ali vodoravno. Vsi zasloni imajo integriran senzor zunanje 
svetlobe, s katerim lahko prilagajamo dnevne/nočne 
zaslone in optimalno berljivost glede na svetlobne razmere. 

Zasloni so na voljo v 10.4'' in 7'' variantah. 7'' izvedba ima 
tudi možnost vgradnje GPS/GSP ali WLAN modula. Izvoz 
podatkov in nalaganje aplikacij je možen z uporabo USB 
ključka. Vsi zasloni omogočajo tudi funkcijo slike v sliki, kar 
je zelo uporabno za prikaz predvidene poti na kameri pri 
vzvratni vožnji. Na njih pa je možno brati tudi PDF datoteke.

Ključne prednosti:
• Izjemna berljivost na soncu

• Izjemna CPU zmogljivost in čas zagona

• Robustni in preprosti za čiščenje

• Do 4 CAN mreže

• GPS in WLAN opcijsko

• Izjemna grafi ka (tudi 3D efekti in prozornost)

• Direktna povezava do dveh kamer

• Programiranje v CODESYS 3.x

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.  pteh.si!
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

HY-TTC 30/32 je izjemno kompaktna kontrolna enota, posebej razvita za cenovno občutljive aplikacije 
in manjše naprave ali vozila. Poganja jo zmogljiv XC22xx mikrokontroler, programirati pa jo je mogoče 
v programskem jeziku C ali CODESYS. 

Odlično se obnese pri nadzoru proporcionalnih 
funkcij. Šest od osmih PWM izhodov je opremljenih 
z integriranim tokovnim merilnikom. Skupno ima 
naprava 30 poljubno nastavljivih vhodov/izhodov, kar 
strojegradniku prinese veliko fl eksibilnost. 

HY-TTC 30/32 je namenjen za delovanje v zelo zahtevnih 
podnebnih pogojih, pri ekstremnih temperaturah. 
Zaščiten je v robustnem in kompaktnem ohišju z 
idealnim razmerjem med velikostjo in zmogljivostjo. 
Več informacij lahko najdete na spletni strani www.
tipteh.si!

Kompaktna kontrolna enota TTCONTROL HY-TTC 30/32 za 
cenovno občutljive aplikacije

www.avtomatika.comwww.avtomatika.com
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Družino HY-TTC500 sestavljajo izjemno zmogljivi varnostni krmilniki, ki so primerni tudi za najzahtevnejše 
aplikacije. Med te lahko štejemo vgradnje v vozila in naprave v gradbeništvu ali kmetijstvu. 

Vsebujejo 32-bitni dvojedrni ARM Cortex-R4 procesor. 
Zaradi kompaktnega aluminijastega zaščitnega ohišja 
so primernim za avtomobilsko industrijo. Varnostni 
krmilniki zagotavljajo visoko raven varnosti, saj ustrezajo 
zahtevam varnostnih standardov SIL2(IEC 61508) in PL 
d (ISO 13849). Programirano pa jih lahko s programskim 
jezikom C oziroma s  CODESYS 3.0.

Tako kot ostali produkti v ponudbi podjetja TTControl, je 
tudi družina HY-TTC500 izjemno fl eksibilna pri vhodno/
izhodnih signalih. Skupino osmih vhodno/izhodnih 
pinov lahko namreč defi niramo kot napetostne izhode, 
digitalne izhode ali analogne vhode. V primerjavi z 
ostalimi družinami produktov, pa lahko produkti družine 

HY-TTC500 dosegajo mnogo hitrejši prenos podatkov pri programiranju, saj imajo krmilniki Ethernet priključek.

Glede na potrebe Vaše aplikacije lahko izbirate med tremi različicami krmilnikov HY-TTC500, ki se razlikujejo 
glede na konfi guracijo I/O signalov.

Več informacij lahko najdete na spletni strani www.tipteh.si!

Izjemno zmogljiv varnostni krmilnik TTControl HY-TTC 500 za 
najzahtevnejše aplikacije
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Posebnosti in 
optimizacije designa 
pri 3D-tisku

3D-tisk počasi, a vztrajno prodira v delovno in domače okolje, čedalje 
pogosteje se srečujemo s komponentami, ki so bile iztiskane in pogosto 
smo v situacijah, ki kar kličejo po 3D-tisku. Tako kot vedno doslej, je 
tudi tokrat potrebno poznati postopke in njihove značilnosti, preden 
pripravimo podatke zanje, tudi če sam postopek tiska opravijo drugje. 
Na žalost pa tehnologija, ki nam je že davno dostavila telefonijo, ki 
daleč presega tisto iz »Zvezdnih Stez«, na področju tiska še vedno 
krepko zaostaja. Preteklo bo še kar nekaj vode, preden bomo dobili 
replikatorje, ki bodo iskani izdelek ustvarili brezhibno in hipno.

Ob domnevi torej, da smo si ogledali različne postopke tiska, se ozrli 
okrog sebe po bližnji in daljni okolici za ponudniki storitev, se zazrli 
v cenike in deklarirane meje možnosti postopkov smo sedaj pred 
zasnovo designa ali pa prilagoditvijo obstoječega. Kaj lahko storimo 
sami, da bi se izognili tipičnim začetnim glavobolom in čim bolje 
izkoristili nove postopke? 

Tu se ne bi ukvarjali z izbiro materiala in tiskalnih parametrov, saj so ti v 
domeni same izvedbe tiska in tiskalnika, to pa je tema za drugi članek.

Splošni principi
Medtem ko ima vsaka tehnologija svoje značilnosti, so neke splošne 
smernice, ki jih je pametno upoštevati nasploh.

Temperaturne deformacije

Pri postopkih, ki obsegajo bistvene termične spremembe, se tiskani del 
lahko deformira. Določen del deformacij je neločljivi del postopka, drugim 
se lahko izognemo ali pa jih kompenziramo v designu. Pomembna je 
tudi narava in izvir temperaturnih nihanj. Če gre za temperaturni prehod 
ob iztiskanju fi lamenta, se mu ne moremo izogniti ali ga preoblikovati, 
saj je narekovan s tehnologijo in uporabljenim materialom, lahko pa 
denimo temu prilagodimo design in tovrstne deformacije zmanjšamo.
Pri postopkih, kjer je temperaturni prehod sočasen za celotno komponento, 
lahko poskrbimo za počasno in sočasno ohlajanje celotne komponente.

Nasploh pa so takim deformacijam najbolj izpostavljeni deli komponent 
na stičnih mestih različnih materialov ali pa bistveno različnih debelin 
enakega materiala in jih lahko ustreznimi posegi v designu zmanjšamo, 
seveda če omejitve to dovoljujejo.

Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik
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Pri postopkih, kot so SLM ali SLA prihaja do teh napetosti po tiskanju 
vsakega sloja, saj se zadnji sloj mora za utrditev bodisi kratkotrajno 
segreti bodisi kemično spremeniti (polimerizacija), kar s seboj prinaša 
krčenje ali širjenje in s tem povezane deformacije.

Podporne strukture

Te sicer narekujejo zakonitosti uporabljene tehnologije in tiskalnika, 
a tudi ko so potrebne, ni vseeno, kako so izvedene.
Njihova izvedba lahko vpliva na površinsko kakovost, porabo materiala, 
čas tiska in celo termične napetosti.

Radiji in zaobljenja

Mnoge aditivne tehnologije dosegajo bistveno slabše kakovosti od 
osnovnega materiala, po drugi strani pa nam omogočajo veliko večjo 
svobodo pri izvedbi, kot jo imamo s konvencionalno obdelavo materiala 
(CNC, brizganje, litje ipd). Tako nas pri tisku kompleksnejše oblike ne 
»stanejo« veliko, če sploh kaj, lahko pa z njimi pridobimo pri mehanskih 
in drugih kakovostih izdelka.

Uporaba radijev in zaoblitev že spada v to vrsto trikov. Z zaoblitvijo ostrih 
kotov in robov lahko preprečimo koncentracijo notranjih napetosti v 
eni točki ali na ostrem robu, ki bi lahko povzročila trajno deformacijo.

1. FFF/FDM

FDM tiskalnik vir:makerbot.com 

Kot je bilo že velikokrat rečeno, omenjeni segment zajema tako naprave 
najnižjega kot najvišjega razreda. Ne glede na to, v katerem razredu smo, 
se lahko ponavadi vedno prilagodimo osnovnim značilnostim postopka, 
medtem ko nam konkretna izvedba določa predvsem dosegljive meje 
toleranc in kakovosti. 

Za FFF je značilna anizotropija materiala. Površinska kakovost ni enaka v 
vseh treh ravninah, ravno tako ne mehanske lastnosti materiala. Ravno 
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tako je s polnilno strukturo. Ta načeloma zavzema 
samo del notranjega volumna, kar je lahko prednost, 
saj lahko prihranimo na materialu, pogosto pa nam 
prav pride tudi za poudarjanje določenih mehanskih 
lastnosti – bodisi trdnosti bodisi elastičnosti. Pri 
3D-tisku načeloma lahko tudi uporabimo ključno 
lastnost, ki je tipična za aditivne postopke, kot je 
3D-tisk – lahko natisnemo več delov hkrati, ki že 
tvorijo celoto. Ti deli imajo hkrati tudi lahko različne 
lastnosti (drugačen material ali pa notranja struktura).

FFF tisk s tipično vlaknasto površino 
Vir: 3diligent.com

Pri FFF tisku so poglavitna tema seveda previsi in z 
njimi povezana podporna struktura. Previsi ponavadi 
postanejo problematični, ko kot vzpona določene 
strukture pade pod 45° in tako pri naslednjem nivoju 
vlakno pod seboj nima zadosti podpore, da bi ostalo 
na mestu, kjer je položeno zadosti dolgo, da bi se 
sprijelo, preden zdrsne z njega. Za taka in podobna 
področja potrebujemo začasno podporno strukturo.

Preden se lotimo kakršnegakoli konkretnega  posega, 
je pogosto dovolj preveriti, če lahko kaj rešimo s 
spremembo orientacije predmeta med tiskom. Pogosto 
lahko tako zmanjšamo ali celo odpravimo potrebo 
po podporni strukturi, jo postavimo na mesto, kjer 
ne bo povzročila motilnih površinskih artefaktov ipd.
Podporne strukture se pojavljajo v treh glavnih 
izvedbah:

• topljive
• harmonika
• drevesne

Topljive podporne strukture so praktična rešitev, 
ko imamo FDM tiskalnik z dvemi ali več gretimi 
šobami in lahko vsaj eno uporabimo posebej za 
tiskanje podpornih struktur. Pri izbiri te možnosti je 
pomembno izbrati podporni material, ki je združljiv 
z glavnim materialom. To največkrat pomeni, da se s 
slednjim ne sprime tako močno, da bi ga poškodoval 
ob ločitvi. Ob tiskanju s PLA je tako običajna izbira 
za podporni material PVA, pri ABS-u in podobnih 
materialih pa HIPS.

Podpora v obliki harmonike je najpogostejša izbira 
pri enostavnih tiskalnikih z eno greto šobo. Pri tej 
je poraba materiala večja kot pri drevesni podporni 
strukturi za primerljiv učinek.

Drevesna konfi guracija omogoča prihranek pri 
materialu, pa tudi površinska kakovost izdelka je lahko 
boljša, saj je stična površina manjša. Po drugi strani 
pa je njena mehanska stabilnost nižja in je potrebna 
dodatna preverba operaterja in/ali kakovostnejša 
programska oprema za njeno generacijo.
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Anizotropija materiala zvesto spremlja FDM postopek, 
zato je potrebno vsak design predvideti in prilagoditi 
temu. Efekt je pogosto prevelik za aplikacijo (v praksi 
razmerje 5x in več ni ravno redko), zato ga praviloma 
ne moremo ignorirati. Pogosto si lahko pomagamo že 
z orientacijo dela smeri, kjer pričakujemo največje 
obremenitve, včasih lahko dodatne probleme rešimo 
z agresivnejšim polnjenjem na določenih področjih 
ali v določeno smer, včasih lahko sestavimo del 
iz več poddelov, od katerih je vsak tiskan v zase 
optimalni smeri.

Različni tipi in gostote polnilnih struktur 
Vir: 3ders.org 

Polnilna struktura ima pri FDM-u pogosto širšo 
vlogo od čistega zavzemanja volumna in podpore za 
položitev naslednjega sloja. Z njo lahko moduliramo 
mehanske lastnosti končnega izdelka. Faktor 
polnjenja te strukture se lahko giblje od 10% za 
dele, namenjeni samo za vizualno demonstracijo, 
preko 20% za mehansko zanemarljive obremenitve 

in preseže 80%, ko želimo največ, kar nam končni 
izdelek lahko ponudi. Seveda je je zgodba bolj 
kompleksna in je veliko odvisno tudi od geometrije 
polnjenja. Nekaj najbolj pogostih izvedb je osnovni 
»karo« ( pravokotni vzorec), trikotno in šesterokotno 
polnjenje in valovit vzorec.

Osnovni pravokotni vzorec ponavadi ponuja hitrejši 
tisk, trikotni in heksagonalni vzorec sta bližje 
optimalnim mehanskim lastnostim, valovit vzorec pa 
je lahko dobra rešitev na delih, ki naj bi bili prožnejši 
ali dovoljevali drugačno torzijsko obremenitev v 
eni smeri.

Za FFF je značilno, da iztiska izvrtine pogosto ožje, 
kot je predvideno. Vzrokov za to je več, glavni pa 
je kompresija vlakna ob tisku z namenom izboljšati 
stopnjo sprijetja s podlago. To  lahko kompenziramo 
v programju ali pa izvrtino povrtamo.

Problem se lahko pojavi tudi pri horizontalnih 
izvrtinah, ki lahko za svoj zgornji rob zahtevajo 
podporno strukturo, ki jo je po tisku težko odstraniti. 
Pri luknjah manjših premerov, sploh takih, ki so manj 
kritične, mogoče popačenja ne bodo motilna, sicer 
je mogoče bolje predvideti obroč za izvrtino že v 
polnilni strukturi in po tisku enostavno izvrtati luknjo.

Termične deformacije so pogosta tema pri FDM 
tiskalnikih, sploh pri problematičnih materialih (ABS 
in podobni termoplasti). Če za trenutek odmislimo 
osnovne rešitve, ki jih ponuja postopek in material 
(uporaba plastike z manjšim krčenjem in/ali uporaba 
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postopka s kontrolo temperature izdelka med tiskom), nam ostane 
optimizacija designa. Izdelek lahko obrnemo tako, da nikoli ne tiskamo 
celotne površine v enem prehodu, a to pogosto lahko poruši mehanske 
lastnosti pod mejo, ki bi jo še tolerirali. Lahko si pa pomagamo s 
postopnejšimi prehodi v notranji strukturi izdelka med sloji in tako 
zmanjšamo razlike v krčenju posameznih slojev.

2. SLA/DLP

SLA tiskalnik. Vir:formlabs

Omenjeni tehnologiji sta se 
nekako usta lili pri izdelkih, ki 
zah tevajo visoko površinsko 
kakovost,  mehanske lastnosti 
so pa sekundarnega značaja. Ker 
je večina parametrov tiska že 
določena s tiskalnikom in upo-
rabljenim materialom, se večina 
optimizacij nanaša na design, 
znotraj tega pa na orientacijo 
izdelka in podporne strukture.

Pri SLA/DLP na žalost nimamo možnosti uporabe večih materialov 
hkrati in tako lahko tiskamo podporno strukturo samo iz osnovnega 
materiala, to pa pomeni, da jo moramo odlomiti od izdelka, kar bo 
neizogibno pustilo sledi na površini. Odstranitev 
sledi seveda zahteva dodatni korak v post obdelavi. 
Za SLA/DLP je značilno to, da poznamo dve izvedbi 
tiskalnikov – take, ki zahtevajo podporno strukturo, 
ki je nad izdelkom in take, pri katerih je podporna 
struktura pod izdelkom. Pri »bottom-up« izvedbi, 
kjer je po vsakem oslojevanju potrebno rezultat 
odlepiti od dna komore, to predstavlja dodatno 
obremenitev tako za izdelek, kot za podporne 
strukture. Te morajo biti zadosti debele, da lahko 
prenesejo prečne obremenitve.

Poleg tega se pojavi problem s »cuppingom«. Gre 
za vakuum, ki nastane med površino izdelka in dna 
v trenutku, ko izdelek odmaknemo za en sloj, če 
ta nima na zgornji strani lukenj, skozi katere lahko 
vstopi zrak. V tem primeru mora izdelek in njegove 
podporne strukture premagati silo podpritiska, 
preden ta potegne smolo s strani.

Zanimivo je, da pojav predstavlja problem ne le za 
podpore, temveč tudi za izdelek sam, če ima tanke 
stene. Te lahko pod nastalim podpritiskom počijo. 
Ustrezna rešitev je, da predvidimo ustrezne luknje 
za vstop medija, če jih ni imel že prej.

Ideja     3D model     3D tisk

www.3dtovarna.si 
@3DTovarna | info@trnel.si

041 553 887

proizvodnja prototipov
svetovanje

izdelava računalniških modelov
3D tisk



36 AVTOMATIKA 162/2018

3D-TISK

Neko osnovno pravilo pri bottom-up izvedbi je, 
da del orientiramo tako, da je njegova najdaljša os 
vzporedna s prednjo stranico tiskalnika, da je njegov 
horizontalni prerez minimalen in so zaprti volumni 
obrnjeni tako, da niso usmerjene v dno. Seveda poleg 
običajnih omejitev, ki jih narekuje podpora- vsak sloj 
naj bo orientiran tako, da se lahko opira na prejšnji 
sloj, brez potrebe po dodatni podpori.

Seveda je v splošnem nemogoče hkrati zadovoljiti 
vse zahteve, lahko pa poiščemo kompromis, ki nam 
najbolj ustreza in preostale morebitne probleme 
rešujemo posebej.

Mimogrede, pri večini DLP/SLA tiskalnikov v bottom-
up izvedbi je v praksi tisk s smolo, ki ne polimerizira v 
zadosti trden rezultat, preslabe kakovosti za uporabo. 
Sile pri ločevanju od podlage deformirajo material.

Poleg lukenj za dotok zraka/materiala med tiskom 
pri bottom-up izvedbi velja za obe izvedbi, da 
potrebujemo luknje za odtekanje smole pri vseh 
zaobjetih, sicer zaprtih volumnih znotraj izdelka. Neka 
splošna praksa narekuje dve luknji po volumnu. Če 
je potrebno, jih lahko postavimo na mesta, ki so med 
normalno uporabo zakrita in imajo premer vsaj 4mm, 
da lahko viskozna smola odteče tako med tiskom 
kot med poznejšim alkoholnim pranjem.

SLS

Model bloka motorja, natisnjen v SLS tehniki. 
Vir:3DSystems

SLS nima težav s podporami, zato se večina optimizacij 
designa nanaša na zmanjšanje možnosti termičnih 
deformacij. Zaradi taljenja praškastega nosilca se 
njegov volumen po tisku zmanjša in tako se izdelki 
skrčijo, tipično približno 3-4% po vsaki osi. Programje 
to upošteva in temu ustrezno poveča izdelek pred 
tiskanjem.  Skrček je dokaj predvidljiv in tipično ne 

vpliva veliko na končne tolerance izdelka. Večina 
zapletov s SLS tehnologijo tiska se giblje okrog 
deformacij velikih ravnih površin in pa deformacij 
stičišč ploskev različne debeline.

Če ima namreč izdelek v kateremkoli sloju velik 
prerez, potrebuje laser znaten čas, da ta profi l izriše. 
To pomeni, da sta začetna in končna točka risanja 
profi la lahko na bistveno drugačnih temperaturah, kar 
lahko ustvari termične napetosti in s tem deformacije.

Zato je pametno del orientirati tako, da so ravninski 
prerezi sorazmerno majhni, njihovo hlajenje z 
okoliškim tonerjem pa čim boljše.

Orientacija dela med drugim lahko vpliva pri SLS 
tisku celo na geometrijo luknje. Če je njena os 
vzporedna z ravnino tiska, pomeni, da njen profi l 
tiskamo skozi veliko ponovitev, pri tem se pa vsak 
sloj hipno ogreje do taljenja in shladi. To lahko 
povzroči različne dimenzije  izvrtine po posamezni 
osi, sploh pri luknjah večjih dimenzij. Poleg tega je 
pri takih luknjah ponavadi bolj izrazita stopničav 
prehod na njenih spodnjih in zgornjih površinah, 
kjer so gradienti naklona relativno majhni. Tovrstna 
popačenja so najmanjša, ko je luknja vertikalna glede 
na ravnino tiska.

Nek splošen recept za izogib težavam pri SLS tisku so 
posegi, ki zmanjšujejo maso izdelka. Tanjše stene in 
več votlin olajšujejo hlajenje materiala po topljenju, 
kar pomeni, da je tekoči prehod hitrejši, deformacije 
pa manjše. Seveda pri tem ne smemo nedopustno 
oslabiti dela ali preseči zahtev, ki jih je tiskalnik 
sposoben zagotoviti (najmanjša debelina sten ipd).

Nadsintranje je problem pri SLS tiskalnikih in je 
spremljajoč efekt same tehnologije tiska. Gre za 
to, da se lahko poleg želenega področja stopi tudi 
nekaj njegove okolice, medtem ko se ta del hladi 
pod temperaturo tališča. Efekt lahko postane bolj 
poudarjen ob področjih, kjer so ne-eksponirana 
področja obkrožena z osvetljenimi in je tako hlajenje 
oteženo. Najpogosteje ga opazimo na manjših 
detajlih (ozke luknje in kanali), sploh takrat ko je 
njihova dolžina relativno velika glede na najmanjšo 
komponento prereza.

Če se danim detajlom ne moremo izogniti, je naj-
učinkovitejši način za zmanjšanje efekta zmanjšanje 
debeline okoliških sten. S tem bo tudi toplote manj, 
njeno odtekanje pa hitrejše.
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Odstranjevanje nestrjenega materiala je tu ravno tako 
potrebno, kot je to pri SLA/DLP, vendar potrebujemo 
zaradi praškastega materiala večje luknje. Neko 
splošno vodilo za minimum je par 5mm lukenj po 
votlini, ki jo je potrebno očistiti ali pa ena 10mm 
luknja. Seveda so optimalne vrednosti višje in 
približno sorazmerne volumnu. V primeru, da motijo 
končni videz, jih lahko pokrijemo ali pa zapolnimo 
po tisku. Kot že rečeno, odstranitev nepotrebnega 
materiala ima pri SLS-u kup prednosti. Tisk je hitrejši, 
termične deformacije so manjše, poraba materiala 
je manjša in s tem je tudi končna cena dela nižja.

Tehnologija načeloma omogoča izdelavo votlih delov 
brez lukenj za praznjenje, vendar to zahteva, da 
pustimo znotraj izdelka nestrjen prah. Tak izdelek bo 
imel enako maso kot bi jo imel povsem poln izdelek, 
vendar ponavadi bistveno slabše mehanske lastnosti.

Glede na to, da je potrebna odstranitev nestrjenega 
prahu, so lahko problem tudi slepe luknje (take, 
ki ne pridejo skozi steno), saj jih je težko očistiti, 
sploh če imajo veliko večjo globino od premera.  V 
primeru, da ne moremo brez njih, je priporočljivo 
pustiti na drugi strani vsaj ozko izvrtino (vsaj 2mm) 
skozi katero lahko izpihamo prah.

SLS je ena redkih tehnologij, s katero lahko iztiskamo 
sestave delov, ki so gibljivo povezani, vendar nad 
sintranje komplicira stvari. Ponavadi potrebujemo 
med deli ozke tolerance, ki jih tiskalnik teoretično 
mogoče lahko doseže, a če so debeline delov glede 
na zračnost velike, lahko pride do znatnega nad 
sintranja, ki premaga zračno razdaljo in dela postaneta 
trajno povezana. Po nekem prvem približku lahko 
vzamemo, da potrebujemo pri oseh debeline do 10 
mm zračnost 0,15mm na vsaki strani, pri debelejših pa 
je priporočljivo povečati zračnost na vsaj 0,25mm na 
vsaki strani. Če je možno, je priporočljivo oblikovati 
nosilne obroče, ki se prilegajo osi na dano zračnost, 
v preostalem delu pa povečati razdaljo med deloma 
na nekaj mm in po možnosti postaviti pomožno 
luknjo za odtekanje materiala.

Čeprav tehnologija ni odvisna od posebnih podpornih 
struktur, tako kot je to slučaj pri FDM in SLA/DLP, to 
še ne pomeni, da ni možnosti zapletov pri majhnih 
gradientih površine glede na horizontalno os. Pri teh 
delih lahko pride do izrazitih »stopnic« na izdelku, 
ker je med presekoma dveh sosednih plasti bistvena 
koordinatna razlika v ravnini in so prehodi med 
plastmi bolj razmaknjeni in zato vidnejši.
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Brizganje materiala (DoD)

Izraziti detajli in barve so 
močna stran DoD tiska

Vir: rapidsol.org 

Kot rečeno, Brizganje mat-
eriala je proces, ki je še 
naj bližje konvencionalnim 
Inkjet tiskalnikom, le da tisk 
ponavljamo mnogokrat na isti »poli papirja«, le da 
v ravnini, ki je za plast višje od prejšnje. Po »tisku« 
osvetlimo celo ravnino in črnilo, ki smo ga pravkar 
nanesli, polimerizira. Takrat je pa že čas za nanos 
naslednjega sloja.

Iz tega izhajajo tudi vse optimizacije. DoD potrebuje 
podporne strukture, ker ni inertnega praškastega 
materiala, ki bi tiskano strukturo držal med tiskanjem. 
Podporne strukture se tiskajo iz posebnega 
sekundarnega, topljivega materiala, ki je namenjen 
točno tej vlogi.

Ker jih je potrebno ročno odstraniti, prinaša to 
določene omejitve v fl eksibilnosti designa – potrebno 
je omogočiti dostop za odstranitev podpornega 
materiala. Seveda pa se lahko odločimo, da te 
možnosti ne predvidimo. Takrat bo podporni material 
trajno ujet v izdelku.

Ker proces zahteva raztapljanje v vodi (ponavadi 
curek pod pritiskom), ni zadosti zahteva, da mora 
tiskalnik biti sposoben natisniti določene detajle, 
temveč morajo ti preživeti vodno čiščenje brez 

posledic. Včasih pa vodno čiščenje ni potrebno 
in lahko posamezne kose podpornega materiala 
odstranimo ročno.

Pri DoD odstranitev podpornega materiala ne 
pušča tako velikih brazgotin na površini, imamo pri 
orientaciji izdelka več svobode, poleg tega je sam 
rezultat zelo homogen in izotropen.

DoD je tudi ena redkih tehnik, ki nam omogoča tisk 
bodisi z več materiali (dva ali več) in/ali barvami.

Pri tem je treba paziti na format podatkov. Tra-
dicionalni STL nam omogoča tisk v samo eni barvi po 
lupini na izdelku, medtem ko OBJ in VRML formata 
dovoljujeta kodiranje barvne informacije za vsak 
vertex in površino poligona posebej. OBJ datoteke 
ob tem lahko spremljajo MTL datoteke, ki določajo 
uporabljene materiale.

Če vztrajamo  na dobro defi niranih barvah z jasnimi 
mejami med barvnimi površinami, potrebujemo 
minimalno debelino lupine 2mm, poleg tega pa se 
je priporočljivo na takih površinah izogniti stiku s 
podporno strukturo.

Kar se uporabe večih materialov tiče, jo lahko 
dosežemo na tri glavne načine:

• mešani pladenj
• digitalni materiali
• mešani deli

Tiskanje v načinu mešanega pladnja daje rezultat 
v obliki ločenih delov iz posameznih materialov na 

Dve desetletji izkušenj 
z laserskim razrezom in 
upogibanjem pločevine.

• Laserski razrez pločevine do 8000 x 2500 x 25 mm.

• Upogibanje tehnološko zahtevnih pozicij do 6000 mm.

• Serijsko varjenje z vrhunskim varilnim robotom.

Lasertehnik Marfi n, d.o.o., Cesta k Tamu 63, 2000 Maribor
+386 2 4260125 • info@lasertehnik.si • www.lasertehnik.si
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isti mizi. Tako se lahko izognemo času, ki bi  bil potreben 
za prehod med materiali.

»Digitalni material« je marketinška skovanka za mešanje 
posameznih komponent v različnih razmerjih za dosego 
hibridnega materiala z lastnostmi, ki so nekje med lastnostmi 
posameznih komponent. Tako denimo lahko z mešanjem 
fl eksibilnih in trdnih komponent v natančno določenih 
razmerjih lahko dobimo izdelek s precizno defi niranimi 
mehanskimi lastnostmi.

Tiskanje v načinu »mešani deli« dovoljuje prehod med 
materiali znotraj strukture samega dela. Če ga uporabimo 
skupaj z barvnim tiskom, lahko dobimo zelo realistične 
designe. Medtem, ko prva dva načina poleg izbire materiala 
ne zahtevata posebnih dodatnih proizvodnih korakov, 
moramo pri slednjem particionirati vsak izdelek v želeno 
število školjk in vsaki določiti svoj material.

Brizganje veziva

Brizganje veziva v 
izvedbi s kovino,
vir: sculpteo.org 

Tu brizgamo vezivo 
na osnovni material 
– gips, pesek ali 
kovinske delce. Vse, kar drži izdelek skupaj, je vezivo, 
zato je brez dodatnih postopkov sintranja ali infi ltracije 
izdelek skrajno občutljiv – v svojem tim »zelenem stanju«.

Večina optimizacij se zato nanaša na slabe lastnosti delov 
v tem stanju. Postopek je moč izvesti z mnogo osnovnimi 
materiali in vezivi, zato je izbira optimalne kombinacije 
ključna za končno ustreznost rezultata.

Nekaj tipičnih tipov veziva:

• Furan. To vezivo ne zahteva toplotnega cikla za 
polno vezavo, zaradi česar je lahko optimalna 
izbira za delo s peščenimi kalupi.

• Fenolno vezivo je ponavadi pravi odgovor za 
izdelavo peščenih kalupov za visoko temperaturo.

• Silikatno vezivo odlikuje prijaznost okolju. Utrdimo 
ga v mikrovalnem obsevanju in je najustreznejša 
splošna izbira pri izdelavi peščenih modelov in 
kalupov.

• Vezivo na vodni osnovi je namenjeno predvsem 
delu s kovinskim prahom, katerega učinkovito 
veže, v pečenju pa izgori med sintranjem kovinskih 
delcev v celoto.

Postobdelava tipično obsega čiščenje zaostalega 
prahu s sprijetega izdelka s čopičem ali stisnjenim 
zrakom in takrat mora biti izdelek v dovolj robustnem 
stanju, da lahko prenese čiščenje brez poškodb in 
izgube detajlov.  Pri preobčutljivih detajlih si lahko 
pomagamo z dodajanjem začasnih struktur, ki so 
namenjene samo kot zaščita teh detajlov in jih v post 
obdelavi odstranimo, a to pomeni dodatni proizvodni 
korak in z njim stroške. V nekem osnovnem, prvem 
približku velja, da se je pametno izogibati ostrim 
robovom in da je pametno imeti vedno na vsakem 
robu radij od vsaj 1mm, če pa oster rob nekje res 
rabimo, ga lahko dosežemo v post obdelavi (brušenje).

Brizganje veziva nam omogoča tudi (polno)barvni 
tisk, pri katerem po obdelavi tipično prekrijemo 
izdelek s tankim nanosom ciano akrilnega lepila, ki 
hkrati utrdi površino, jo zaščiti pred vplivi okolja in 
izboljša barvno defi nicijo izdelka. Preko tega lahko 
nato nanesemo drugi, epoksi sloj, ki dodatno utrdi 
površino. A tak izdelek bo ostal ranljiv kljub tem 
dodatnim obdelavam, zato je z njim treba še vedno 
delati previdno in načeloma ni primeren za dele, ki 
imajo bistvene mehanske funkcije.

Izdelek lahko barvno defi niramo na dva osnovna 
načina:

• ena barva po površini
• teksturna mapa

Prvi način je enostavnejši in ima nek standardizirani 
potek. Ko defi niramo barve posameznih površin izdelka, 
ga lahko izvozimo v VRML formatu in damo v tisk. 
Drugi način je veliko kompleksnejši in je specifi čen 
za dejansko uporabljeno programje.

Tiskanje z brizganjem veziva je specifi čno tudi 
zaradi tega, ker omogoča, vsaj izvedbah s kovinskim 
prahom kot nosilno osnovo, dodatni korak sintranja 
ali infi ltracije, s pomočjo katerega bistveno utrdimo 
izdelek (odstranimo prejšnje vezivo, preostala osnova 
pa se zasintra v celoto in pri infi ltraciji dodamo še 
bron v preostanek volumna). 
Oba koraka sta neprimerna za designe, kjer pričakujemo 
od postopka najboljše tolerance, saj se deli med 
postopkom krčijo od 2% do preko 3% in tega ni 
moč v celoti kompenzirati. Poleg tega, taki izdelki 
niso povsem enakovredni izdelkom iz polne kovine.

Pri sintranju je tipični faktor polnjenja 90%, pri 
infi ltraciji pa 97%. Preostale praznine lahko bistveno 
vplivajo na lastnosti izdelka..
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Sintranje kovinskega prahu z laserskim žarkom v 
DMLS tiskalniku, vir: schivo 3D printing

Tiskanje s kovino lahko v določenih scenarijih ustvari 
izdelke, katerih mehanske lastnosti lahko dosežejo 
in celo presežejo lastnosti tistih, ustvarjenih s 
tradicionalnimi tehnikami, vendar pa tudi sami niso 
brez pomanjkljivosti.

DMLS/SLM nam lahko prinese dele, ki so izotropni, 
dobavljivi v nekih splošno uporabljanih materialih, 
ob tem pa ne dela kompromisov, ki bi nesprejemljivo 
pokvarili lastnosti materiala.

Ker pa so delovne temperature veliko višje kot pri 
drugih materialih, so tudi termične deformacije 
veliko bolj prisotna tema, ob njih pa problematika 
podpornih struktur. Kovinske strukture zahtevajo 
za taljenje oz sintranje veliko višje temperature, 
tudi same energije so veliko višje kot pri drugih 
materialih, kovinski materiali pa so tipično termično 
veliko prevodnejši.

Tu igra podporna struktura tri vloge:
• nudi oporo naslednji plasti materiala
• je dodatno sidrišče za podlago za celotni tiskani del
• je dodaten kanal za odvajanje toplotne energije 

iz tiskanega dela

Tudi pri DMLS/SLM velja podobno pravilo kot pri FDM, 
da pri površinskih kotih pod 45° glede na horizontalo 
potrebujemo oporno strukturo. Ta je, tako kot pri 
FDM, tiskana s pomočjo podobnih vzorcev.
Podporna struktura je zaradi termične zahtevnosti 
postopka in s tem povezanih deformacij torej veliko 
bolj v ospredju kot je to denimo orientacija izdelka, 
sploh ker DMLS/SLM nudi veliko bolj izotropne 
rezultate.

Ker je DLMS/SLM tako odvisen od podpornih struktur 
in ker te igrajo več kot eno vlogo in niso enostavno 
odstranljive, postopek ni primeren za tiskanje 
delov, ki imajo veliko votlin, tam kjer pa podporne 
strukture niso nujno potrebne, potrebujemo luknje 
za odstranitev nesintranega prahu.

Osnovna plošča tiskalne mize je pri drugih podobnih 
tehnologijah dokaj pasivna komponenta, s katere 
izdelek tako ali drugače odstranimo, ponavadi 
odtrgamo. Pri DLMS/SLM pa je vez tako močna, da 
je treba podporne strukture odrezati in da potem 
kovinske sledi ostanejo na mizi, torej  je pri tej vrsti 
tudi tiskalna plošča potrošni material. Plošča je 
tipično iz enakega materiala kot izdelek in ponavadi 
v debelini 20-40mm.

Kot že rečeno, postopek ni ravno primeren za oblike, 
ki naj bi vsebovale znatne zaprte volumne, te lahko 
tiskamo v dveh prehodih. Sredico skeniramo hitreje 
in je tako moč laserja pri prehodu manjša, s tem tudi 
gostota materiala ( ki je veliko bolj porozen), na delih, 
ki predstavljajo zunanjo površino pa uporabimo 
počasnejši prehod in polno moč laserja in tako tam 
dosežemo najvišjo gostoto materiala.

OPTIMIZACIJA DESIGNA ZA 3D TISK

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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Pozornost je potrebna pri detajlih. Če v ta porozen 
del zahajajo mehansko pomembne luknje in če imajo 
te navoj, jih je potrebno v neki debelini iztiskati kot 
lupino in tako postaviti trši sloj, v katerega se lahko 
opre navoj.

Značilnosti tehnologije so:
• možnost tiska internih kanalov
• zaobljenja
• velikost tiska

Kanali prinašajo lahko prihranek pri materialu in 
izboljšujejo hlajenje dela med postopkom, poleg tega 
pa lahko služijo tudi konkretnim vlogam.  Zaoblitve 
robov in kotov so tu še toliko bolj pomembne, ker so 
kovinski materiali tipično uporabljajo v mehansko 
zahtevnejših situacijah, pa tudi ker so preostale 
termične napetosti lahko problematične na ostrih 
prehodih.

Kakorkoli se že možnost tiska s kovino lepo sliši, 
prinaša, predvsem zaradi termičnih problemov, 
dokaj omejeno največjo velikost izdelka. Tipično je 
ta mogoče reda velikosti 25x25x25 cm, z možnimi 
razširitvami v smeri Z osi.

Zanimive aplikacije:

3D-tiskano multifazno mikrovalovno antensko polje 
(Optisys LLC)
Optisys je proizvajalec sofi sticiranih antenskih 
sistemov za letalske in vesoljske  aplikacije je naredil 
zanimivo aplikacijo, ki demonstrira uporabnost 
3D-tiska za antenske sisteme.

Tako so naredili popolni redesign obstoječega 
sistema antenskega polja (znanega kot K-band 4x4 
monopulse polje). Polje, ki je pred tem zahtevalo 
približno zahtevanih 100 komponent, izdelanih 
s tradicionalnimi postopki, so realizirali v enem 
iztiskanem kosu, ki je poleg vsega tudi lažji in manjši 
od prejšnjega designa.
Uporabljen je bil Concept Laserjev tiskalnik na osnovi 
SLM tehnologije.

Orodje za majhne serije izdelkov iz brizgane plastike

Najpogosteje uporabljena tehnika za izdelavo 
plastičnih delov je brizganje, tu pa je v ospredju 
cena in čas za izdelavo orodja za brizganje, sploh pri 
majhnih serijah. Sedaj imamo rešitev. Na solidnem 
SLS tiskalniku lahko iz utrjene ABS plastike natisnemo 
kalup-orodje, ki ga lahko uporabimo za izdelavo 
manjše serije brizganih izdelkov. Tehnika je tudi 
izredno uporabna za izdelavo prototipov in testnih 
serij, ki jih lahko preizkusimo, preden investiramo 
v jekleno orodje.

ABS orodje za majhne serije. Vir: promolding.nl
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Programi za pripravo na 3D-tisk s 
tehnologijo FDM

Slic3r

Začetki odprtokodnega projekta Slic3r segajo v 
leto 2011, s sodelovanjem skupnosti in rednimi 
nadgradnjami pa tudi danes velja za enega bolj 
naprednih programov za pripravo objektov na 
3D-tisk. Od drugih sorodnih programov se razlikuje 
predvsem v tem, da v osnovi ni bil izdelan za 
specifi čno znamko tiskalnikov in velja za povsem 
odprtega in neodvisnega.

Omogoča vnos večjega števila različnih parametrov, 
zato je idealen za 3D-tiskalnike, izdelane v domači 
garaži, oziroma tiste, ki jih kupimo v kitih in jih je 
potrebno pred uporabo sestaviti. Če boste tiskalnik 
izdelali po svoji meri, ga nadgrajevali in testirali 
različne nastavitve, je Slic3r zagotovo odlična izbira.

Slika 1: Objekt z deležem polnila 60% in sredico objekta 
z deležem polnila 25%. Geometrijo nižjega deleža polnila 

lahko poljubno izberemo.

Pri prvem zagonu je potrebno določiti strojne 
lastnosti vašega 3D-tiskalnika, Slic3r pa omogoča 

celo izbiro oblike površine tiska (kvadratno, okroglo 
in po meri). Iskanje ter prilagajanje parametrov zna 
biti za začetnika precej stresno, napredni uporabniki 
pa bodo v veliki izbiri nastavitev našli nove načine 
uporabe 3D-tiskalnika.

Ena najzanimivejših funkcij je določanje različnih 
nastavitev znotraj istega objekta. Če želite natisniti 
kocko z nižjim deležem polnila v sredici, je Slic3r 
eden redkih programov, ki bo tak tip 3D-tiska tudi 
omogočil.

Neprijazen grafi čni vmesnik in težavnost uporabe 
marsikaterega začetnika odvrne od uporabe programa 
Slic3r, vendar prednosti napredne uporabe vsekakor 
odtehtajo nekaj vloženega truda in poglabljanja v 
nastavitve. Dostopen je na spletni strani slic3r.org, 
program pa je povsem odprtokoden in brezplačen.

Prednosti:
• Velika izbira nastavitev.
• Napredne funkcije, kot je izbira različnih parametrov 

tiska znotraj istega objekta.
• Brezplačna programska oprema
• Slabosti:
• Neprijazen grafi čni vmesnik.
• Neprijazen do začetnikov.

Namembnost:
Za odprtokodne tiskalnike in napredne uporabnike.

Simplify3D

Večina programov za pripravo objektov na 3D-tisk je 
bodisi odprtokodnih, bodisi dostopnih brezplačno, 
medtem ko je Simplify3D licenčni program, za katerega 
je potrebno odšteti 149,00$, kar marsikaterega 
lastnika 3D-tiskalnika odvrne od uporabe programa, 
čeprav je licenca časovno neomejena. A kot vam bo 

Avtor: Lovro Gorše, iTehLab d.o.o.

Poplava 3D-tiskalnikov za domačo uporabo je s seboj prinesla kopico programov za pripravo objektov na 
3D-tisk. Ker je vsak program svojevrstno orodje, je nemogoče določiti najboljšega, ima pa zagotovo vsak 
svoje prednosti, slabosti in namembnost. V nadaljevanju so opisani trije med seboj precej različni »rezalniki« 
(angl. »slicer«).
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povedal mnogoter izkušen uporabnik 
3D-tiskalnikov, je nakup licence 
fi nančno povsem upravičen. 

Slika 2: Z-Suite omogoča podporni 
material po meri z izbiro robov in 

površin

Trg je trenutno preplavljen z raz ličnimi 
modeli 3D-tiskalnikov, ki pa pogosto 
nimajo lastne programske opreme 
za pripravo objektov na 3D-tisk, 
ali pa je le-ta precej nedodelana, 
predvsem pri napravah nižjega 
cenovnega ranga. V takšnem primeru 
s programom Simplify3D dosežemo 
kvaliteten tisk, podobno kot Slic3r pa 
ponuja kopico naprednih nastavitev, 
v kolikor imate željo po testiranju in 
prilagajanju različnih parametrov.
Pri prvem zagonu čarovnik za 

nastavitve ponudi ogromen izbor 
3D-tiskalnikov, vključene pa so 
praktično vse najpopularnejše znamke 
in modeli. V kolikor je vaš tiskalnik na 
seznamu, bo Simplify3D optimalne 
začetne nastavitve izbral sam.

Uporabnikom prijazna video navodil a, 
slikovno bogata dokumentacija ter 
tehnična pomoč preko elektronske 
pošte so edinstvene prednosti pred 
sorodnimi programi in so v pomoč 
tako začetnikom kot naprednim 
uporabnikom.

Prednosti:
• Uporabniku prijazno okolje.
• Kvaliteten 3D-tisk.
• Tehnična pomoč.

Slabosti:
• Plačljiva licenca.
• Namembnost:
• Za 3D-tisklanike vseh vrst, za-
četnike in napredne upo rabnike.

Z-Suite
Večina proizvajalcev 3D-tiskalnikov 
za domačo uporabo predvideva, da 
bo uporabnik uporabljal material 
za 3D-tisk različnih znamk, zato 
dopuščajo v programih za pripravo 
objektov na 3D-tisk nastavljanje 
različnih parametrov, ki jih mora 
uporabnik medsebojno uskladiti 
za kvaliteten tisk, kar nemalokrat 
povzroča preglavice, veliko ukvarja-
nja s tiskalnikom ter kar nekaj 
odpadnega fi lamenta zaradi testiranj 
in neuspešnih tiskov.
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OGLASNA SPOROČILA

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO

TEMPO
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SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV

ZAUH EXPO je namenjen predstavitvi storitev in produktov na področju ZAJEMA, ARHIVIRANJA, UPRAVLJANJA IN 
HRAMBE PODATKOV.

Udeleženci boste imeli odlično priložnost na enem mestu srečati strokovnjake in predstavnike vseh ključnih slovenskih 
podjetij. Spoznali boste storitve, produkte in številne koristne praktične informacije, ki vam jih bodo podali v svojih 
predavanjih. Dogodek je namenjen vsem, ki se ukvarjate s področjem informatike (IT managerji, varnostni inženirji, 

sistemski administratorji,...) v različnih okoljih (podjetjih, javni upravi,...).

DODATNE INFORMACIJE: 

www.palsit.com  / tel.: 05 338 48 50 / e-mail: info@palsit.com

ZAUH EXPO 2018
ZAJEM, ARHIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN HRAMBA PODATKOV

Za udeležence je dogodek.

BREZPLAČEN

10. maj 2018, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče 



 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  





NAJVEČJA POSLOVNO-SEJEMSKA PRIREDITEV REGIJE
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www.ce-sejem.si

MOS
 Tu

r

MOS
 Te

h
STROJI, ROBOTI, MEHANIZACIJA, 

PROFESIONALNO ORODJE,

OPREMA ZA PROIZVODNJO

IN VZDRŽEVANJE VOZIL 

Te
h





25.
Mednarodni
obrtno
podjetniški
sejem

www.primorski-sejem.si

25. - 27.5.2018
KOPER
Arena Bonifika

PRIMORSKI
SEJEM
PRIMORSKI
SEJEM

PROST VSTOP

11. VELIKA DRUŽINSKO - DOBRODELNA PRIREDITEV

25. - 27.5. 2018

25
LET



Vaš dobavitelj enosmernih in 
i meni nih virov

N8952A
200 V / 210 A / 15 kW

12.883 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV

www.amiteh.com
www.rigol.si

E/PS 2042-06B
42 V / 6 A / 100 W

248 EUR + DDV

IT6322B
2 x 30 V / 3 A / 90 W
        5 V / 3 A / 15 W

891 EUR + DDV
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