1.Co to jest drukarka 3D?
Zacznijmy od drukarki. Drukarki występują w dwóch odmianach. Jest taki, który stoi za ladą w budynku
pełnym maszyn i bierze twoje pieniądze, gdy poprosisz o 150 kopii zaproszeń na ukończenie twojego
syna lub potrzebujesz dużego banera GRAND OPENING wydrukowanego dla twojej nowej firmy. Nie
mówię o tej drukarce. Mówię o drukarce innego rodzaju - tej, którą zwykle widuje się siedząc na biurku
lub przy biurku kilkudziesięciu pracowników biurowych. Zwykle jest większa od pudełka po butach i
mniejsza od samochodu. Wiele z tych drukarek może drukować w kolorze, ale nie wszystkie. Mogą
wydrukować pojedynczy arkusz lub całe 350 stron swojej nowej powieści. Drukarki drukują na płaskiej
powierzchni. Innym sposobem patrzenia na to jest to, że drukują tylko w dwóch wymiarach. Pomyśl o
swoich wczesnych zajęciach z matematyki i pamiętaj o rozmowach o wymiarach. Obiekt
jednowymiarowy to nic innego jak punkt w przestrzeni, który może poruszać się wzdłuż ustalonej linii
(jak okres kończący to zdanie, ale bez żadnej objętości). Punkt nie ma wysokości, szerokości ani
długości. To tylko kwestia. Podobnie, obiekt dwuwymiarowy jest płaski; ma długość i szerokość, ale nie
ma wysokości. Obiekty dwuwymiarowe można narysować w taki sposób, aby wyglądały, jakby miały
długość, szerokość i wysokość, ale nadal są płaskie. Nadal istnieją tylko w dwóch wymiarach. Drukarka
3D to drukarka, która drukuje w trzech wymiarach. To jest tak prosta definicja, jaką kiedykolwiek
znajdziesz. Kiedy drukarka atramentowa lub laserowa drukuje kwadrat na kawałku papieru, wszystko
co masz to dwuwymiarowy kwadrat na płaskiej kartce papieru. Brakuje mu wysokości. W
rzeczywistości reklama drukarki 3D może oznaczać: "Nowa i ulepszona! Teraz przychodzi z HEIGHT!
"Ale jeśli drukarka 3D może dodać ten trzeci wymiar, to możliwe jest wydrukowanie tego kwadratu
jako sześcianu. I tam to masz. Drukarka 3D może drukować coś o długości, szerokości i wysokości. Ale
już słyszę, jak niektórzy z was mówią: "Ale nie ważne ile razy wydrukuję ten kwadrat na tej samej kartce
papieru, to pozostanie na płasko. To szalona rozmowa! "
I masz rację.
Atrament nie jest bardzo przydatny do drukowania obiektów pełnych.
Przywitaj się z tworzywem!
Pomyśl o tym przez chwilę: wydrukujesz czarny kwadrat na kartce papieru, a następnie wyciąć go
nożyczkami. Następnie kładziesz ten czarny kwadrat na stole. Następnie wydrukuj kolejny czarny
kwadrat, wytnij go i ułóż na wierzchu poprzedniego czarnego sześcianu. Zrób to 500 razy. Widzisz, co
dzieje się z tym stosem czarnych kwadratów? Czy zaczyna wyglądać jak sześcian?
Uwaga
W zależności od grubości papieru i wielkości kwadratu może być konieczne drukowanie i układanie w
stos 200, 500 lub nawet 1000 kwadratów, aby wyglądał jak sześcian. (I nie polecam, abyś to zrobił.)
Zapisz papier i kilka drzew i po prostu wyobraź sobie wszystkie te skumulowane kwadraty, a wpadniesz
na pomysł.) To, co widzisz tutaj, jest spowodowane warstwowaniem. Jeśli mógłbyś oderwać tusz od
każdego kawałka papieru (i mieć go w swoim kształcie), a następnie ułożyć wszystkie te czarne
kwadraty, miałbyś (miejmy nadzieję) solidną czarną kostkę składającą się z dziesiątek, setek, a może
nawet tysięcy warstw. W ten sposób drukarka 3D tworzy obiekty trójwymiarowe: jedna warstwa na
raz. Ale znowu słyszę, jak niektórzy z was pytają: "Jak dokładnie drukarka 3D układa tusz w warstwy?"
Odpowiedź brzmi: proste - drukarki 3D, nie tylko t drukuj za pomocą atramentu. Zamiast tego drukują
za pomocą materiału, który już znasz - z tworzywa sztucznego. Zapoznaj się z dwulitrową butelką
napoju gazowanego lub figurką dziecka, a zobaczysz trójwymiarowy obiekt, najprawdopodobniej
wykonany z tworzywa sztucznego. Jest to wytrzymały materiał, który (zwykle) ma swój kształt, jest
(zwykle) wodoodporny i (zwykle) nie topi się na tylnym siedzeniu samochodu. Tworzywa sztuczne

wymagają bardzo wysokiej temperatury topnienia, więc jest to ulubiony materiał do drukowania
trójwymiarowych obiektów. A teraz nauczyłeś się czegoś innego na temat tego, co sprawia, że drukarka
3D działa - wysoka temperatura. Drukarka 3D musi mieć metodę podgrzewania plastiku, dopóki nie
zmieni się z postaci stałej do ciekłej
Uwaga
Nie wszystkie drukarki 3D używają plastiku. Dowiesz się o innych typach drukarek 3D w dalszej części
książki, które używają różnych metod i materiałów, ale do celów tej książki będę omawiał te rodzaje
drukarek, które topią plastik w formie płynnej i deponują (drukuj ), że płynny plastik na powierzchni,
aby mógł ostygnąć i stwardnieć.
Stały do ciekłego
Plastik jest nieco niejasnym terminem, ponieważ istnieje wiele rodzajów tworzyw sztucznych. Jeden
typ może być znacznie trudniejszy do skręcenia lub złamania, podczas gdy inny może wymagać wyższej
temperatury, zanim zacznie się topić. Mówię o różnych rodzajach plastiku używanych w drukarkach 3D
w dalszej części książki, ale na razie chcę, żebyś zrozumiał, że zanim drukarka 3D rzeczywiście
"wydrukuje" obiekt 3D, musi stopić ten plastik. Aby to zrobić, większość drukarek 3D używa żarnika z
tworzywa sztucznego. Żarnik z tworzywa sztucznego jest niczym innym, jak bardzo cienką nicią z
tworzywa sztucznego, która zazwyczaj jest zawinięta w wiązkę. Większość drukarek 3D drukających w
plastiku zużywa energię elektryczną do podgrzania elementu zwanego gorącym końcem. Gorący
koniec topi tworzywo sztuczne i współpracuje z innym komponentem zwanym wytłaczarką, która
popycha stały plastik do gorącego końca. Wewnątrz gorącego końca stałe tworzywo topi się i wychodzi
z dyszy gorącego końca na płaską powierzchnię. Nazywa się to wytłaczaniem. To stopione tworzywo
sztuczne szybko ochładza się i krzepnie. Czy widziałeś kiedyś, jak ktoś pisze Happy Birthday z wisienką
na urodzinowym torcie? Dekorator ściska oblodzenie i przesuwa jego dłonie, i mamy nadzieję, że
dostaniemy "Happy Birthday, Mom!", a nie "Hopop Diaddap, Nom!"
Podrzymaj tę myśl. Drukarka 3D działa w podobny sposób, ale bez chwiejnych dłoni. Chłodzące
tworzywo sztuczne nakłada się na płaską powierzchnię, ale tworzywo sztuczne umieszcza się na
powierzchni w taki sposób, że gdy ochładza się i twardnieje, jego kształt zmienił się z pierwotnej pętli
z tworzywa sztucznego. Ale jak drukarka 3D nakłada plastik na płaskiej powierzchni? Większość
drukarek nie ma rąk, prawda? Okazuje się, że drukarki 3D nie potrzebują rąk mają coś znacznie
lepszego.
Inny typ silnika
Wypowiedz słowo "silnik", a oczy wielu ludzi przyćmią. Motory są dziwnymi, magicznymi rzeczami dla
niektórych, a zastraszające i przerażające dla innych. Ale silniki są ważne. Dostają twój samochód od
punktu A do B. Trzymają twoją lodówkę zimną (i wszystko w środku). Upewniają się, że żarówki mają
moc, abyś mógł dokończyć czytanie tej książki. Silniki są wszędzie i mają różne kształty i rozmiary. I tak,
drukarki 3D mają swoje własne wersje silników. Nie musisz być inżynierem elektrycznym, aby
zrozumieć silniki znalezione w typowej drukarce 3D. Obiecałem, że nie dam ci superprogramu, więc na
razie chcę, żebyś znał te pięć rzeczy na temat silników znajdujących się w standardowej drukarce 3D:
• Są używane do ruchu.
• Mogą obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
• Mogą obracać się z różną prędkością.
• Wymagają prądu.

• Są kontrolowane przez komputer.
Większość drukarek 3D ma cztery silniki. Pamiętasz, kiedy powiedziałem ci, że drukarka 3D może
drukować obiekty o długości, szerokości i wysokości? Jeden silnik służy do poruszania wytłaczarką (lub
powierzchnią druku, więcej o tym za chwilę). Wyjaśnię, jak ten ruch pojawia się w dalszej części książki,
ale na razie wszystko, co musisz wiedzieć, to to, że silniki obracają się zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub cto, tworząc ruch. (Czwarty silnik jest używany przez wytłaczarkę do podawania lub
wpychania plastikowego włókna do gorącego końca, aby można go było stopić.) Jak wyglądają te
silniki? Nie wszystkie wyglądają tak, ale większość składa się z twardej skorupy i wału, który obraca się
zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ten rodzaj silnika
nazywany jest silnikiem krokowym i ma unikalną zdolność wirowania (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). bardzo małe przyrosty. Oznacza to, że wał może
się obracać nie w 1-stopniowych przyrostach, ale w ułamkach stopnia! Jest to ważna koncepcja, a
otrzymasz więcej wyjaśnień w dalszej części książki. W tej chwili, co musisz zrobić z tej dyskusji na temat
silników, to to, że robią ciężka praca poprzez przenoszenie przedmiotów, takich jak gorący koniec lub
strumień tworzywa sztucznego. Rzućmy okiem na to, co wiemy o drukarkach 3D:
• Drukarki 3D mogą drukować trójwymiarowe obiekty.
• Drukarki 3D wykorzystują stopiony plastik do tworzenia obiektów.
• Drukarki 3D używają gorącego końca do podgrzewania i wyciskania stopionego plastiku.
• Drukarki 3D potrzebują silników do kontrolowania ruchu gorącego końca.
• Drukarki 3D używają czterech silników.
Znowu drukarki 3D topią plastik i wymagają silników do poruszania wytłaczarką, ponieważ wyciska ona
stopiony plastik. Ale jak dokładnie drukarka 3D tworzy obiekty o rozpoznawalnych kształtach, zamiast
wysysać jedną dużą kroplę schłodzonego plastiku? Wszystko odbywa się poprzez staranne
kontrolowanie ruchu wytłaczarki wzdłuż trzech ścieżek. Ścieżki te mają różne nazwy, ale możesz myśleć
o nich jako o lewo / prawo, do przodu / do tyłu i do góry / w dół. Przechodzą również przez krótsze
nazwy: oś X, oś Y i oś Z.
Obiekty 3D wymagają trzech osi
Wróć do swojej wczesnej matematyki i przypomnij sobie, że wszystkie punkty w przestrzeni można
opisać za pomocą trzech współrzędnych: X, Y i Z. Jeśli potrzebujesz odświeżenia, spójrz na rysunek 1.8,
który pokazuje wszystkie trzy osie na wykresie xyz. Mówiąc o X, Y i Z, użyj wyrażenia w liczbie mnogiej
"topory" . Terminem pojedynczym jest "oś". Tak więc wytłaczarka porusza się w przód iw tył na osi X,
ale może również poruszać się w dowolnym kierunku za pomocą trzech osi. Być może zastanawiasz się,
w jaki sposób wykres xyz odnosi się do drukarki 3D. Nadszedł czas, aby pokazać ci przykład drukarki
3D. Nie martw się, jeśli wygląda dziwnie lub nie możesz zrozumieć, jak to działa; to wkrótce stanie się
oczywiste. To, na czym chcę się skupić, to trzy kierunki, którymi może poruszać się wytłaczarka.
Wszystko jest oznaczone na rysunku

Jeśli próbujesz wymusić wykres xyz , jak na rysunku

aby pasował do drukarki 3D pokazanej na rysunku powyżej, możesz być zdezorientowany. To dlatego,
że na rysunku 1.9 pokazano drukarkę 3D od przodu. Spójrzmy na drukarkę 3D ponownie, ale tym razem
spoglądamy na nią z góry, jak pokazano tu

Patrząc na drukarkę 3D z góry, możesz teraz zobaczyć, że kiedy gorące piecyki w lewo lub w prawo
(patrząc od przodu drukarki 3D), faktycznie poruszają się wzdłuż osi X. Podobnie, gdy gorąca końcówka
porusza się do przodu lub do tyłu (ponownie, patrząc od przodu), gorący koniec porusza się wzdłuż osi
Y. Teraz wróć do rysunku 1.9, który pokazuje drukarkę 3D od frontu. Czy widzisz teraz oś Z? Kiedy
gorąca końcówka porusza się w górę lub w dół, porusza się wzdłuż osi Z. Oto kolejny pomysł do
przemyślenia. Jeśli spojrzysz na drukarkę 3D z góry, wyobraź sobie, że oś X może być użyta do
zdefiniowania długości obiektu dwuwymiarowego (jak kwadrat). Oś Y może być użyta do zdefiniowania
tej dwuwymiarowej szerokości obiektu. Jak myślisz więc, jaka oś Z będzie używana do definiowania
obiektu? Jeśli odpowiedziałeś "wysokość", byłbyś poprawny. Silniki drukarki 3D będą używane do
przesuwania gorącego końca w lewo, w prawo, w tył, w przód, w górę i w dół. Podczas gdy te ruchy
występują, wytłaczarka stale wciska włókno, aby stopić się w gorącym końcu, a następnie wydostając
się z dyszy gorącego końca cienką nitką stopionego tworzywa sztucznego. Ten stopiony plastik nadal
wytłacza ze stałą szybkością, prawie jak atrament z długopisu, gdy piszesz swoje imię na kartce papieru.
Jedyną różnicą jest to, że gdy tworzywo schładza się, zaczyna twardnieć. Każdy tusz topiony
umieszczony na istniejącym (utwardzonym) kawałku tworzywa sztucznego po prostu doda w tym
miejscu do wysokości plastiku. W ten sposób uzyskujemy efekt warstwowania, którego używa drukarka
3D do drukowania obiektów 3D! Wróćmy do tego solidnego, czarnego kwadratu narysowanego na
kawałku papieru. Jeśli użyjemy naszej drukarki 3D do utworzenia tego kwadratu, co będzie wymagane?
Wytłaczarka musi poruszać się po ścieżce, która pozwala stopionym plastikowi utworzyć kwadrat o tej
samej grubości. Dwie możliwe ścieżki, które mógł śledzić, pokazano

Grubość stopionego plastiku jest cieńsza niż grubość pióra (i jego tuszu), ale powinieneś mieć pomysł.
Hot-end działa jak pióro, rysując ścieżkę na płaskiej powierzchni roboczej i tworząc obiekt w kształcie
kwadratu. Jak myślisz, co stanie się, jeśli gorąca końcówka umieści kolejną warstwę plastiku na tej
pierwszej warstwie? Co się stanie, jeśli gorąca końcówka umieści 10 lub 20, a nawet 50 warstw, jeden
na drugim? Zaczynasz widzieć początek plastikowej kostki. Plastikowa kostka może nie wyglądać zbyt
dobrze, ale jeśli zrozumiesz, w jaki sposób łączone są warstwy tworzywa sztucznego, aby utworzyć
trójwymiarowy obiekt, jesteś na najlepszej drodze do zrozumienia, w jaki sposób można użyć drukarki
3D do tworzenia bardziej zaawansowanych obiektów.
Kilka innych przedmiotów
Większość drukarek 3D ma małą płytkę drukowaną (lub kontroler), która "rozmawia" z silnikami i daje
im instrukcje jak się poruszać (jak daleko, jak szybko i tak dalej). Silniki i płytka drukowana / kontroler
potrzebują prądu do pracy, więc można również zauważyć, że większość drukarek 3D wymaga zasilania.
To często pochodzi bezpośrednio z gniazdka, ale czasami wymaga rzeczywistej skrzynki zasilającej,
która jest podłączona do drukarki 3D w jakiś sposób. Zobaczysz później płytkę z obwodami
drukowanymi. Drukarka 3D może drukować obiekty 3D, ale dopóki nie powiesz, co wydrukować i jak
wydrukować, jest to tylko przycisk do papieru. Z tego powodu podłączasz swoją drukarkę 3D do
komputera. Mówiąc dokładniej, podłączasz drukarkę 3D do komputera z wyspecjalizowanym
oprogramowaniem. To oprogramowanie (czasami pojedyncza aplikacja, czasem więcej niż jedna) jest
używane do tworzenia obiektów i wysyłania danych do drukarki 3D, która instruuje ją, jak drukować
obiekt przy użyciu stopionego plastiku. Nie pozwól, aby cię to przytłoczyło. Więc podsumujmy to, co
wiemy:
• Drukarki 3D wykorzystują silniki do przesuwania gorącego końca.
• Wytłaczarka popycha włókna z tworzywa sztucznego w gorącym końcu.
• Stopione tworzywo sztuczne opuszcza dyszę gorącego końca na płaską powierzchnię.
• Specjalne oprogramowanie dostarcza instrukcje dla silników, które definiują ścieżkę dla hot-endu.

• Gorący koniec podąża ścieżką wiele razy, tworząc warstwy.
Jeśli do tej pory wszystko przeczytałeś i zrozumiałeś, masz dobry start!
Jest o wiele więcej do nauczenia; W następnym rozdziale przedstawię bardzo prostą drukarkę 3D i
niektóre odmiany innych drukarek 3D. Będziesz także czytać wyjaśnienia dotyczące zalet i wad różnych
modeli, dzięki czemu możesz podjąć świadomą decyzję, jeśli zdecydujesz się na zakup zestawu do
drukarki 3D.

2.Znajdź swoją drukarkę 3D
Jeśli nie masz jeszcze drukarki 3D, jest to rozdział dla ciebie. Podam kilka rzeczy do rozważenia przy
wyborze rodzaju drukarki 3D, którą możesz chcieć kupić. Wierzcie lub nie, macie setki opcji w
porównaniu do zaledwie trzech, czterech lat temu . Podobnie jak w poprzedniej części, moim celem
nie jest przytłoczenie cię dużą ilością technicznej mowy. W dzisiejszych czasach, gdy większość ludzi
decyduje się na zakup komputera, nie przychodzą do sklepu, pytając o ilość pamięci podręcznej lub
prędkość transferu danych (cóż, niektórzy robią). Zamiast tego chcą tylko czegoś, co działa i mogą
uruchamiać oprogramowanie, którego potrzebują do działania. Dzisiejsze drukarki 3D są na dobrej
drodze do łatwego zakupu i użytkowania (jakie firmy komputerowe wykorzystywały do reklamowania
plug-in-play). Możesz kupić wstępnie zmontowane drukarki 3D, gotowe do pracy zaraz po wyjęciu z
pudełka. Wystarczy podłączyć drukarkę , postępować zgodnie z prostymi instrukcjami dotyczącymi
instalacji oprogramowania i gotowe. Istnieją również zestawy drukarek 3D. Wymagają one ich złożenia,
ale dzisiejsze drukarki 3D znacznie łatwiej się zestawia w porównaniu do zaledwie kilku lat temu. Nie
wierzysz mi? Buduję drukarkę 3D i dokumentuję większość złożenia w części 3 "Pomoc przy montażu
dla Printrbot Simple". Kiedy skończysz część 3, mam nadzieję przekonać Cię, że zestaw nie powinien
cię onieśmielać, jeśli wybierzesz tą drogę. Zacznijmy od krótkiego przyjrzenia się niektórym opcjom,
które masz przy zakupie drukarki 3D. Celem tej części jest pomoc w określeniu, co chcesz zrobić z
drukarką 3D, ile chcesz wydać i kilku innych czynników. Pod koniec rozdziału lepiej będziesz wiedzieć,
które drukarki 3D spełnią Twoje potrzeby.
Opcje drukarek 3D do rozważenia
Praktyka drukowania obiektów trójwymiarowych istnieje od lat. Jednak dopiero od pięciu do sześciu
lat drukowanie 3D stało się popularnym hobby i ulubionym tematem w mediach, głównie ze względu
na spadek kosztów i kurczenie się rozmiarów elementów. Obecnie drukowanie 3D jest dostępne dla
każdego, kto ma komputer domowy i zainteresowanie drukowaniem obiektów 3D. Najpopularniejszy
rodzaj drukowania 3D obejmuje wytłaczanie stopionego tworzywa sztucznego. Wytopiony plastik nie
jest jedyną metodą drukowania obiektów 3D; istnieje wiele technik tworzenia obiektów 3D , ale tylko
metoda wytłaczanego plastiku może być w tej chwili uważana za "niedrogie" rozwiązanie. Ale nie
chodzi też o pieniądze. Poniższa lista nie jest w żadnym stopniu wyczerpująca, ale przedstawia sześć
czynników, które według mnie powinny być brane pod uwagę przy wyborze drukarki 3D do zakupu i
użytkowania:
• Koszt początkowy
• Łatwość montażu i wsparcie techniczne
• Kompatybilność systemu operacyjnego
• Koszt i rodzaj żarnika
• Rozdzielczość / średnica dyszy
• Łoże druku i poziomowanie
Uwaga
Inną opcją, której nie omawiamy tu, jest dostępność podwójnych wytłaczarek. Podwójne wytłaczarki
pozwalają użytkownikom załadować dwa (lub więcej) kolorów z tworzywa sztucznego. Drukowanie
obiektów wielokolorowych staje się dostępne dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, które może

instruować wytłaczarkę, na której żarnik jest podawany do gorącego końca. Ten temat jest nieco
wyższy niż poziom początkujący dla tej książki, ale jeśli znajdziesz niedrogą drukarkę 3D, która Ci się
spodoba, oferuje również ulepszenie do podwójnej wytłaczarki, warto rozważyć jako korzystny
dodatek. Przeanalizuję każdy z tych czynników i wyjaśnię, dlaczego uważam, że są one kluczowe dla
przyszłego zakupu drukarki 3D. Na potrzeby tej książki ograniczę się do dyskusji na temat
hobbystycznych drukarek 3D z plastikowym wytłoczeniem.
Koszt początkowy
Jeszcze kilka lat temu hobbistyczny rynek drukarek 3D (w przeciwieństwie do najlepszych
profesjonalnych produktów używanych w branżach specjalistycznych, takich jak produkcja i inżynieria)
wynosił od 1000 do 3000 USD. W tamtych czasach była to niesamowita cena za najnowocześniejszą
technologię, którą można zamówić, dostarczyć i zmontować w domu. Mimo to cena była niedostępna
dla większości hobbystów, nie mówiąc już o rodzicach i nauczycielach, którzy chcieliby wprowadzić
drukarkę 3D dla dziecka lub klasy. Ale niesamowitą rzeczą w technologii (szczególnie w technologii,
która przyciąga uwagę mediów) jest to, jak szybko cena może spaść, gdy rośnie popyt.
Zapotrzebowanie na drukarki 3D wzrosło, a to spowodowało pojawienie się setek opcji drukarki 3D,
wiele z nich niemal z dnia na dzień. Firmy i osoby prywatne, duże firmy i małe firmy - lista sprzedawców
drukarek 3D jest niemożliwa do złożenia, ponieważ wydaje się, że nowa drukarka 3D jest ogłaszana
prawie codziennie. To wspaniała wiadomość dla każdego, kto chce dziś kupić drukarkę 3D .
Różnorodność drukarek 3D i różne oferowane przez nich opcje stworzyły nowy rynek, na którym ceny
drastycznie spadły. Nadal można znaleźć drukarki 3D w wysokich 1000 USD, ale są to drukarki wysokiej
klasy, które byłyby poza zasięgiem większości hobbystów kilka lat temu. I podstawowe drukarki 3D,
które pływały około 800- 1500 USD dwa lub trzy lata temu? Te można mieć za mniej niż 500 USD. Dzisiaj
możesz spodziewać się od 300 do 3000 USD za drukarkę 3D na poziomie hobbystów. Są to drukarki
przeznaczone do użytku w domu lub małym biurze, produkujące dobre lub wysokiej jakości obiekty 3D.
Ale cena nie jest tylko związana z jakością druku tworzonego plastikowego przedmiotu. Cena często
wiąże się również z tym, czy drukarka 3D jest wstępnie zmontowana (nazywana również "gotową do
użycia"), czy też dostępna jest w zestawie do samodzielnego zbudowania. Niektóre drukarki 3D, takie
jak Replikator 2 z MakerBot (makerbot.com) pokazany na rysunku poniżej są dostarczane tylko w stanie
wstępnie zmontowanym.

Powodem jest to, że montaż drukarki 3D często wymaga dość ścisłych tolerancji. Jeśli śruba nie jest
odpowiednio dokręcona lub dwa panele nie są idealnie prostopadłe względem siebie, drukowany
obiekt 3D może wydawać się nieco nierówny lub całkowicie nieużyteczny. Inne drukarki 3D są
dostarczane zarówno w formie wstępnie zmontowanej, jak i zestawu. Zwykle można spodziewać się
około 100-300 $ za wstępnie zmontowaną wersję, być może nawet wyższą. Należy pamiętać, że
wstępnie zmontowana drukarka 3D zwykle wiąże się z wyższymi kosztami wysyłki. Zmontowana
drukarka 3D jest większa niż niezmontowana wersja; jest najprawdopodobniej nieco bardziej kruchy i
musi być lepiej zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu podczas dostawy. Spójrz na stronę Ultimaker
(ultimaker.com), a zobaczysz przykład dobrej mieszanki zestawów i wstępnie zmontowanych drukarek
3D, takich jak na rysunku

Jeśli odczuwasz szok przy niektórych cenach, które widziałeś, pozwól mi trochę uspokoić nerwy.
Drukarka 3D, którą wybrałem do wykorzystania dla nas , nie kosztuje 2000 $. Nie będzie cię to
kosztowało nawet 500 $. Użyjmy Printrbot Simple. Nie posiada wszystkich „wodotrysków”, które
posiadają niektóre z drukarek 3D od średniego do wysokiego poziomu, ale drukuje obiekty 3D w
plastiku i jest świetnym sposobem na początek
Uwaga
Gotowy do zakupu? Skieruj przeglądarkę internetową na stronę printrbot.com i wyszukaj prostą
Printrbot Simple. Strona internetowa może od czasu do czasu zmieniać swój wygląd, ale w tej chwili
Prostota jest reklamowana na pierwszej stronie. Ponieważ Printrbot wprowadza nowe produkty, może
się okazać, że będziesz musiał przejrzeć pełną listę produktów firmy, aby ją znaleźć. I kto wie? Cena
mogła nawet spaść do czasu, kiedy to czytasz. Printrbot Simple jest łatwy do złożenia, Wybrałem Simple
jako drukarkę 3D ze względu na niską cenę i łatwe do zrozumienia instrukcje montażu, które czynią ją
doskonałą drukarką 3D dla początkujących. Możesz zobaczyć ukończony prosty Printrbot na rysunku

Należy pamiętać, że Printrbot Simple ma pewne ograniczenia. Na przykład funkcja Simple nie może
drukować dużych obiektów. Wyobraź sobie sześcian o przekątnej 4 cali (4 cale) To jest limit drukowania
dla Simple .Jeśli chcesz wydrukować wszystko, co nie mieści się w sześcianie z 4 bokami, musisz
rozważyć drukarkę 3D z większy obszar wydruku. Ale jeśli chcesz eksperymentować z hobby druku 3D,
nie wydając dużych pieniędzy, to Simple da ci trochę czasu z sprzętem i oprogramowaniem i pozwoli ci
przetestować wody, zanim rozważysz przejście na droższe i więcej pełnych funkcji drukarek 3D
Uwaga
Istnieje doskonały sposób drukowania większych obiektów za pomocą drukarki 3D, takiej jak drukarka
Simple, która nie ma największego obszaru drukowania, i polega na dzieleniu modeli 3D na mniejsze
części, które można łączyć za pomocą klejów lub metod, takich jak gniazda lub nawet małe śruby. Może
to wpłynąć na złożoność projektowania obiektu, ale należy pamiętać, że niewielki obszar drukowania
nie musi ograniczać się do drukowania większych plastikowych obiektów ... po prostu trzeba być
bardziej kreatywnym w swoim rozwiązaniu . Czego chcesz szukać w droższych drukarkach 3D? Oto kilka
rzeczy, które należy rozważyć przed dokonaniem zakupu:
• Obsługa wielu kolorów - większość hobbistycznych drukarek 3D może drukować za pomocą jednego
podajnika z tworzywa sztucznego. Ponieważ włókno może być w kolorach, istnieją również drukarki,
które można załadować dwoma lub czterema kolorowymi włóknami za pomocą podwójnych
wytłaczarek, co pozwala drukować obiekty 3D za pomocą mieszanki kolorów. Bardziej zaawansowane
jest drukowanie w wielu kolorach, ale jest to możliwe w przypadku niektórych drukarek 3D.
• Obsługa klienta - większość sprzedawców drukarek 3D z przyjemnością odpowiada na pytania
techniczne klientów, ale wielu z nich przenosi klientów na forum internetowe lub system obsługi
poczty e-mail. Niektórzy sprzedawcy mają numery telefonów do obsługi klienta, a inni nie. Będziesz
chciał rozważyć poziom wsparcia zapewnionego przy zakupie zestawu lub wstępnie zmontowanej

drukarki 3D. Zestawy wydają się zazwyczaj wywoływać więcej pytań od właścicieli, więc upewnij się,
jeśli kupisz zestaw, który możesz uzyskać pomoc od sprzedawcy, jeśli masz problemy.
• Własne włókno - niektórzy sprzedawcy drukarek 3D wymagają zakupu plastikowego włókna. Mogą
to zrobić, ponieważ używają specjalnej szpulki lub ładowarki, która mieści się w drukarce 3D. Może to
być błogosławieństwo lub przekleństwo, w zależności od poziomu wiedzy technicznej. Włókno często
można kupić w sprzedaży lub po wyjątkowo niskich cenach od firm specjalizujących się w hobby druku
3D, więc zamknięcie za pomocą opatentowanego włókna może z czasem okazać się droższe, a
przynajmniej uniemożliwić skorzystanie z cenowych upustów na włókno.
• Opcje gorących końcówek - niektóre gorące końcówki / wytłaczarki wymagają ich złożenia, co wiąże
się z czasem poświęconym na lutowanie. Może to być szczególnie przygnębiające, szczególnie jeśli nie
wiesz nawet, czym jest lutownica i jak jest używana. Upewnij się, że po zakupie zestawu, gorący koniec
i wytłaczarka są gotowe do pracy. Będziesz także chciał zapytać, czy możesz ulepszyć swój gorący
koniec. Hot-end może mieć różne średnice dysz, pozwalając na różne jakości drukowania.
• Gwarancja - większość zestawów nie będzie objęta gwarancją. Ale wstępnie zmontowane zestawy
powinny mieć jakąś politykę zwrotów, jeśli coś jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo. Pamiętaj,
aby zapytać o zasady zwrotu na dowolnej zakupionej drukarce 3D, zwłaszcza przy zakupie zestawu.
Gdy nauczysz się korzystać z drukarki 3D i narzędzi programowych potrzebnych do tworzenia obiektów
3D, zaczniesz rozumieć niektóre z zalet oferowanych przez wysokowydajne drukarki 3D, szczególnie te
z bardziej zaawansowaną elektroniką. Ale jeśli dopiero zaczynasz, okaże się, że każda drukarka 3D o
wartości poniżej 700 USD zapewni Ci wspaniałe wrażenia.
Łatwość montażu i wsparcie techniczne
Jeśli kupisz wstępnie zmontowany zestaw, pominiesz ten krok. Tak, możesz mieć instrukcje dotyczące
podłączania go do komputera lub wkładania plastikowego włókna, ale ze względów praktycznych,
wstępnie zmontowana drukarka 3D nie powinna wymagać od ciebie wiele, jeśli chodzi o łączenie. Ale
zestaw? Zestaw może być nieco przytłaczający przy pierwszym otwarciu i sprawdź wszystkie części,
które wchodzą do środka. Spójrz na rysunek, aby zobaczyć części użyte do zbudowania prostego
Printrbota.

Należy pamiętać, że Printrbot Simple jest dokładnie taki prosty. Ma ograniczoną liczbę części
potrzebnych do jego zbudowania. Teraz wyobraź sobie większą, bardziej zaawansowaną drukarkę 3D;
może mieć jeszcze więcej części. Niektóre drukarki 3D są dostarczane z instrukcjami umieszczonymi w
pudełku do montażu, podczas gdy inne mają instrukcje budowy dostępne online. Moje osobiste
preferencje to instrukcje budowy online. Zazwyczaj pochodzą one z pełnokolorowych fotografii; błędy
są zwykle korygowane, gdy tylko zostaną znalezione, oraz poprawki są publikowane natychmiast.
Jednak w zestawie 3D można wydrukować jedynie wydrukowaną instrukcję, dlatego należy pamiętać,
że instrukcje montażu różnią się w zależności od zestawu. Nigdy nie boli zapytać o to, jakie typy
instrukcji montażu są dostępne przy zamawianiu zestawu! Wsparcie techniczne również jest wielką
sprawą. Dowiedz się, czy twój sprzedawca drukarek 3D oferuje forum, na którym możesz zadawać
pytania. Większość robi, ale nie wszystkie. Wspaniale jest móc się zalogowaćna forum online firmy i
zamieścić szybkie pytanie wraz ze zdjęciem lub dwoma, jeśli to konieczne. Często zdarza się, że
właściciele zestawów szybko reagują i oferują pomoc, często szybciej niż pracownicy działu pomocy
technicznej. Jeśli wygodnie posługujesz się śrubokrętem lub kluczem, powinieneś być w porządku
wkładając swoją drukarkę 3D. Większość zespołów drukarek 3D wymaga kilku innych narzędzi, ale
nigdy nie boli zapytać. Na przykład zapytaj, czy potrzebujesz klucza imbusowego. Jest to tanie i łatwe
narzędzie do pobrania w sklepie z narzędziami, ale zaskoczyłbyś się, jak wiele osób nie jest właścicielem
zestawu. Zobacz klucz imbusowy osadzony na rysunku 2.5, jeśli go nie znasz.

Zastanów się także nad własnym poziomem komfortu. Nie każdy lubi brać 50 lub nawet 100 części i
składać je razem. W ciągu ostatnich kilku lat stworzyłem trzy drukarki 3D i dobrze się bawię czytając
instrukcje, zadając pytania i "zastanawiając się nad tym." Ale jeśli to nie jest twój pomysł na zabawę,
zestaw może nie dla ciebie. (Wierzę, że umieszczenie czegoś razem, na przykład drukarki 3D, jest
jednym z najlepszych sposobów, aby zrozumieć, jak coś działa i jak go naprawić później.)
Kompatybilność z systemem operacyjnym
Niektóre drukarki 3D współpracują z systemem operacyjnym Apple OS X (OS), a niektóre drukarki 3D
działają dobrze tylko w systemie Microsoft Windows. Nie zapominajmy, że system operacyjny Linux
jest używany przez wiele osób na całym świecie, ale niestety nie każda drukarka 3D może być
podłączona do komputera z tym systemem operacyjnym. Niezależnie od wyboru systemu
operacyjnego, upewnij się, że twoja nowa drukarka 3D może być podłączona do komputera. Bez
kompatybilnego komputera (i systemu operacyjnego) nie będzie można drukować obiektów 3D.
Pytanie, które należy zawsze zadawać (lub poszukaj na stronach produktów) to "jakie systemy
operacyjne obsługują tę drukarkę 3D?" Podsumowując, upewnij się, że jest obsługiwana wersja
systemu operacyjnego. Jeśli masz starszy komputer z systemem Windows XP i kupiłeś nową drukarkę
3D, działa tylko system Windows Vista lub nowszy aby zaktualizować system operacyjny (jeśli możesz)
lub znaleźć nowy komputer, z którym chcesz się połączyć.
Uwaga
Należy pamiętać, że nie należy się obawiać tylko zgodności drukarki 3D z systemem operacyjnym.
Musisz również upewnić się, że jakiekolwiek oprogramowanie do projektowania 3D, którego chcesz
użyć, będzie działało w Twoim systemie operacyjnym. Oprogramowanie jest omówione w dalszej
części książki, ale na razie wiadomo, że niektóre programy do drukowania 3D działają tylko w systemie
Windows. Inne oprogramowanie do drukowania 3D może działać tylko z systemem Mac OS. (A biedny
Linux ma jeszcze mniej opcji).

Koszt i rodzaj włókna
Ponieważ skupiamy się na plastikowym druku 3D, zazwyczaj kupujesz swoje plastikowe włókno w
jednej z sześciu odmian. Istnieją jednak dwa rodzaje żarników, które najczęściej można znaleźć w
hobbystycznym druku 3D - PLA i ABS. PLA to kwas polimakrylowy, a ABS to akrylonitryl-butadienstyren. Nie jestem chemikiem, ale mogę powiedzieć, że te dwa rodzaje plastiku mają nieco inne cechy
i trzeba zapytać, jaki rodzaj plastiku jest zalecane do użytku z drukarką 3D. PLA ma niższą temperaturę
topnienia niż ABS (ale gorący koniec też będzie nadal gorący w dotyku), ulega biodegradacji, a zapach
nie jest tak paskudny jak ABS ABS, jednak produkuje o wiele trudniejszy obiekt 3D i czasami można go
znaleźć w sprzedaży po niższych kosztach niż PLA. PLA i ABS są dostępne w różnych kolorach. Oba są
zazwyczaj sprzedawane na kilogramy. PLA pachnie lepiej gdy się roztopi i podoba mi się to, że jest
lepszy dla środowiska. Ceny różnią się w zależności od witryny, więc opłaca się robić zakupy. Aby dać
ci pojęcie o cenach, printrbot.com sprzedaje obecnie jeden kilogram naturalnego koloru PLA lub ABS
na 30 USD, ale MakerBot sprzedaje go za 43 USD.
Rozdzielczość / średnica dyszy
Należy pamiętać, że technologia druku 3D stale się zmienia, dlatego warto również przyjrzeć się
poziomowi rozdzielczości, jaki może zapewnić drukarka 3D. Obecnie dostępne są dwa popularne
rozmiary żarników (pod względem średnicy), które można kupić. Te dwie średnice wynoszą 1,75 mm i
3 mm. Wspomniałem wcześniej, że gorący koniec jest odpowiedzialny za ogrzewanie, topienie i
wytłaczanie stopionego tworzywa sztucznego na złoże druku (powierzchnia). Zawsze musisz sprawdzić,
jaki rozmiar żarnika jest używany przez twoją drukarkę 3D, abyś mógł kupić odpowiednią średnicę. Ale
średnica dyszy jest również odrębnym czynnikiem. W prostych wytłaczarkach stosuje się koralik o
średnicy 0,4 mm z tworzywa sztucznego i zapewnia gładsze powierzchnie (ogólnie rzecz biorąc) niż
dysza o większej średnicy. Pomyśl o tym w kategoriach pióra finepoint versus szerszego punktu
markera. W przypadku drobniejszego punktu, wydruk na papierze jest lepszą linią i ostrzejszymi
szczegółami. W szerszym punkcie wyjście ma szerszą linię i mniej szczegółów na temat krzywych. Kiedy
twoja drukarka 3D kładzie linie plastiku na łożu druku i buduje warstwę po warstwie, ta dysza 0,4 mm
daje gładsze przejścia pomiędzy warstwami. Rysunek poniżsy pokazuje różnicę gładkości powierzchni
między dwiema dyszami o różnej rozdzielczości

Coraz więcej drukarek 3D używa włokien 1,75 mm i dyszy o średnicy 0,4 mm (lub nawet mniejszej), a
korzyści są zdecydowanie warte: szybsze tempo podawania (włókno może być podawane do
wytłaczarki, a następnie do gorącego końca przy większej prędkości), można drukować bardziej
szczegółowe projekty, a silnik musi zużywać mniej mocy (momentu obrotowego), aby wprowadzić

włókno do gorącego końca. Mimo to, nici 3mm nie powinny być dyskontowane. Wiele prototypów i
hobbystów, lubi większe dyszae, ponieważ nakłada więcej plastiku w jednym przejściu, a drukowanie
dużych obiektów zajmuje mniej czasu (mniej warstw). Miej to wszystko na uwadze, robiąc zakupy, ale
pamiętaj, że włokno w dowolnej średnicy ma tę samą cenę. Kup drukarkę 3D na podstawie Twoich
potrzeb związanych z drukowaniem. Jeśli jesteś projektując małe bibeloty, które można wykorzystać
do tworzenia form do biżuterii, zapewne docenisz dyszę o mniejszej średnicy i szczegóły, które może
ona dostarczyć.
Odrób swoją pracę domową
Chciałbym umieścić badanie i zakup drukarki 3D gdzieś pomiędzy zakupem tostera i samochodu. Z
pewnością masz kilka czynników do rozważenia, ale nie pozwól im przytłaczać. Twoja pierwsza
drukarka 3D nie musi być tą, która ma najwięcej „wodotrysków”, i prawdę mówiąc, jeśli nie jesteś
bardzo zadowolony z technologii i rozwiązywania problemów, prawdopodobnie poczujesz się
sfrustrowany i przytłoczony najbardziej zaawansowanym 3D drukarki tam. Zamiast tego, zacznij od tak
małego i tak nieskomplikowanego, jak tylko możesz. Jest bardzo dobry powód, dla którego wybrałem
Printrbot Simple dla tej książki - w rzeczywistości jest kilka dobrych powodów:
• Niski koszt - 300 USD to doskonały sposób na sprawdzenie, czy hobby związane z drukiem 3D jest dla
Ciebie.
• Jest łatwa montażu – czas montażu plus minus od dwóch do trzech godzin.
• Nie używa zastrzeżonego wkładu z włóknem.
• Standardowo wyposażony jest w cieńszy koniec 0,4 mm, który również wykorzystuje włókno o
średnicy 1,75 mm.
• Załoga Printrbota udowodniła mi, że ma doskonałą obsługę klienta. (To jest moja druga drukarka 3D
od printrbot.com.)
Simple jest wyposażony w doskonały zestaw instrukcji montażu. Drukarka 3D to sprzęt, ale wciąż jest
element oprogramowania, który musisz zrozumieć, a moim celem jest uczynienie tej technologii tak
łatwą do zrozumienia, jak to tylko możliwe. Więc przejdźmy do Części 3, gdzie ja użyjemy zestawu
Printrbot Simple, aby wyjaśnić więcej koncepcji związanych z drukowaniem obiektów 3D.

3. Pomoc montażowa dla Printrbot Simple
Jeśli nie posiadasz drukarki 3D, ale znajduje się na rynku, możesz zastanawiać się nad zaletami i wadami
zakupu zestawu w porównaniu ze wstępnie zmontowaną drukarką. Zbudowałem dwie drukarki 3D i
mogę powiedzieć, że fajnie było połączyć wszystkie części, dokręcając śruby, mocując silniki i instalując
elektronikę. Ale czuję się komfortowo robiąc takie rzeczy. Możesz nie być. Nie ma nic złego w zakupie
drukarki 3D, która jest gotowa do użycia, zaraz po wyjęciu z pudełka. Nie czuję się dobrze, robiąc
własne podatki lub zajmując się kwestiami hydraulicznymi. Znam mój poziom komfortu z wieloma
rzeczami, a podatki i hydraulika znajdują się na liście HIRE COOK. Większość drukarek 3D ma doskonałą
dokumentację. Na pytania, które możesz mieć zazwyczaj można odpowiedzieć na telefon lub e-mail do
firmy, ale wielu hobbystów 3D drukarki są również bardzo przyjazny i pomocny dla nowicjuszy, którzy
publikują pytania na forum. Wiele zestawów drukarek 3D może wyglądać skomplikowanie, gdy
patrzysz na te wszystkie torby z luźnymi komponentami, ale znam wielu nietechnicznych ludzi, którzy
z powodzeniem złożyli drukarkę 3D, poruszając się powoli i stabilnie przez cały proces. Aby dać ci lepszy
pomysł co jest związane z montażem drukarki 3D, przedstawiam komentarz, który idzie w parze z
instrukcją montażu dla Printrbot Simple. Firma Printrbot ma świetne instrukcje na swojej stronie
internetowej i nie zamierzam odtworzyć całego posiadanego dokumentu montażowego już
utworzone. Zamiast tego, załączam kilka zdjęć z mojego zestawu Simple i korzystam z różnych etapów
kompletacji, aby dostarczyć więcej szczegółów i dyskusji na temat drukarek 3D i obszarów montażu,
które mogą spowodować zatrzymanie lub niepokój. Przed rozpoczęciem tego rozdziału możesz jednak
otworzyć przeglądarkę internetową i wskazać jej następujący adres:
http://printrbot.com/shop/printrbot-simple/
To jest strona główna Simple'a, gdzie można znaleźć online i aktualne instrukcje budowlane
dostarczone przez Printrbot. Ponieważ firma Printrbot od czasu do czasu wprowadza ulepszenia do
swoich zestawów, należy sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej najdokładniejsze instrukcje
montażu. Jeśli czujesz się ambitny, nie krępuj się czytać razem z moją dyskusją podczas zgromadzeń
podczas przeglądania oficjalnych instrukcji montażu firmy Printrbot w Internecie. Gdy już tam jesteś,
pobierz plik PDF Zestawienia komponentów (BOM), aby uzyskać pełną listę wszystkich elementów
sprzętowych zawartych w zestawie. W przypadku zakupu zestawu (w porównaniu do wstępnie
zmontowanej wersji) można użyć BOM, aby sprawdzić, czy masz wszystkie części potrzebne do
montażu
Printrbot Simple Assembly Part I
Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to sprawdzenie, czy mam wszystkie części. Wspomniałem w poprzedniej
sekcji, że witryna Printrbot oferuje plik PDF do pobrania, który zawiera BOM. Mogę tego użyć, aby
upewnić się, że mam wszystkie nakrętki i śruby, laserowo wycięte części, silniki i tak dalej. Masz pomysł.
Po sprawdzeniu, czy mam wszystkie części, czas rozpocząć montaż. Niektórzy producenci drukarek 3D
dostarczają instrukcje montażu w formie drukowanej, a inni mogą wysyłać płyty DVD zawierające
dokumentację lub wideo, które przeprowadzą cię przez zespół. Printrbot umieszcza instrukcje montażu
w Internecie; możesz zobaczyć kilka pierwszych kroków na rysunku

Aby wszystko poszło gładko, przygotowałem wszystkie wycięte laserowo drewniane elementy, aby
ułatwić ich odnalezienie. Jak widać na rysunku 3.3, mój układ części odpowiada układowi dla kroku 1,
pokazanego na rysunku 3.2. Jedyną różnicą jest to, że dodałem prostokątne łóżko do drukowania w
górnej części mojego układu.

Nie mogę mówić o wszystkich instrukcjach montażu drukarki 3D, ale odkryłem, że przeczytanie
instrukcji jeden lub dwa razy przed rozpoczęciem montażu często pomaga wyobrazić sobie, jak
wszystko ma się połączyć. Jedną rzeczą, którą lubię w prostych instrukcjach Printrbota, jest to, że dla
każdego z kroków jest wiele zdjęć. Jeśli przesuniesz wskaźnik myszy nad innym zdjęciem, obraz główny
zmieni się. Takie postępowanie może często pomóc w sprawdzeniu, czy część jest prawidłowo
zorientowana podczas łączenia z innymi częściami.
Uwaga
Możesz ułożyć wszystkie drewniane elementy i spróbować dopasować je do tych przedstawionych w
oficjalnej instrukcji montażu. To świetny sposób, aby upewnić się, że masz wszystkie drewniane
elementy przed rozpoczęciem montażu.
Obserwacje wczesnego montażu
W kilku pierwszych krokach tworzysz bazę Simple'a. Widzisz, jak połączyć łożyska z jednym z większych
wycinanych laserem elementów. Łożyska mają lekko tłusty dotyk, ponieważ do smarowania został na
nich nałożony olej. Później wstawisz metalowe pręty przez środek łożysk, a smarowanie pozwoli im
swobodnie przesuwać się w przód iw tył. Rysunek 3.4 pokazuje, że wszystkie drewniane łożyska są
przymocowane do drewnianych elementów za pomocą plastikowych zapinek

Uwaga
Jeśli spojrzysz na rysunek 3.2, zwróć uwagę, że BOM opisuje łożyska z numerem części - LM8UU. Na
szczęście wszystkie łożyska zawarte w zestawie Simple są oznaczone. Trzeba uważnie patrzeć, ale
numer części jest widoczny na gumowej uszczelce, która jest umieszczona wewnątrz jednego końca
każdego łożyska
Wiele drukarek 3D używa szyn aluminiowych lub innych materiałów do utworzenia podstawy. Zamiast
plastikowych zapinek tego typu materiały często wymagają śrub i nakrętek, aby zablokować wszystko.
Część niskich kosztów Simple znajduje się w materiałach, takich jak drewniane elementy ramy i
plastikowe zapinki. Upewnij się, że wykonałeś swoje badania, dzięki czemu poznasz metodę montażu
własnej drukarki 3D. Mówiąc o wiązaniach zip, chcesz wejść w nawyk uważnego sprawdzania zdjęć
instrukcji montażu. Często znajdziesz wskazówki dotyczące prawidłowego umieszczenia wypustki,

która powstaje, gdy zamknięcie jest zamknięte i zablokowane. Ten nub może czasami stać na drodze
ruchomych części. Na przykład, jeśli tekst nie wskazuje, po której stronie kawałka drewna powinna
znajdować się rozporek z suwakiem, skonsultuj zdjęcie. Podczas mojego zgromadzenia nigdy nie było
żadnego pytania strona kawałka drewna wycinanego laserem, do którego nub pójdzie, ale pracuj
powoli i zawsze zweryfikuj zdjęcie, jeśli możesz. Na początku montażu połączysz swój pierwszy silnik z
kawałkiem lasera drewno, jak pokazano na rysunku

Podczas skręcania silnika na kawałku drewna należy pamiętać o kilku przedmiotach:
• Chcesz znaleźć i użyć odpowiedniej śruby długości, która przejdzie całą drogę przez drewno i do
silnika. Silniki prostego mają cztery otwory na śruby.
• Nie trzeba mocno obracać śrub; dokręć je kluczem imbusowym, aż się dopasują, ale nie dokręcaj tak
mocno, aby śruba wbiła się w drewno lub zmiażdżyła.
• Użyj linijki, aby sprawdzić długość wszystkich śrub i elementów, których będziesz używać. Wiele
małych śrub M3, które są dostarczane z prostym, różni się długością tylko o 5 mm. Jeszcze lepiej,
otwórz worek z bolcami i podziel je na kubki lub torebki według rozmiaru. To pozwoli Ci zaoszczędzić
frustracji, gdy jesteś w trakcie budowy
• Każdy silnik ma długość przewodów wychodzących z jednej strony. Użyj zdjęć, aby określić
prawidłową orientację silnika, tak aby przewody były skierowane we właściwym kierunku. Pomoże to
później, gdy łączysz Simple i wszystkie przewody biegną w tym samym kierunku (w kierunku płytki
drukowanej). Ponadto wiele wycinanych laserowo elementów Simple ma otwory do prowadzenia
drutu przez nie. Skorzystaj z instrukcji i zdjęć, aby odkryć prawidłową pozycję montażu. (Jeśli popełnisz
błąd, odłożenie silnika i obrócenie go zajmuje tylko minutę.) Pierwsze dwa silniki, które przymocujesz,
będą dotyczyły osi X i osi Z. Silnik osi X służy do przesuwania łóżka drukującego w lewo i prawo (patrząc
na Prostą z przodu). Silnik osi Z obraca przedmiot zwany śrubą pociągową. Na Rysunku 3.7 widać, że
silnik osi Z ma druty przechodzące przez prostokątny otwór.

Zauważamy również, że instrukcje wskazują dwa małe koła, które biegną po lewej krawędzi ciętego
laserem kawałka drewna. Ta informacja pomoże ci prawidłowo zamocować silnik Z. Jeśli zamontujesz
go po niewłaściwej stronie, oś Z silnika (metalowy pręt, który możesz obrócić palcami) będzie miał dwa
małe kółka po prawej stronie. Po przymocowaniu silników X i Z do odpowiednich kawałków drewna,
nadszedł czas na złożenie podstawy. Na rysunku widać, że podstawa jest częściowo złożona (a łożyska,
które były nieco wcześniej ukryte, są teraz widoczne);

Silnik osi X i silnik osi Y mają mały kawałek przezroczystej rury winylowej, która jest włożona na ich
osie. Nie wciskaj winylu do końca w otwór osi, ponieważ rura będzie się ocierać i zapewni opór

silnikowi, gdy będzie chciał się obracać. Po włożeniu rurki nad osią, przymocuj do niej opaskę na suwak,
ale nie dotykając silnika. Umieściłem moje z około 1/8 "przestrzeni rurki pozostawionej za suwakiem,
a oba silniki obracają się dobrze. Pociągnij za suwak tak mocno, jak to tylko możliwe. Usłyszysz
kliknięcie w miarę zaciskania i możesz użyć pary szczypiec (ciągnąc za luźny koniec) i śrubokręta
(umieszczonego na klinie), aby uzyskać jedno lub dwa kolejne kliknięcia.
Uwaga
Niektórzy właściciele Simple zasugerowali najpierw założenie suwaka, a następnie dokręcenie go przed
włożeniem metalowej osi. To może zadziałać, ale jest też szansa, że za bardzo się dokręcisz i nigdy nie
dopasujesz rury winylowej do osi. Gdy rura jest włączona i dokręcona, obróć ją palcami. Jeśli metalowa
oś się obraca, prawdopodobnie masz wystarczająco wąską rurę winylową.
Po podłączeniu zespołu osi X do podstawy, otrzymasz także pierwsze doświadczenie w użyciu małych
nakrętek M3. Orzechy te wkładane są do małego gniazda w laserowo wycinanym drewnie, jak
pokazano na rysunku .

Nakrętki pasują do gniazda tylko w jedną stronę, ale nawet wtedy może być konieczne dobre
dopasowanie, aby się w nim zmieścić. Po włożeniu nakrętki do szczeliny przykręcisz śrubę M3, aby
przytrzymać silnik (lub inne kawałki drewna) na miejscu nadal potrzebujemy prawej strony (patrząc od
przodu) i dwóch 10-calowych metalowych prętów włożonych w dwa wycięte laserowo koła. W
instrukcji zaleca się użycie młotka lub gumowego młotka i bardzo polecam opcję gumowego młotka.
Kluczem do tego kroku jest trzymanie każdej pręta w pozycji pionowej podczas wbijania go w okrągły
otwór. Będziesz czuł opór, ponieważ otwory mają nieco mniejszą średnicę, ponieważ pręty muszą być
mocno i mocno trzymane, aby Zaxis działał prawidłowo. Na rysunku widać, że udało mi się wprowadzić
oba metalowe pręty; zwróć uwagę na instrukcje, które zalecają umieszczenie dodatkowych kawałków
drewna pod spodem podstawy, aby nie pękały.

Następnie za pomocą plastikowych złącz połącz dolną płytę osi X pokazaną na rysunku

z dwoma 6,5 "metalowymi prętami włożonymi w łożyska osi X. Pręty te powinny poruszać się z
łatwością w lewo i prawo, prawie bez oporu. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób wypustki tasm

plastikowych spoczywają na tej płycie, a nie na dnie. Należy również upewnić się, że mały otwór na
płycie znajduje się po lewej stronie (patrząc od przodu). Ta dziura będzie ważna, jeśli zdecydujesz się
zainstalować pakiet wyłącznika krańcowego dostarczany z Simple.
Uwaga
Czym są wyłączniki krańcowe? Wyłączniki krańcowe przerywają zasilanie silnika, gdy są wyzwalane, i
są używane przez Printrbot Simple do zatrzymywania silników obracających się, gdy zostaną osiągnięte
pewne granice. Na przykład wyłącznik krańcowy zamocowany do łoża druku może być użyty do
zatrzymania silnika X, gdy łóżko druku porusza się jak najdalej w prawo. Później możesz użyć
wyłączników krańcowych, aby "porozmawiać" z oprogramowaniem - dzięki temu oprogramowanie
będzie wiedzieć, kiedy silniki osiągną maksymalną bezpieczną odległość, a także pomoże zdefiniować
punkt początkowy (zwany Home) dla zadań drukowania. Zauważ, że wyłączniki krańcowe nie były dla
mnie dostępne w czasie, gdy montowałem mój Printrbot, ale instrukcje dotyczące instalowania
wyłączników krańcowych są teraz dostępne w Printrbot. Wyłączniki krańcowe są również dostarczane
ze wszystkimi zestawami Printrbot, więc naprawdę nie ma powodu, aby ich nie instalować.
Po przymocowaniu dolnej płytki osi X nadszedł czas na dodanie żyłki wędkarskiej, która służy do
przesuwania lewego i prawego pola druku w osi X. Sztuczka dla osi X polega na tym, aby linia była dobra
i ciasna z trzema lub czterema owinięciami wokół rury winylowej. Zajęło mi to kilka prób, ale udało mi
się zrobić to wystarczająco mocno, aby przesuwać płytę ręka, która obracałaby rurkę i oś silnika.
Zdobądź pomocnika, jeśli potrzebujesz kogoś, kto mocno naciągnie żyłkę podczas dokręcania śrub. Po
upewnieniu się, że dolna płyta osi X porusza się płynnie w lewo i w prawo (a żyłka pozostaje bezpiecznie
na rurze winylowej), przymocuj płytkę drukującą za pomocą śrub 3M z małymi sprężynami między
górną płytką (łóże drukujące) i płytę dolną. Dokręcając te cztery śruby, będziesz w stanie
wypoziomować podłoże do drukowania, gdy zaczniesz testować swoją drukarkę. Bardzo ważne jest,
aby złoże druku było całkowicie wypoziomowane, aby końcówka gorącego końca wytłaczającego
gorący plastik nie zadrapała żadnej części drewnianego łoża druku. Kiedy skończysz z osią X, pora
zmierzyć się z osią Y. Etapy osi Y nie są skomplikowane, ale jest ich dużo! Zespół osi Y uruchamia się po
zamocowaniu czterech łożysk po jednej stronie wycinanego laserem kawałka drewna i czterech łożysk
po drugiej stronie. (Numer kroku może ulec zmianie, ale powinno to pomóc w ustaleniu, kiedy
osiągnąłeś punkt osi Y w zespole). Znowu zwróć uwagę na położenie zamków błyskawicznych i
orientację drewnianych elementów. Użyj zdjęć jako wskazówek wizualnych. Na przykład na rysunku
zobaczysz, że wycięcie pod kątem jest cięte na ten normalnie kwadratowy element. Ten kątowy
wycięcie pomoże ci zorientować się w kawałku i pokazać, gdzie znajdują się końcówki zamka, aby nie
kolidowały z ruchomymi częściami.

Zakończ dołączanie kilku kawałków do drewnianego elementu ze wszystkimi łożyskami, a następnie
przykręć silnik osi Y (ponownie, używając zdjęć, aby pomóc Ci określić, po której stronie drewnianego
elementu powinien być przymocowany silnik, jak również kierunek przewodów). Mam zamiar nazwać
ten Mini-Zespół osi Y 1. Odłóż ten kawałek (z silnikiem) na bok na chwilę. Teraz zbudujesz MiniAssembly 2 osi Y, który jest dość prosty. Kiedy skończysz, będziesz miał długi zespół osi Y, który wygląda
jak ten na rysunku

Odstaw Mini-Assembly 2 osi Y na Mini-Assembly 1, a następnie zajmiesz się częścią osi Z. Oś Z różni się
od osi X i Y tym, że nie będzie używać żyłki. Zamiast tego oś Z wymaga użycia 10-calowej śruby
prowadzącej z przymocowanym do niej suwakiem z winylu, jak pokazano na rysunku.

Następnie wsuń otwarty koniec rurki winylowej nad silnik osi Z i użyj innego wiązania, aby przytrzymać
go w miejscu. Zyskaj dobry i mocny suwak, jak pokazano na Rysunku . Zakręć śrubę pociągową dłonią;
jeśli oś silnika obraca się łatwo, przytnij ogon na szlufce. W przeciwnym razie dokręć jeszcze bardziej
suwak

Końcowe obserwacje montażu
Następnie zajmiesz się podłączaniem płytki drukowanej. Jest to łatwe, ale należy uważać, aby nie
uszkodzić płytki drukowanej ani nie dotknąć żadnej z wrażliwych części elektronicznych na jego
powierzchni. Pomoże ci podłączyć wtyczkę do płytki drukowanej po zipie związanym z deską po stronie
prostego, jak pokazano na rysunku.

Teraz nadszedł czas, aby dołączyć oba mini-zespoły osi Y (1 i 2). Znajdź małą nakrętkę, która pasuje do
śruby pociągowej. Przesuń mini zespół 1 osi Y na dwa 10-calowe metalowe pręty, tak aby śruba
pociągowa podniosła się i przez wycięcie w kształcie nakrętki. Wbij nakrętkę w otwór i wkręć w nią
śrubę pociągową. Upewnij się, że nakrętka pozostaje w otworze (w kształcie nakrętki), ponieważ
następnie używasz dwóch śrub M3 do zablokowania tej nakrętki w miejscu, jak pokazano na rysunku

Następnie włożysz dwa dodatkowe metalowe pręty o średnicy 6,5 cala przez łożyska osi Y. Tak samo
jak w przypadku osi X, wykonujesz Mini-Assembly 2 osi Y i mocujesz go do Mini-Assembly 1 osi Y za
pomocą opasek zapinanych wokół metalowych prętów. Upewnij się, że te zamki błyskawiczne są tak
ścisłe, jak tylko możesz je zdobyć - im mocniej, tym lepiej. I podczas gdy jesteś na tym, zawiąż mały
węzeł i zabezpiecz go śrubą M3 i nakrętką do wnętrza długiego elementu osi Y, jak pokazano na
Rysunku. (Na Rysunku widoczne są również plastikowe taśmy przytrzymujące dłuższy zespół osi Y.)

Zawiń żyłkę trzy do czterech razy wokół rury winylowej i zabezpiecz drugi koniec śrubą M3 i nakrętką,
utrzymując linię tak ciasno, jak to tylko możliwe.
Uwaga
Zauważyłem, że owijanie luźno i użycie kciuka, aby przykryć koniec winylowej rurki, uniemożliwiło
ześlizgnięcie się żyłki. Po tym, jak miałem trzy do czterech okładów, użyłem paznokcia, aby popchnąć
żyłkę (upewniając się, że nie zachodzi na siebie), jednocześnie ciągnąc za wolny koniec i utrzymując
napięcie na linii. Jeśli masz kogoś, kto mógłby pomóc , osoba może trzymać i utrzymywać napięcie na
wolnym końcu linii podczas zawijania. Niezależnie od tego, jak to robisz, staraj się zachować napięcie
na linii podczas jej zawijania i zabezpieczania.
W pozostałych krokach montujesz wytłaczarkę i zespół gorącego końca. Zaczynasz od złożenia zestawu
pięciu nieparzystych części i zamocowania ich za pomocą trzech śrub M3, jak pokazano na rysunku

W dodatkowych krokach montujesz mniejsze bity (niektóre za pomocą kleju do drewna), które
wyglądają jak przedmiot na rysunku. Ta niewielka kolekcja części powoduje naprężenie plastikowego
żarnika podczas wprowadzania do gorącego końca, dlatego idź powoli, upewniając się, że wszystkie
elementy i części są odpowiednio ustawione i zamocuj je ostrożnie!

Zaczynasz owijać swój zespół, wkładając małe koło zębate na oś silnika. Zauważ, że ma na nim małe
rowki (zęby), które chwycą za żarnik i pomogą nakarmić go w gorącym końcu. Włóż gorącą końcówkę,
zabezpiecz ją kilkoma śrubami M3, dodaj kilka ostatnich kawałków drewnianych, które doprowadziły
włókno do gorącego końca, i gotowe! Kiedy skończysz swój Simple, powinien wyglądać jak ten na
rysunku

Łączenie wszystkich przewodów
Teraz pozostaje tylko podłączyć wszystkie różne przewody do płytki drukowanej. Będziesz chciał
dokładnie przyjrzeć się obwodowi drukowanym i podłączyć przewody do odpowiednich gniazd
wtykowych. Na przykład wszystkie przewody silnika X kończą się białą wtyczką, która wygląda jak ta na
rysunku

Nie chcę wskazywać żadnych portów na płytce drukowanej, ponieważ mogą one łatwo ulec zmianie w
przyszłych wersjach, ale chcę zwrócić uwagę na to, że każdy port jest oznaczony etykietą. Dzięki temu
można łatwo dopasować silniki i hot-end do właściwych portów. Na przykład na rysunku 3.22, jeśli
spojrzysz na sam dół planszy, zobaczysz biały port z literami T-EXT. Gorący koniec stale wysyła aktualną
temperaturę do płytki z obwodami drukowanymi (i do oprogramowania używanego w drukowaniu 3D),
a będziesz musiał upewnić się, że podłączasz odpowiedni przewód przychodzący z gorącego końca do
tego portu. Podobnie znajdziesz złącza silnika biegnące po lewej stronie płytki drukowanej. Na rysunku
3.22 porty silnika na płytce drukowanej są oznaczone etykietami typu Z-MOT, Y-MOT, X-MOT i E-MOT.
Odpowiadają one odpowiednio 4 silnikom, Z, Y, X i wytłaczarce. Ponownie, zapoznaj się z
Przewodnikiem dla początkujących, aby uzyskać pełne instrukcje na temat okablowania własnego
Simple.

Myśli końcowe
Mój całkowity czas budowy był krótszy niż cztery godziny. Należy pamiętać, że robiłem zdjęcia i robiłem
notatki, więc mogłem je wykonać w ciągu trzech godzin lub mniej. Ale nie spieszyłem się, a ty też nie
powinieneś. Jest powód, dla którego ta drukarka 3D nazywa się Printrbot Simple. Nie jest trudno
budować. Musisz poświęcić swój czas, zbadać zdjęcia, przeczytać zestawienie instrukcji i przejrzyj
wszystkie części zestawu, aby upewnić się, że masz wszystko. To niesamowite, że jedynymi
narzędziami, jakich potrzebowaliśmy, były dwa klucze imbusowe (2,5 mm i 1,5 mm), śrubokręt
krzyżakowy, szczypce, nożyczki, klej do drewna i obie ręce. Złożyłem meble, które wymagały więcej
narzędzi niż to! Mimo to wiem, że po raz pierwszy budowanie drukarki 3D może być nieco stresujące.
Polecam częste przerwy. Jeśli uderzysz w przeszkodę lub poczujesz się sfrustrowany, odejdź na kilka
minut. Czasami pomocne może być także pominięcie instrukcji. Nie mam na myśli ciebie powinien
skoczyć przed siebie i zacząć budować, ale po prostu obserwuj. Spójrz na zdjęcia i przeczytaj instrukcje,
a przekonasz się, że czasami masz odpowiedź na kilka kroków naprzód. Zauważyłem, że robię to kilka
razy, kiedy próbowałem zrozumieć, jak jedno lub dwa małe kawałki były zorientowane z szacunkiem
inne kawałki. Innym razem skoczyłem przed siebie, aby zobaczyć zdjęcie, które pokazało mi właściwą
orientację okablowania na jednym silniku. Skorzystaj z dziesiątek pełnokolorowych zdjęć, które często
pomagają.
Uwaga
Nie ignoruj forum Printrbot! Przekonasz się, że każdy z modeli Printrbota, w tym Simple, ma swój
własny obszar na forum i czają się w nim "eksperci", którzy chętnie pomagają komuś w pracy i drukarce
3D. Należy pamiętać, że instrukcje montażu Simple są w toku. Jeśli zostanie znaleziony błąd, jest on
zazwyczaj naprawiany szybko, a aktualizacja jest publikowana online. W rzeczywistości, kiedy to
napisałem, przejrzałem instrukcje montażu i znalazłem dwa nowe etapy tworzenia płaskiej powierzchni
na osi silnika ekstrudera za pomocą pliku. Nie było ich wczoraj i cieszę się, że je znalazłem, ponieważ
łatwo jest usunąć silnik wytłaczarki i wykonać ten krok. Więc podsumuję ten rozdział, podsumowując
niektóre lekcje, których nauczyłem się podczas mojej prostej kompilacji:
• Nie dokręcaj zbyt mocno śrub M3.
• Spójrz na zdjęcia, aby ustalić, gdzie znajduje się wypustka z suwakiem (i po której stronie z drewna).
• Dodatkowy zestaw rąk zawsze jest przyjemny, zwłaszcza gdy owijamy żyłkę wokół winylowej rurki na
silnikach X i Y.
• Użyj miarki do pomiaru długości śrub; nie patrz na nich.
• Jeśli krok nie wymaga kleju do drewna, nie używaj go!
• Za pomocą śrubokręta i szczypiec dokręć suwak jednym lub dwoma kliknięciami.
• Podczas wbijania w metalowe pręty 10 "dla osi Z, użyj gumowego młotka i idź powoli. Metalowe
pręty nie muszą przechodzić przez otwory na samym dnie Prostego; 3/4 jest w porządku.
• W razie wątpliwości skontaktuj się z
(http://www.jotformpro.com/Printrbot/support-ticket)
(http://www.printrbottalk.com/forum/

pomocą techniczną pod adresem
lub zamieścić pytanie na forum

4. Konfigurowanie oprogramowania
Pomyślne zbudowanie drukarki 3D to niesamowite osiągnięcie. Jeśli zakończyłeś budowę swojego
własnego Printrbota Simple (lub właśnie otrzymałeś wstępnie zmontowany moduł), jesteś gotowy, aby
przejść do następnego etapu procesu drukowania 3D. Teraz wszystko zależy od oprogramowania, a jak
odkryjesz w tej części, musisz wiedzieć kilka rzeczy o specjalistycznym oprogramowaniu używanym
przez hobbystów do drukowania w plastiku. Jeśli chcesz rozpocząć pracę z częścią oprogramowania,
powinieneś pobrać i przeczytać "Przewodnik Simple Getting Started", który zespół Printrbot stworzył
właśnie dla Simple. Jest to plik PDF, który wyjaśnia, jakie oprogramowanie pobrać i zainstalować oraz
jak przetestować program Simple, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Nie mogę
wystarczająco podkreślić, że ważne jest, aby przeczytać "Przewodnik szybkiego startu" całkowicie
przed pobraniem i zainstalowaniem oprogramowania. Aby pobrać przewodnik, otwórz przeglądarkę i
wskaż następujący adres internetowy, jak pokazano na Rysunku 4.1:
http://printrbot.com/support/instructions-and-guides/

Rodzaje oprogramowania do drukowania 3D
Obiecałem na początku , że utrzymam dyskusje techniczne tak łatwe, jak to tylko możliwe, więc
najpierw chcę zredukować jak najwięcej akronimów i dziwnej terminologii, jak to tylko możliwe.
• Użyjesz specjalnego oprogramowania do tworzenia obiektów 3D. To oprogramowanie jest czasami
nazywane oprogramowaniem CAD; CAD oznacza Computer Aided Design. Jest to oprogramowanie,
które pomaga wykonywać skomplikowane czynności, takie jak tworzenie prostych krawędzi, krzywych
i zapewnianie prawidłowych wymiarów (takich jak długość boku sześcianu) i wszystkich innych zadań
związanych z podejmowaniem idei w głowie i dzięki czemu pojawia się na ekranie komputera.
• Używasz również specjalnego oprogramowania do podzielenia tego obiektu 3D na warstwy pamiętaj o warstwach z Części 1, "Co to jest drukarka 3D?" Twój obiekt 3D będzie drukowany po

warstwie, z roztopionym plastikiem wychodzącym z gorącego końca. Specjalny kawałek
oprogramowania jest potrzebny do przecięcia tego obiektu 3D do różnych warstw, które po ułożeniu
tworzą fizyczny obiekt 3D, który będziesz mógł trzymać w swoich rękach. To oprogramowanie ma
każdy kawałek i zamienia go na specjalne dane (zwane kodem g), które mówią gorącemu końcowi,
gdzie się poruszać, gdy kładzie koralik stopionego plastiku.
• Inny rodzaj specjalnego oprogramowania steruje elektroniką w drukarce 3D. Trzy silniki sterujące
ruchem wzdłuż osi X, Y i Z muszą mieć przypisane im instrukcje sterujące kierunkiem obrotu osi silnika.
Gorący koniec musi zostać poinstruowany, aby ogrzać się do określonej temperatury, która zaczyna
topić plastik. I jest o wiele więcej. To oprogramowanie kontrolujące jest czasami określane jako
Computer Aided Manufacturing lub CAM. Brzmi to skomplikowanie (i może być), ale wszystko, co
musisz wiedzieć, to to, że oprogramowanie CAM pobiera wygenerowany kod g dla każdego plasterka
twojego obiektu 3D i używa tego kodu do instruowania silników osi, jak się poruszać.

Uprośniłem znacznie wyjaśnienie oprogramowania, ale szczerze mówiąc, nie musi być skomplikowane.
W skrócie, potrzebujesz oprogramowania, które pozwala ci stworzyć model obiektu 3D,
oprogramowanie, które pobiera ten model obiektu 3D i dzieli go na warstwy, i zamienia je na kod oraz
oprogramowanie, które pobiera ten kod i "rozmawia" z drukarką 3D, aby wiedziała, jak i gdzie się
poruszać. Dla mnie skomplikowana część oprogramowania polega na znalezieniu oprogramowania,
które można wykorzystać w danej drukarce 3D. Dostępne są dziesiątki opcji oprogramowania, które
może dzielić obiekty i "rozmawiać" z drukarkami 3D, a setki aplikacji CAD pozwalają użytkownikom
tworzyć obiekty 3D. Najprostszą drogą jest rozpoczęcie od tego, co sugeruje producent
oprogramowania do drukarki 3D. W niektórych przypadkach możesz zostać skierowany na stronę
internetową zawierającą listę wszystkich kompatybilnych aplikacji, które będą współpracować z Twoją
marką drukarki 3D. W innych przypadkach niektóre drukarki 3D używają własnego oprogramowania
stworzonego przez producenta, więc wybór może już być dokonany dla ciebie. Jeśli chodzi o Printrbot
Simple, nie jesteś zamknięty w żadnym typie oprogramowania, ale co przyjemne, Printrbot sugeruje
jedną konkretną aplikację w "Podręczniku Simple Getting Started" i przechodzi przez wszystkie
ustawienia konfiguracyjne, które są specyficzne do Prostego. Więc to właśnie zamierzam zrobić w tym
celu w tej części. Mam zamiar pobrać Repetier i pokazać, jak to zrobić, łącząc mój komputer z Simple i
testując go i konfigurując, zanim zacznę drukować.
Pobieranie oprogramowania Repetiera
Używam MacBook Air, ale jeśli korzystasz z komputera PC, z przyjemnością dowiesz się, że
oprogramowanie zalecane przez Printrbot jest dostępne dla systemów Windows i Linux. Większość
liczb, które zobaczysz, pochodzi z mojego komputera Mac, ale okaże się, że oprogramowanie wygląda
podobnie w większości, jeśli nie wszystkich, ekranów konfiguracji. Ponownie, jeśli uderzysz w
przeszkodę, skontaktuj się z Printrbotem lub Repetierem z pytaniem lub opublikuj go na forum.
Uwaga
Oprogramowanie Repetier jest dostępne za darmo, ale jeśli naprawdę Ci się to podoba i ciesz się z
tego,
możesz
rozważyć
przekazanie
darowizny
firmie.
Możesz
odwiedzić
http://www.repetier.com/donate-or-support/, aby przekazać darowiznę. Kwota zależy od Ciebie, ale
pamiętaj, że wsparcie finansowe oznacza aktualizacje oprogramowania i ciągłe wsparcie techniczne.

Pobrałem oprogramowanie na komputer Mac i dwukrotnie kliknąłem ikonę, aby ją zainstalować. Jeśli
jesteś właścicielem komputera Mac, prawdopodobnie okaże się, że oprogramowanie pochodzi od
"niezidentyfikowanego programisty" i nie można go zainstalować. Nie martw się - oprogramowanie
jest w porządku, jeśli pobrałeś je bezpośrednio z urządzenia Repetier. Wszystko, co musisz zrobić, to
przytrzymać w dół klawisz Control i kliknij ikonę instalacji (a twoje konto użytkownika logowania musi
być typu administratora, który pozwala na instalację oprogramowania). Pojawi się menu i powinieneś
kliknąć opcję Otwórz na samej górze. Zobaczysz okno podobne do tego na rysunku. Kliknij przycisk
Otwórz, aby uruchomić apikację Repetier

Po pierwszym uruchomieniu Repetiera najprawdopodobniej zobaczysz dwa otwarte okna, takie jak na
rysunku. Jednym z nich jest okno Preferencje dla oprogramowania Repetier, a drugim jest interfejs
użytkownika oprogramowania Repetier. Śmiało i zamknij okno Preferencje; w dalszej części tego
rozdziału skupiam się na ustawieniach, które musisz wprowadzić w podstawowym interfejsie
użytkownika.

Uwaga
W programie Repetier znajduje się kilkadziesiąt elementów do skonfigurowania, a w podręczniku
"Simple Getting Started Guide" firmy Printrbot dla programu Simple przedstawiono najważniejsze
konfiguracje. Możesz jednak zapoznać się z oficjalnymi instrukcjami dotyczącymi konfiguracji repetera,
odwiedzając stronę http://www.repetier.com/documentation/ i klikając link odpowiadający Twojemu
systemowi operacyjnemu. Ponieważ jest tak mało ustawień konfiguracyjnych, aby przed drukowaniem

korzystać po prostu przejrzę większość z nich i podzielę się z wami kilkoma szczegółami dotyczącymi
tych ustawień, abyście mogli lepiej zrozumieć ich wartości i kiedy musielibyście je zmienić.
Ustawienia Repetiera
Pierwsza konfiguracja Repetiera rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Ustawienia drukarki, które
otwiera okno Ustawienia drukarki pokazane na rysunku

Kliknij przycisk Dodaj i pojawi się małe okno, takie jak na rysunku. Wpisz Simple i kliknij Create.

Upewnij się, że wybrano zakładkę Connections w oknie Printer Settings, a następnie wykonaj poniższe
konfiguracje, jak pokazano na rysunku

1. Wybierz port z rozwijanego menu, które odpowiada portowi USB, którego używasz do podłączenia
urządzenia Simple do komputera.
2. Ustaw szybkość transmisji na 250 000 z rozwijanego menu.
3. Zmień rozmiar pamięci podręcznej na 127.
Przejdź do zakładki Zachowanie i dokonaj poniższych ustawień na rysunku

1. Zmień posuw na posuw na 500.
2. Ustaw domyślną temperaturę wytłaczarki na 195.
3. Ustaw domyślną temperaturę podgrzewanej wanny na 0.
4. Upewnij się, że wszystkie trzy pola są zaznaczone na Sprawdź wytłaczarkę i Podgrzane łóżko, Nie
rejestruj żądań temperatury i Wyłącz wytłaczarkę po Zadanie / Zadanie.

Jeśli zdecydujesz się później dodać podgrzewane łóżko do urządzenia Simple, powróć do tego
ustawienia i zmień domyślną temperaturę podgrzewanego złoża na temperaturę zalecaną dla danego
podgrzewanego łóżka.
Uwaga
Ogrzane łóżko pomaga zapewnić, że stopione tworzywo sztuczne chłodzi się wolniej, co pomaga
zapobiegać kurczeniu się i wypaczaniu. W chwili pisania tego artykułu, obecnie nie sprzedaje się
podgrzewanego łóżka przez Printrbot dla Prostego, ale sprawdź na stronie internetowej printrbot.com,
czy jest ona dostępna, jeśli jesteś zainteresowany.
Przejdź na kartę Wymiary i ustaw konfiguracje wskazane na rysunku

1. Ustaw wartości X Max i Y Max na 100 (mm).
2. Ustaw szerokość obszaru drukowania na 100 (mm).
3. Ustaw Głębokość obszaru drukowania na 100 (mm).
4. Ustaw wysokość obszaru drukowania na 100 (mm).
Te wartości (100 mm) określają granice obszaru, w którym gorący koniec Simple'a może osadzać
stopiony plastik. Wyobraź sobie sześcian, który siedzi na łóżku drukującym o grubości 100 mm z każdej
strony, a będziesz miał lepszy obraz maksymalnego rozmiaru dowolnego obiektu, który chcesz
wydrukować za pomocą Simole. Jeśli w systemie Printrbot kiedykolwiek oferowany jest zestaw
ulepszeń, który umożliwia zwiększenie szerokości złoża drukowania (oś X), należy przejść do zmiany
wartości X Max i szerokości obszaru drukowania. Podobnie, gdyby dostępne były dłuższe metalowe
pręty i wkręty prowadzące dla osi Z, można zwiększyć maksymalną wysokość dowolnego przedmiotu,
który można wydrukować. Po zakończeniu pracy z kartą Diemnsion kliknij przycisk Apply, a następnie
kliknij przycisk OK, aby zapisać konfiguracje.
Slic3r
Oprogramowanie Repetier może również wykonywać obliczenia dotyczące cięcia wymagane do
wykonania obiektu 3D, podzielenia go na warstwy, a następnie przekonwertowania tych warstw na

kod g. Ponownie, "Przewodnik wprowadzający" prowadzi przez odpowiednie ustawienia do użycia z
Prostym. Wszystko zaczyna się od kliknięcia zakładki Slic3r pokazanej na rysunku i kliknięcia przycisku
Configure

Zostanie otwarty ekran kreatora konfiguracji; kliknij przycisk Anuluj - "Prosty przewodnik początkowy"
pokazuje wszystko, co musisz zrobić, aby skonfigurować Slic3r. Na karcie Ustawienia drukowania
wybierz opcję Layers i obwody z listy leftside i ustaw wysokość warstwy na 0,3 (mm), jak pokazano na
rysunku. Pozostaw wszystkie pozostałe ustawienia samodzielnie i kliknij opcję Infill.

Aby uzyskać Fill Density, zmień wartość na 0.3. Kliknij menu rozwijane FIll Pattern i wybierz Rectilinear
z różnych opcji, jak pokazano na rysunku. Nie wprowadzaj żadnych innych zmian, a następnie kliknij
opcję Skirt i Brim

Na ekranie Skirt and brim ustaw opcję Loops na wartość 2, jak pokazano na rysunku .(Wymuszają one
wydrukowanie wielu pętli testowych wokół obiektu na łożu druku przed rozpoczęciem właściwego

drukowania obiektu. Jest to świetny sposób, aby upewnić się, że stopiony plastik wychodzi z dyszy i
przylega do podłoża drukowania .) Nie wprowadzaj żadnych innych zmian, a następnie kliknij kartę
Filament Settings.

Upewnij się, że opcja Filaments jest wybrana po lewej stronie ekranu, a następnie zmień wartość
Diameter na 1.70 (mm), jak pokazano na rysunku . Nie wprowadzaj żadnych innych zmian, a następnie
kliknij opcję Cooling

Simple nie ma wentylatora, więc odznacz pole Enable Cooling, jak pokazano na rysunku. Nie
wprowadzaj żadnych innych zmian, a następnie kliknij kartę Printer Settings po prawej stronie karty
Filament Settings

Na karcie Printer Settings wybierz opcję General po lewej stronie ekranu i ustaw wartości Bed Size X i
Y na 100 (mm). Ustaw wartości Print Center X i Y na 50 (mm), jak pokazano na rysunku. Nie wprowadzaj
żadnych innych zmian, a następnie kliknij opcję Extruder 1

Na stronie opcji Extruder1 zmień wartość średnicy dyszy na 0.4 (mm), jak pokazano na rysunku.Nie
wprowadzaj żadnych dodatkowych zmian ustawień.

Dokonałeś kilku ustawień konfiguracyjnych na trzech kartach: Print Settings, Filament Settings i Printer
Settings. Przed rozpoczęciem korzystania z Simple należy zapisać zmiany jako ustawienia domyślne.
Aby to zrobić, wróć do każdej karty i kliknij przycisk Save Current Printer Settings. Wybierz opcję Default
z rozwijanego menu dla wszystkich trzech kart, jak pokazano na rysunku

To jest to! Pomyślnie skonfigurowałeś ustawienia drukarki Simple 3D i jesteś gotowy, aby przetestować
Simple i wydrukować coś. W kolejnej części, pokażę ci, jak wprowadzić Simple przez kilka
podstawowych testów, aby upewnić się, że silniki pracują, a gorący koniec osiąga właściwą
temperaturę, aby stopić plastyczne włókno PLA, które będzie podawany przez wytłaczarkę.
Uwaga

Prawdopodobnie zauważyłeś wiele dziwnych terminów w Repetier. Większość tych elementów (takich
jak Gęstość lub Wysokość spódnicy) można po prostu skonfigurować w oparciu o zalecenia Printrbota,
ale jeśli naprawdę chcesz zagłębić się w druk 3D, będziesz chciał spędzić trochę czasu na czytaniu
plików Pomocy powtarzania dla lepsze zrozumienie terminów i ich zastosowanie do drukarki 3D. Jest
to książka na poziomie początkującym, a pełne zrozumienie wszystkich tych dziwnych ustawień nie jest
wymagane do korzystania z drukarki 3D, ale pomoże ci zdobywać umiejętności i dążyć do drukowania
bardziej zaawansowanych obiektów, więc poświęć trochę czasu, aby zacząć własne badania wszystkich
ustawień oferowanych przez Repetier (lub oprogramowanie wybrane do sterowania twoją drukarką
3D).

5. Pierwsze drukowanie za pomocą Simple
Po złożeniu Simple i skonfigurowaniu oprogramowania pozostało tylko jedno - wydrukujmy coś! W tej
części przeczytasz o kilku ostatnich zadaniach wymaganych do wydrukowania modelu obiektów 3D za
pomocą prostego przy użyciu oprogramowania do repetycji. Odnotowujesz, że istnieje ponad 100
różnych modeli drukarek 3D, ta część nie może obejąć każdej sytuację. Ale pamiętaj - nawet jeśli nie
używasz Repetier, nawet jeśli nie używasz Simple Printrbot - istnieje dość standardowa lista zadań,
które musisz wykonać, aby wydrukować obiekt na wszystkich drukarkach 3D:
• Musisz pobrać lub utworzyć plik STL na swoim komputerze.
• Będziesz musiał zaimportować plik STL do drukowania w oprogramowaniu.
• Musisz podłączyć swoją drukarkę 3D do komputera.
• Musisz ustawić Hot-end do odpowiedniej temperatury.
• Musisz pokroić ten obiekt na warstwy.
• Konieczne będzie "domowe" zakończenie końcówki drukarki 3D (więcej o tym za chwilę).
• Drukuj!
Uwaga
Plik STL - to dla ciebie nowy termin. STL oznacza stereolitografię, formę druku 3D, która
wykorzystywała ten specjalny format pliku do przechowywania danych do drukowania obiektu 3D. Pliki
STL są dość popularne w dzisiejszych czasach dla wszystkich form drukowania 3D, w tym z Printrbot
Simple. Nie wszystkie z tych zadań muszą zostać wykonane w określonej kolejności, ale niektóre
zadania (takie jak rozpoczęcie zadania drukowania) nie zostaną uruchomione, chyba że inne zostały już
zakończone (na przykład podzielenie obiektu na warstwy). W tej części przedstawiam kroki, które robię
za każdym razem, gdy chcę wydrukować obiekt za pomocą Mojego Prostego. Jeśli masz inny model
drukarki 3D, nie wszystko się zgadza. Wtedy nadszedł czas, aby zapoznać się z dokumentacją dla
własnej drukarki 3D i dowiedzieć się listy zadań, które są wymagane do drukowania. Pamiętaj, że jest
wielu ludzi, którzy przyszli przed tobą, więc skontaktuj się z nimi na forach, jeśli potrzebujesz pomocy.
Niesamowite w hobby druku 3D jest to, jak przyjazna i pomocna jest wspólnota wśród nowicjuszy;
wszyscy chcemy, aby to hobby się rozwijało i prosperowało, a to oznacza pożyczanie ręki tym, którzy
mają pytania. Tak więc, bez dalszych ceregieli, pozwól mi wydrukować coś dla ciebie.
Pobieranie STL
Zanim będę mógł drukować cokolwiek z moją drukarką 3D, muszę zdecydować, co chcę wydrukować.
Z Tinkercadem zaprojektowałem wiele przedmiotów iz pewnością mogę wybrać jedną z nich na swoje
pierwsze zadanie drukowania w wersji uproszczonej. Wielu właścicieli drukarek 3D decyduje się
drukować obiekty zwane obiektami "kalibracyjnymi" - pozwalają użytkownikom wydrukować obiekt i
porównać dokładność kątów i szerokości oraz długości z rzeczywistym modelem 3D, aby określić, czy
drukarka działa prawidłowo. Ale chcę wskoczyć i wydrukować coś mojego. Jeśli odkryję, że moja
drukarka potrzebuje kalibracji, zrobię to nieco później. Teraz jednak chcę wydrukować coś fajnego.
Uwaga
Printrbot "Simple Getting Started Guide" zaleca konkretny model 3D z Thingiverse zwany Kostką
Kalibrującą 5 mm ze Stopniami; możesz wyświetlić (i pobrać) ten model, odwiedzając poniższy link:
http://www.thingiverse.com/thing:24238.

Jeśli nie masz pliku STL dla obiektu 3D do wydrukowania, chwyć ten i wykonaj te same kroki, które
wykonuję w tej części dla mojego obiektu medalionu. Rysunek 5.1 pokazuje plik Hello World, który
utworzyłem w Tinkercad i zapisałem na moim komputerze.

Zauważ, że jego ikona jest kopią ikony oprogramowania Repetier. Jeśli dwukrotnie go kliknę, plik STL
Hello World otworzy się w oknie Repetier, jak pokazano na rysunku

Obiekt ten jest małą, cienką, prostokątną płytką (z zaokrąglonymi końcami), która ma napis "Hello
World" utworzony przez otwory w ciele obiektu bryłowego. W tej chwili nie martwię się o wszystkie
przyciski i wartości wyświetlane w Repetier. Zamiast tego chcę otworzyć plik STL i potwierdzić, że mogę
wyświetlić go w 3D View. (Kliknij przycisk Widok 3D, jeśli nie widzisz pliku STL po dwukrotnym
kliknięciu).

Uwaga
Przed rozpoczęciem drukowania zaleca się odłożenie paska lub dwóch niebieskich taśm malarskich na
stole drukującym. Po ochłodzeniu plastiku będzie ono mocno przylegać do drewnianej powierzchni
łóżka - taśma malarza pozwoli ci łatwiej usunąć schłodzony, zadrukowany przedmiot, ponieważ plastik
nie przykleja się tak mocno do powierzchni taśmy, jak ma to miejsce w przypadku drewna .
Podłączanie Simple do powtarzalnego
Teraz, gdy zaimportowałem mój plik STL do urządzenia Repetier, czas podłączyć drukarkę 3D do
komputera. Robię to przez podłączenie najpierw kabla USB do płytki drukowanej urządzenia Simple, a
drugiego końca kabla USB do komputera. Skonfigurowałem już Repetier, Aby mój komputer wiedział,
którego portu USB użyć. (Na szczęście mój laptop ma tylko jeden port USB, więc Repetier ma to łatwe
.Jeśli masz wiele portów USB, spróbuj pamiętać, aby zawsze podłączyć drukarkę 3D do tego samego
portu USB w komputerze.) Następnie muszę podłącz zasilanie do urządzenia Simple za pomocą
zasilacza sieciowego dostarczonego z zestawem. Najpierw podłączam kabel zasilający do ściany, a
następnie wkładam drugi koniec do portu zasilania na płytce drukowanej. Mała zielona dioda LED
zapala się na płytce drukowanej, aby wskazać, że Simple odbiera moc, jak pokazano na rysunku

Teraz nadszedł czas, aby sprawdzić, czy Repetier może komunikować się z Simple; aby to zrobić,
wystarczy kliknąć czerwony przycisk Connect w lewym górnym rogu Repetier, jak pokazano na rysunku

Jeśli wszystko jest poprawnie podłączone, powinienem zobaczyć przycisk Connect zmieniony z
czerwonego na zielony. Otrzymuję również potwierdzenie połączenia z tekstu, który pojawia się na
dole ekranu, jak pokazano na rysunku

Uwaga
Zapoznaj się z "Simple Getting Started Guide" na stronie http://printrbot.com/support/instructionsand-guides/ w celu rozwiązywania problemów pomoc w oprogramowaniu Simple i Repetier. Możesz
również odwiedzić printrbottalk.com i zadać pytanie, jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swój
problem techniczny.

Podnieś temperaturę do odpowiedniej temperatury
Gorący koniec musi osiągnąć odpowiednią temperaturę topnienia włókna. Prosty przewodnik
"Pierwsze kroki" Printrbot pozwoli Ci ustawić temperaturę na 90 stopni Celsjusza, i taką temperaturę
zobaczysz dla zadania drukowania tego rozdziału. Aby podgrzać gorącą końcówkę, przejdź do panelu
drukowania w oknie Powtarzanie. Po prawej stronie ekranu w oknie Powtarzam, klikam przycisk Panel
drukowania pokazany na rysunku, a następnie klikam przycisk Włącz ogrzewanie.

Aby sprawdzić, czy temperatura się podnosi, dotknij przycisku Krzywa temperatury wskazanego na
rysunku i poświęć chwilę, aby zobaczyć, jak linia wznosi się w górę w kierunku 195

Podczas gdy temperatura gorącego końca rośnie, należy bardzo uważać, aby go nie dotknąć. Musisz
także upewnić się, że nic nie dotyka gorącego końca, takiego jak papier, przewody i tak dalej.
Pokrój swój obiekt na warstwy
Teraz nadszedł czas, aby podzielić obiekt, który wybrałeś do drukowania na warstwy. Kliknij przycisk
umieszczania obiektu wskazany na rysunku, a następnie kliknij przycisk Slice with Slic3r.

Po kliknięciu przycisku Slice with Slic3r zobaczysz tekst w oknie pod przyciskiem Object Placement, jak
pokazano na rysunku. Jest to kod g, który będzie używany do sterowania silnikami i wytłaczarką,
informując silniki, jak obracać i w jakim kierunku.

Uwaga
Wspomniałem wcześniej o kodzie g w książce, ale teraz widać, jak to naprawdę wygląda. Jest to bardzo
tajemnicze, ale w zasadzie jest to kod, który informuje różne silniki o działaniu. X10, na przykład, mówi
silnikowi X, aby obracał się w taki sposób, że łóżko druku porusza się o 10 mm. Kod g Z-15 mówi
silnikowi Z, aby zakręcał śrubę pociągową, aby gorący koniec przesuwał się w dół (w kierunku) do łoża
druku. Zobaczysz także różne ustawienia skonfigurowane dla Powtórzenia przesłanego przez gcode.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak istotna jest lista poleceń / kodów g-code, odwiedź
http://pl.wikipedia.org/wiki/G-code.
Gorący koniec
Spójrz na swoją Simple (lub inną drukarkę 3D, której używasz) i zanotuj, gdzie znajduje się końcówka
dyszy gorącego końca. Rysunek 5.10 pokazuje, gdzie znajduje się dysza My Simple. Jest około 5 cm nad
łóżkiem drukującym i nieco na lewo od martwego centrum. Jest również bardziej w kierunku tylnej
części łóżka drukującego.

Kiedy Repetier bierze kod g i zaczyna wydawać instrukcje do silników, przyjmuje się, że końcówka dyszy
znajduje się w lewym przednim rogu łóżka drukującego i prawie dotyka podłoża druku. Mogę ręcznie
regulować osie X i Y na moim urządzeniu Simple, ostrożnie popychając je lub ciągnąc, tak aby dysza
była jak najdalej w przód iw lewo (bez rozbijania czegokolwiek). Mogę również ręcznie ustawić oś Z
obracając pionowo śrubę pociągową ręką. Jeśli obracam go wystarczająco długo, mogę doprowadzić
dyszę do właściwej pozycji początkowej, jak pokazano na rysunku

Ręczne przesuwanie dyszy nie jest trudne, ale istnieje lepsze rozwiązanie, które nie wymaga ręcznego
ustawiania trzech osi. Przejdź z powrotem do panelu drukowania pokazanego na rysunku 5.12 i zwróć
uwagę, że każda z osi X, Y i Z zawiera zbiór dziwnych przycisków z wartościami: -100, -10, -1, -0,1, 0,1,
1, 10, i 100. Wartości te podane są w mm, a pojedyncze kliknięcie na jednym z przycisków osi
powoduje, że silnik porusza albo podłożem druku, albo dyszą w tej odległości.

Aby prawidłowo korzystać z tych elementów sterujących, musisz określić kierunek, w którym silnik
porusza łóżkiem drukującym lub dyszą po kliknięciu każdego przycisku. Możesz to zrobić dość łatwo,
używając przycisków 0,1 lub -0,1 dla każdej osi (lub może przycisków 1 lub -1). Na przykład, jeśli
klikniesz przycisk -1 dla osi X, łóżko druku przesunie się o 1 mm w prawo. Jeśli klikniesz przycisk -10 dla
osi X, łóżko druku przesunie się o 10 mm w prawo. Jeśli klikniesz przycisk 10 dla osi X, łoże druku
przesunie się w lewo. Podobne eksperymenty z osią Y podpowiadają mi, że przyciski ujemne (-0,1, - 1,
-10, -100) przesuwają dyszę do przodu, w kierunku przodu złoża druku. Przyciski dodatnie przesuwają
dyszę w tył, z dala od przedniej części łoża druku. Dla osi Z przyciski ujemne przesuwają dyszę bliżej do
łóżka drukującego, a przyciski dodatnie przesuwają dyszę w górę i oddzielają się od podłoża druku. Jak
widać, za pomocą odpowiednich przycisków można przesunąć łóżko drukujące i dyszę w taki sposób,
aby końcówka dyszy znajdowała się we właściwym położeniu wyjściowym w lewym przednim rogu
łóżka drukującego. Jednym z sekretów dobrego zadania drukowania jest umieszczenie dyszy tak blisko
powierzchni złoża, jak to możliwe, tak aby podczas początkowych ruchów układał płaską kulkę ze
stopionego tworzywa sztucznego. Aby to zrobić, Printrbot zaleca wycięcie małego kwadratu z arkusza
papieru o wymiarach 8,5 x 11 cali. Umieść tę kartkę papieru pod końcówką dyszy i opuść dyszę, aż
będzie wymagać lekkiego pociągnięcia lub dwóch, aby wyciągnąć kartkę papieru spod dyszy. Będziesz
musiał poeksperymentować kilka razy, aż uzyskasz odpowiednią odległość, ale z reguły obniżam dyszę
tak daleko, jak to tylko możliwe, bez zagłębiania się w powierzchnię łóżka drukującego. Rysunek
pokazuje, w jaki sposób umieściłem tę kartkę pod dyszą, aby uzyskać odpowiednią odległość od
powierzchni złoża druku.

Jeśli zauważysz, że kawałek papieru jest zbyt ciasny i nie można go łatwo wyciągnąć, użyj przycisku 0,1
w osi Z, aby przesunąć go o jedną dziesiątą milimetra, i spróbuj ponownie. Po umieszczeniu dyszy we
właściwym położeniu osi X, Y i odpowiedniej odległości od powierzchni złoża wydruku, dotknij
przycisku Set Home pokazanego na rysunku

Po kliknięciu przycisku Set Home powinieneś zobaczyć, że wartości X, Y i Z na tabeli drukowania
zmieniają się na 0. Teraz nadszedł czas na wydrukowanie.
Drukujemy!
Przed kliknięciem przycisku Run wykonaj test w ostatniej chwili. Przełącz na obraz krzywej temperatury
i sprawdź, czy temperatura jest tam, gdzie ma być. Kliknij przycisk g-code (po lewej stronie przycisku
Print Panel) i sprawdź, czy istnieje rzeczywisty kod g z zadań związanych z cięciem obiektów. Na koniec
sprawdź, czy masz podłączoną dyszę. Powinien znajdować się w lewym przednim rogu i prawie dotyka
powierzchni podłoża druku, a wszystkie trzy osie powinny mieć wartości 0 na panelu drukowania.
Wyciągnij koniec żarnika, odetnij go pod kątem, aby uzyskać ostry punkt, i przełóż go przez wytłaczarkę
do gorącego końca. Gdy żarnik zostanie prawidłowo włożony do gorącego końca, zablokuj wytłaczarkę,
aby wywierać nacisk na włókno, aby silnik wytłaczarki mógł go sam podawać. Teraz wróć do przycisku
3D View pokazanego na rysunku i kliknij przycisk Run.

Nastąpi niewielkie opóźnienie, zanim dysza zacznie się poruszać. Gdy zadanie drukowania jest
wykonywane po raz pierwszy, dysza nieznacznie zwiększa temperaturę (do około 5 stopni lub więcej
ustawionej temperatury), aby uzyskać topienie i gotowość przepływu. Gdy rozpocznie się zadanie
drukowania, dysza zacznie się poruszać. Jeśli skonfigurowałeś Repetier zgodnie z zaleceniami w
podręczniku "Simple Getting Started Guide" firmy Printrbot, zauważysz, że kilka pętli wokół twojego
obiektu zostanie najpierw usuniętych; dotyczy to zarówno stopionego żarnika przepływającego przez
dyszę, jak i umożliwiającego wizualne sprawdzenie, czy na podłożu druku kładziony jest koralik z
tworzywa sztucznego, jak pokazano na rysunku

Jeśli nie widać rastra żarnika na podłożu druku, możliwe jest, że wytłaczarka chwyta włókno zbyt
mocno lub zbyt luźno i nie podaje go do gorącego końca. Poluzuj lub lekko dokręć mechanizm
wytłaczarki na drukarce 3D i zobacz, czy zaczyna się zgrubienie. Jeśli nie, kliknij przycisk Kill Job i
sprawdź kilka rzeczy:
• Możliwe, że Twój gorący koniec może wymagać nieco wyższej temperatury, aby uzyskać płynność.
Użyj panelu drukowania, aby podnieść dyszę w odległości 3 cm (30 mm) lub od niej. Zwolnij mechanizm
na wytłaczarce, która wywiera ciśnienie i ręcznie popchnij żarnik w kierunku gorącego końca.
Powinieneś zobaczyć robaki z plastiku wychodzące z dyszy, jak pokazano na rysunku. Jeśli pojawi się
kulka, temperatura jest odpowiednio ustawiona i trzeba wyregulować szczelność mechanizmu
podającego na wytłoczce

• Jeśli ręczne naciśnięcie żarnika w kierunku gorącego końca nie spowoduje wytworzenia robaka z
włókna wylatującego z dyszy, może być konieczne zwiększenie temperatury. Podnieś temperaturę
ręcznie o 5 stopni. Ręcznie popchnij filament.Jeśli wyjdzie zbyt szybko (prawie jak płyn), odciągnij
temperaturę z krokiem co jeden stopień, aż zobaczysz, jak włókno wychodzi i natychmiast chłodzi się i
zwija. Po prawidłowym wytłoczeniu plastiku, będziesz musiał ponownie założyć dyszę i rozpocząć
proces drukowania (włączając w to włączenie ogrzewania). Nie będziesz musiał ponownie kroić
obiektu, ale kliknij przycisk kodu G, aby sprawdzić, czy kod nadal istnieje. Twoje pierwsze kilka (lub
pierwszych kilkadziesiąt) zadań drukowania nie będą doskonałe, więc bądź świadom tego, aby uniknąć
frustracji. Wymagało to kilkunastu regulacji wysokości dyszy (nad łożem druku) i szczelności
mechanizmu podającego wytłaczarki, aby uzyskać go "w sam raz", zanim medal Hello World zaczął
nabierać kształtu, jak pokazano na rysunku

Zauważ na zdjęciach, że umieściłem szeroki pasek niebieskiej taśmy malarskiej na łóżku druku, o czym
pisałem na początku rozdziału. Zrobiłem to przed rozpoczęciem drukowania (i zanim włączyłem
ogrzewanie). Nie zapomnij o taśmie malarza - pomóż ci usunąć gotowe zadanie drukowania - nie
chcesz, aby gorący plastik przykleił się do drewnianego łóżka do druku! Wystarczy oderwać taśmę od
podłoża druku, gdy zadanie drukowania zostanie wykonane, a wydrukowany obiekt powinien łatwo
wyskoczyć z taśmy. Gotowy medalion (przed zdjęciem z taśmy) można zobaczyć na rysunku

Aktualizacje!
Samotrzymanie dyszy dla każdego zadania drukowania może szybko stać się denerwujące, ale jest
aktualizacja, która jest teraz dostarczana z każdym urządzeniem Printrbot Simple. To zestaw
końcowych przystanków, które automatycznie kierują się w Twoją stronę - fajnie! Po instalacji, zamiast
używania przycisków osi, aby przesunąć końcówkę dyszy do właściwej lokalizacji początkowej i
odległości od łóżka drukującego, należy kliknąć przycisk Wszystkie strony na panelu drukowania, a
zadanie to zostanie wykonane automatycznie. Silniki obracają się, a łóżko drukujące i dysza poruszają
się same i nie jest potrzebne żadne dostrajanie. Jeśli chodzi o taśmę malarską, wkrótce pojawi się
ulepszenie, co wyeliminuje potrzebę używania taśmy. Nazywa się to podgrzewanym łóżem i jest to
narzędzie pozwalające plastikowi ostudzić się stopniowo, tak aby się nie wygiął ani nie wygiął. Jeśli
jesteś użytkownikiem taśmy malarskiej, możesz zauważyć, że tworzywo sztuczne ma tendencję do
nieznacznego odkształcania się, gdy plastik się ochładza. Ogrzane łoże pomaga mu zapobiec. Należy
sprawdzić u producenta drukarki 3D, czy dostępne jest podgrzewane łóżko; jeśli jesteś właścicielem
Simple'a, podgrzewane łóżko powinno być dostępne do czasu, kiedy to przeczytasz.

6. Darmowe oprogramowanie do modelowania 3D
Część 5, pokazała, jak łatwo jest wydrukować obiekt 3D za pomocą Simple. Ten proces jest dość typowy
dla większości drukarek 3D i innego oprogramowania do drukowania 3D, z którego możesz korzystać.
Przedstawiłem ci krótko Thingiverse, bibliotekę obiektów 3D, która umożliwia wyszukiwanie i
pobieranie plików potrzebnych do wydrukowania tych obiektów. Wielu właścicieli drukarek 3D może
pobrać darmowe obiekty z Thingiverse i innych repozytoriów, ale co zrobić, jeśli chcesz tworzyć i
drukować własne niestandardowe modele 3D? Do tworzenia własnych modeli 3D potrzebne będzie
specjalne oprogramowanie CAD, o którym wspomniałem wcześniej. Istnieje wiele firm z branży CAD i
jeszcze więcej aplikacji CAD. Niektóre z nich to bardzo zaawansowane aplikacje CAD z setkami funkcji
i możliwości, a niektóre z nich są super-proste, które mają pewne ograniczenia. Niektóre firmy
oferujące oprogramowanie CAD oferują szkolenia pokazujące użytkownikom, w jaki sposób
prawidłowo korzystać z oprogramowania, a niektóre są pisane przez jedną osobę po godzinach i
praktycznie nie zawierają żadnej dokumentacji. Ceny mogą wahać się od bardzo drogich do całkowicie
darmowych. Na szczęście, początkujący projektanci 3D nie muszą wydawać dużych pieniędzy na
oprogramowanie CAD. Niektóre z najlepszych rzeczy są dostępne nie tylko za darmo, ale również z
przyzwoitą ilością samouczków lub materiałów szkoleniowych. Jednak projektowanie obiektów za
pomocą CAD jest umiejętnością, a Twój sukces (lub porażka) w konkretnej aplikacji CAD zależy od tego,
ile czasu poświęcisz na eksplorowanie, eksperymentowanie, testowanie nowych funkcji i tak dalej.
Podczas rozwijania umiejętności CAD możesz zauważyć, że dana aplikacja nie rośnie wraz z tobą. Kiedy
tak się stanie, nadszedł czas na zbadanie bardziej zaawansowanych aplikacji CAD. W tym rozdziale
przedstawię wam darmową, "początkującą" aplikację CAD o nazwie Tinkercad. (Wpisuję początkującą
w cudzysłów, ponieważ niektórzy projektanci CAD potrafią robić niesamowite rzeczy dzięki tej
aplikacji.) Tinkercad jest tylko jednym z przykładów i możesz już mieć ulubioną lub aplikację CAD, którą
znajomy Ci podarował, której lubisz używać. To wspaniale! Właśnie należy pamiętać, że w przypadku
dowolnej aplikacji CAD należy upewnić się, że aplikacja ma możliwość zapisania lub wyeksportowania
pliku STL. Pliki STL są tajnym składnikiem do drukowania obiektów 3D za pomocą drukarki 3D, więc
jeśli jest to ostateczny cel, znajdź i skorzystaj z aplikacji CAD, która może pobrać gotowy model 3D i
zapisać go jako plik STL.
Tinkercad
Tinkercad jest własnością Autodesk, czołowego programisty aplikacji CAD. Dobrą wiadomością jest to,
że można z niego korzystać za darmo, chociaż istnieją plany cenowe, które zapewniają dodatkowe
funkcje. Tinkercad to aplikacja internetowa, co oznacza, że potrzebujesz przeglądarki internetowej. Ale
nie jest to żadna przeglądarka internetowa - musi obsługiwać WebGL, specjalne oprogramowanie,
które daje przeglądarce możliwość wykonywania specjalnych zadań na obiektach 3D na ekranie
(między innymi). Nie wszystkie przeglądarki obsługują WebGL, więc możesz szybko się dowiedzieć,
otwierając ulubioną przeglądarkę i kierując ją na stronę tinkercad.com. Jeśli zobaczysz komunikat
podobny do tego na rysunku, musisz pobrać i zainstalować inną przeglądarkę, jeśli chcesz korzystać z
Tinkercad.

Cztery bezpłatne przeglądarki internetowe obsługujące WebGL to Opera (www.opera.com), Internet
Explorer 10 (http://microsoft.com), Firefox (http://www.getfirefox.net) i Chrome (https: /
/www.google.com/intl/en/chrome/browser/). Nie ma nic złego w instalowaniu dwóch lub więcej
przeglądarek na komputerze, więc nie przestawaj używać swojej ulubionej przeglądarki, jeśli nie
obsługuje Tinkercad. Po prostu otwórz przeglądarkę Firefox lub Chrome, jeśli chcesz korzystać z
Tinkercad. Pokażę ci Tinkercad i wskazuję niektóre jego cechy w dalszej części tej części. Naprawdę
lubię Tinkercad, ponieważ ja również jestem początkującym modelarzem 3D i uważam, że Tinkercad
jest bardzo przyjazny i nie przytłacza, jeśli chodzi o przyciski i funkcje. I powoli, ale pewnie uczę się w
innej darmowej aplikacji AutoDesk o nazwie 123D Create (123dapp.com) i przewiduję przejście do niej
całkowicie, gdy tylko moje umiejętności się poprawią i będę mógł tworzyć bardziej zaawansowane
modele. Spójrzmy więc na Tinkercad. Jego nazwa to gra na słynnej zabawce dla dzieci, Tinker Toys,
która pozwala dzieciom budować bardziej złożone przedmioty, łącząc proste kształty (takie jak koła i
okrągłe belki). Przekonasz się, że Tinkercad przyjmuje tę samą koncepcję i stosuje ją do tworzenia
obiektów 3D.
Badając Tinkercad
W mojej dyskusji na temat Tinkercad zrobiłem zrzuty ekranu z przeglądarki Chrome. Jak widać na
rysunku, podczas pierwszej wizyty na tinkercad.com masz szansę stworzyć konto użytkownika. Możesz
założyć konto i bezwzględnie wymagane do korzystania z tego narzędzia, więc śmiało możesz go
utworzyć, jeśli chcesz śledzić dalej.

Na powyższym rysunku zwróć uwagę na niezwykły obiekt 3D wyświetlany po prawej stronie. Mam
nadzieję, że pojedynczy obraz daje wyobrażenie o mocy Tinkercad. Ktoś wymodelował (narysował)
płytkę drukowaną, która będzie chroniona przez powłokę składającą się z górnej i dolnej części. To te
dwie części, górna i dolna, które można łatwo wydrukować na drukarce 3D!
Uwaga
Wiele książek i samouczków online może trenować do tworzenia tego rodzaju modeli. Nie daj się
zastraszyć, gdy zobaczysz zaawansowane modele 3D. Jak się nauczysz, kiedy poświęcisz więcej czasu
na naukę aplikacji CAD, obiekty, które sam możesz zaprojektować, posunie się do przodu w miarę
twoich umiejętności. Załączam dodatek na końcu książki zawierający listę różnych aplikacji CAD, a także
książek i zasobów internetowych. Po utworzeniu konta zaloguj się. Po zalogowaniu zobaczysz ekran
podobny do tego na rysunku. To jest Twój osobisty pulpit nawigacyjny, na którym możesz przeglądać
utworzone przez siebie modele (lub praca nad), samouczki (nazywane są misjami) i obiekty, które
zostały zmodyfikowane inni użytkownicy

Zanim pokażę ci, jak zacząć tworzyć własne obiekty, chcę wprowadzić cię w misje. Są to proste
samouczki wyjaśniające niektóre elementy interfejsu użytkownika. Gorąco polecam, abyś przejrzał je
wszystkie. Aby je wyświetlić, kliknij przycisk Learn u góry ekranu. Poniższy rysunek przedstawia nowy
ekran, który się pojawia, zawierający listę wszystkich zadań.

Gdy przejdziesz przez Quest, otrzymasz instrukcje w małym szarym kwadracie z przyciskiem Nextj,
który klikasz, aby przejść do następnego kroku. Przejdź przez tyle, ile możesz; Lekcja o nazwie Die na
płaszczyźnie konstrukcyjnej to taka, która okazała się bardzo pomocna przy korzystaniu z Tinkercad,
ponieważ pokazuje, jak skupić się na określonej powierzchni obiektu 3D, ale wszystkie misje są cenne
i powinny zostać podjęte. Po zakończeniu misji prawdopodobnie będziesz chciał rozciągnąć skrzydła i
zacząć korzystać z pustej powierzchni roboczej, aby stworzyć coś własnego. Robię to właśnie w części
7, ale do końca tej części chcę wskazać niektóre narzędzia, które najbardziej Ci się przydadzą podczas
korzystania z Tinkercad. Najpierw na pulpicie nawigacyjnym kliknij przycisk Utwórz projekt , a uzyskasz
możliwość napisania opisu projektu (kliknij link Dodaj opis) przed kliknięciem przycisku Utwórz nowy
projekt . Zobacz rysunek

Po kliknięciu przycisku Utwórz nowy projekt otrzymasz całkowicie pusty obszar roboczy, jak pokazano
na rysunku. Po prawej stronie ekranu znajduje się pasek narzędzi; poziomo w górnej części obszaru
roboczego to kilka pozycji menu i narzędzi, które wyjaśnię dalej. Być może zauważyłeś, że Tinkercad
dostarcza śmieszną i niezwykłą nazwę dla twojego projektu, ale nie martw się - pokażę ci, jak zmienić
to później w części.

Zaczynając od prawej strony ekranu, znajdziesz przewijane okno zawierające różne rzeczy: litery, cyfry,
kształty i kilka innych elementów. Powyżej tej przewijanej listy znajduje się sześć przycisków, które są
niczym więcej niż skrótami do przechodzenia do poszczególnych elementów. Na przykład kliknij dużą
literę A, a przewijana lista przeskoczy do liter. Duża cyfra 1 przeskoczy cię na liczby. Masz pomysł. (Jeśli
przejdziesz przez samouczki, dowiesz się o innych przyciskach oraz o tym, czym są te elementy kategorii
i w jaki sposób są używane). Po lewej stronie przycisków skrótów znajdziesz niewielką liczbę narzędzi,
które zawierają Przyciski Undo i Redo, menu rozwijane Adjust oraz przyciski Group i Ungroup.
Ponownie, praca nad Questami da ci pewną praktykę z tymi, ale ja też używam większości z nich w
części 7 i wyjaśnię je tam bardziej szczegółowo. U dołu ekranu pod przyciskami menu Group i Ungroup
znajduje się przycisk Edit grid i ustawienie Snap grid. Te dwa elementy są bardzo przydatne dla
dokładności projektowanych obiektów, a w części 7 pokazuję, jak używać przycisku Edit grid, aby
zmienić rozmiar obszaru roboczego, tak aby pasował do rozmiaru łóżka drukowanego drukarki 3D; w
ten sposób będziesz wiedział, że wszystko, co projektujesz, będzie pasować do dopuszczalnego obszaru
drukowania X i Y (długość i szerokość) twojej drukarki 3D. Będziesz musiał monitorować wysokość
dowolnych projektowanych obiektów, aby upewnić się, że nie przekraczają maksymalnego rozmiaru
drukowanej drukarki 3D w osi Z. W tej chwili nie ma możliwości ograniczenia wysokości obiektu
utworzonego w Tinkercad. W lewym górnym rogu ekranu znajduje się kilka dodatkowych przycisków,
które obejmują Design, Edit i Help. Menu rozwijane Edit oferuje opcje kopiowania, wklejania,
duplikowania i usuwania (ale skróty klawiaturowe znacznie przyspieszają wykonywanie tych czterech
zadań). Menu Pomoc zapewnia dostęp do podstawowego samouczka wideo i Dowiedz się więcej o
opcji Tinkercad. Niestety, żadna z nich nie jest tak pomocna; miejmy nadzieję, że AutoDesk może
dodawać pliki Pomocy i dodatkowe filmy z czasem - i prawdopodobnie znajdziesz więcej pomocy,
szukając pomocy technicznej dla Tinkercad. Tworzenie prostych obiektów w Tinkercad nie staje się
prostsze. Przeciągasz i upuszczasz podstawowe kształty w obszarze roboczym, jak pokazano na
rysunku. Po prostu kliknij i przytrzymaj kształt z przewijanego okna po prawej (np. Box) i przeciągnij go
do obszaru roboczego przed zwolnieniem przycisku myszy.

Wielkości kształtów i orientacje modyfikuje się, klikając obiekt raz, aby go wybrać. Jak widać na rysunku
, obiekt wyświetla pewne mniejsze ikony, które są używane do zmiany rozmiaru, obracania i
wykonywania innych zadań. (Zwróć uwagę, że powiększam sześcian, aby uzyskać więcej szczegółów użyj przycisków + i - po lewej stronie ekranu, aby powiększać i pomniejszać). Aby zmienić rozmiar
obiektu, kliknij i przytrzymaj małe białe kwadraty, które się pojawiają na dwóch krawędziach i na górnej
powierzchni obiektu i przesuń je, aby dostosować wymiar. Mały biały kwadrat na wierzchu obiektu
umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie wysokości obiektu.

Jeśli umieścisz wskaźnik myszy nad jednym z małych kwadratów na krawędzi obiektu, zobaczysz
wymiary tego obiektu, jak pokazano na rysunku. Możesz kliknąć i przytrzymać mały kwadrat, aby go
przeciągnąć; przeciągnięcie kwadratu umożliwi dostosowanie wybranego wymiaru

Jeśli umieścisz wskaźnik myszy nad małym białym kwadratem na wierzchu obiektu, mogę zobaczyć
wysokość obiektu. Jeśli chcę zwiększyć wysokość tego obiektu, klikam i przytrzymuję ten mały kwadrat
i przeciągam go do góry. Przeciąganie zwiększa wysokość, a przeciąganie zmniejsza wysokość. Poniższy
rysunek pokazuje, że zwiększyłem wysokość pudełka.

Obracanie obiektu w lewo lub w prawo polega na kliknięciu i przytrzymaniu małego okrągłego kształtu
strzałki wskazanego na rysunku poniżej. Za pomocą tej strzałki można obracać obiekt na osi Z.
Zobaczysz dwie inne podobne okrągłe strzałki w górnej części obiektu - każdy z nich pozwoli obrócić
obiekt na osi X i Y.

Zwróć uwagę, że pojawia się małe kółko, które pomaga dostroić rotację za pomocą notacji 0 - 360
stopni, jak pokazano na rysunku poniżej.

Dostępne są dwa inne okrągłe przyciski sterujące, jak pokazano na rysunku poniżej. Oba pozwalają na
dodatkowy obrót (jeśli chcesz na przykład odwrócić obiekt do góry nogami). W zależności od

wybranego obiektu obiekt obraca się względem osi X lub osi Y. Podobnie jak przy obracaniu obiektu w
lewo lub w prawo, otrzymasz wskaźnik numeryczny, który pomoże ci dostroić kąt obrotu.

Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar obiektu, ale zachować jego wymiary w tym samym
stosunku, możesz przytrzymać klawisz Shift, zanim klikniesz jeden z małych kwadratów. Następnie, po
przeciągnięciu wskaźnika myszy w celu dostosowania rozmiaru, wszystkie wymiary (wysokość,
szerokość i długość) są "zablokowane" i dostosowują się w tym samym stosunku. Poniższy rysunek
pokazuje, że zmniejszyłem obiekt Box (to także kostka, ponieważ jego trzy boki mają taką samą
wartość), przytrzymując klawisz Shift podczas przeciągania okna szerokości. Jak widać, kostka jest
malutka, ale jej wysokość, szerokość i długość pozostały niezmienione. Gdybym nie przytrzymał

klawisza Shift, szerokość zmniejszyłaby się, ale wysokość i długość nie pasowałyby do siebie.

Spójrz na rysunek poniżej, a zobaczysz dwa trójkątne obiekty. Zauważ, że nie są one wyśrodkowane
(gdzie ich linie środkowe pasują do siebie) ani nie mają podobnej krawędzi (gdzie jedna krawędź na
każdym obiekcie jest wyrównana).

Będziesz miał czas, kiedy potrzebujesz obiektów, aby współdzielić linię środkową lub krawędź, i do tego
użyj menu rozwijanego Dostosuj. Najpierw wybierz obiekty, które chcesz ustawić w linii. Aby to zrobić,
naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy i narysuj prostokąt zaznaczenia wokół obiektów. Jak widać na
rysunku poniżej, wybrałem oba obiekty - możesz powiedzieć, ponieważ oba obiekty są otoczone
przerywaną linią.

Następnie kliknij menu rozwijane Adjust i wybierz opcję Wyrównaj pokazaną na rysunku poniżej

Opcja Align umieszcza pewną liczbę linii i kropek w obszarze roboczym, jak pokazano na rysunku
poniżej. (Może to być trochę trudne, więc zachęcam cię do podzielenia się kilkoma kształtami i
wypróbowania tej funkcji Align, aby zobaczyć, jak to działa).

Te linie i kropki reprezentują różne krawędzie, które można wykorzystać do wyrównania wybranych
obiektów. Na przykład, jeśli chcesz ustawić dwa obiekty w jednej linii za pomocą ich przednich
krawędzi, możesz umieścić kursor myszy nad kropką wskazaną na rysunku powyżej.Gdy to zrobisz,
zobaczysz obrys trójkątnego obiektu po prawej stronie, który został przesunięty, aby wyrównać do
przedniej krawędzi obiektu po lewej stronie. Jeśli zdecydujesz się wdrożyć proponowaną zmianę
pozycji, kliknij kropkę, a zmiana zostanie wprowadzona, jak pokazano na Rysunku poniżej (Zwróć
uwagę, że możesz kliknąć raz przycisk Cofnij, a zmiana jest odwrócona).

Narzędzie Align jest bardzo przydatne. Za jego pomocą można ustawiać dwa różne obiekty o różnych
kształtach. Na przykład, jeśli chcesz ułożyć na sobie dwa różne obiekty, ale upewnij się, że są

wyśrodkowane? Aby to zrobić, najpierw musisz dostosować wysokość jednego obiektu. Oto, jak to
zrobić. Kliknij jeden z dwóch obiektów, aby go wybrać. Zwróć uwagę na ciemną strzałkę unoszącą się
nad obiektem pokazanym na rysunku poniżej

Ta strzałka umożliwia dostosowanie położenia obiektu nad lub pod obszarem roboczym. Wypróbuj to!
Przeciągnij go w górę, a wybrany obiekt zostanie uniesiony nad obszarem roboczym. Zauważ na
rysunku poniżej, że podczas przeciągania zobaczysz zmienną wartość, która wskazuje, jak daleko
powyżej lub poniżej obiektu znajduje się powierzchnia płaska. (Zauważysz też efekt cienia pod
obiektem, który pozwala zauważyć, że pływa w górę.)

Przy jednym obiekcie nad drugim możesz użyć funkcji Wyrównaj, aby ułożyć je idealnie. Najpierw
wybierz oba obiekty, aby wyświetlić kropki kontrolne. Zauważ na rysunku poniżej, że obszar roboczy
jest obrócony, więc patrzysz lekko w dół na dwa obiekty. Najechanie myszą na wskazaną kropkę pokaże
ci, jak będą wyglądać ułożone obiekty. Jeśli Ci się spodoba, kliknij kropkę, aby wprowadzić zmianę.

Dwa obiekty są wyśrodkowane wzdłuż jednej linii środkowej. Jeśli obrócisz się tak, że patrzysz z góry
nieco ponad i na wierzch obiektu górnego, jak widać na rysunku poniżej, zobaczysz, że obiekty są
wyśrodkowane w dół wybranej linii środkowej.

Chociaż obiekty wyglądają teraz na środkowe, nie są wyśrodkowane wzdłuż drugiej osi. Możesz obrócić
widok, aby spojrzeć na obiekty z boku, aby to sprawdzić. Poniższy rysunek pokazuje wynik.

Jak widać, mogą one być wycentrowane, patrząc od frontu, ale nie są wycentrowane z boku. Ale to
łatwa łatka. Wybierz oba obiekty, kliknij menu Dostosuj i wybierz Wyrównaj jeszcze raz. Kliknij kropkę
wskazaną na rysunku poniżej, aby wyśrodkować dwa ułożone obiekty wzdłuż tej linii środkowej

Wynik pokazano na rysunku poniżej. Obróciłem widok kamery, aby zobaczyć, że dwa ułożone w stosy
obiekty są rzeczywiście idealnie ustawione na osi Z (góra / dół). Widok kamery podnosi się spod
płaskiego obszaru roboczego; wyobraź sobie obszar roboczy jako szklaną powierzchnię stołu, którą
możesz przejrzeć, a otrzymasz pomysł.

Możesz użyć wielu innych sztuczek (takich jak metoda Wyrównaj do centrowania obiektów), aby
utworzyć modele 3D w Tinkercad, i pokażę więcej w części 7, kiedy utworzę obiekt do wydrukowania
za pomocą Printrbot Simple. Pamiętaj, że jeśli utworzysz obiekt za pomocą Tinkercad, twój obiekt
zostanie zapisany po zamknięciu przeglądarki; będzie tam czekał na Ciebie, gdy następnym razem
otworzysz aplikację i zalogujesz się do Pulpitu nawigacyjnego. Ale jako dobrą praktykę, zawsze
opuszczaj Tinkercad, klikając menu rozwijane Projekt i wybierając Zapisz. Możesz także użyć opcji
Właściwości, aby zmienić nazwę pliku, jak pokazano na rysunku poniżej. Możesz wybrać Publiczny z
rozwijanego menu Widoczność, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy Tinkercad widzieli Twój obiekt i mogli
go kopiować i modyfikować. (Kliknij link "Atrybucja", jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, czy
Twoje obiekty mogą być używane przez innych użytkowników i jak mogą z nich korzystać).

Podsumowanie Tinkercad

Dzięki Tinkercad możesz tworzyć niesamowite obiekty przy użyciu minimum narzędzi. Nie wierzysz mi?
Zanim opuścisz Tinkercad i przejdziesz do części 7, kliknij przycisk Discover na pulpicie nawigacyjnym,
a będziesz mógł przeglądać setki obiektów, które zostały przesłane przez innych użytkowników
Tinkercad. Zobaczysz wiele prostych obiektów, ale rozproszone wśród nich są dziesiątki znacznie
bardziej szczegółowych obiektów. Mam nadzieję, że daje to pewne pomysły, inspiracje i dowody, że
Tinkercad może być jedyną aplikacją CAD, jakiej potrzebujesz do drukowania w 3D. Następnie
przechodzę przez cały proces wyjmowania pomysłu z mojej głowy, przekształcania go w obiekt 3D z
Tinkercadem, a następnie drukowania. Po drodze nauczysz się kilku sztuczek Tinkercad, a także jak
zapisać i wyeksportować swój obiekt do pliku STL nadającego się do drukowania. Chodźmy!

7. Tworzenie modelu 3D za pomocą Tinkercad
Część poprzednia, przedstawiała Tinkercad, jedną z najłatwiejszych dostępnych aplikacji CAD. Dodaj
do tego, że można z niego korzystać za darmo i naprawdę nie ma wymówki, aby nie spróbować. W tej
części skorzystamy z Tinkercad, aby zaprojektować i stworzyć coś, co wydrukuję na Prostym. Używam
większości narzędzi, o których przeczytałeś wcześniej, ale pokazuję też kilka innych funkcji i zadań,
które możesz (lub powinieneś) zrobić, gdy używasz Tinkercad. Zachęcam do zalogowania się do
Tinkercad i śledzenia tej części
Witaj świecie
Nie jestem pewien, czy wiesz coś o programowaniu komputerowym, ale programiści używają tak
zwanych języków programowania do tworzenia różnych aplikacji (na urządzenia mobilne), z których
wszyscy lubimy korzystać. Od dziesięcioleci była tradycją w kursach programowania i książkach, które
mają początkującego programistę, tworząc program do umieszczenia dwóch prostych słów na ekranie
komputera: Hello World. Nie jestem kimś, kto złamie tradycję, więc pierwszy przedmiot, który chcę
stworzyć dla mojego nowego Printrbot Simple jest odmianą zadania Hello World. Aby uczcić udany
montaż i testowanie Simple, chcę wydrukować mały medalion, który mogę przykleić lub przykleić do
boku mojej drukarki 3D. Ten medalion będzie zawierał słowa "Hello World". Jeśli chcesz zrobić coś dla
swojego Simple'a, podążaj dalej, gdy pokażę ci, jak projektuję ten mały obiekt. Należy pamiętać, że na
Prostym nie ma zbyt wiele powierzchni, z wyjątkiem łóżka do drukarki, i nie mogę tam umieścić
medalionu! Zdecydowałem, że strona podstawy pokazana na rysunku poniżej jest świetną lokalizacją,
więc wykonałem pomiary, aby określić, że medalion będzie miał maksymalną długość 50 mm,
szerokość 30 mm i wysokość 4 mm.

Chciałbym również, aby słowa "Hello World" były dziurkami w medalionie, tak by drewno się
przejrzało. Będę drukować z przezroczystym PLA, który został dostarczony przez Printrbot, ale jeśli
masz kolorowe włókno PLA, możesz wydrukować je w kolorze. Kiedy jestem zadowolony z drukowania,
powleczę go podkładem, a następnie pomaluję go ładnym kolorem. Teraz, gdy mam pomysł, czego
chcę, nadszedł czas, aby otworzyć Tinkercad, zalogować się i otworzyć nowy projekt. Jak widać na
rysunku, utworzyłem nowy projekt o nazwie Hello World, który w tej chwili ma pusty obszar roboczy.

Domyślny rozmiar obszaru roboczego to 200 mm x 200 mm, znacznie więcej niż potrzebuję, więc mam
dużo miejsca do pracy. Zaczynam od umieszczenia skrzynki, którą zmienię na prostokąt. Poniższy
rysunek pokazuje, że zmieniłem rozmiar obiektu Box, który przeciągnąłem do obszaru roboczego, aby
był dłuższy i szerszy. Wymiary dla długości i szerokości są widoczne, ale nie wysokość. Zmniejszyłem go
do wysokości 3 mm

Chciałbym dodać zaokrąglone końce medalionu, aby poprawić wygląd. Aby to zrobić, przeciągnę obiekt
Round Roof, jak pokazano na rysunku

Jeśli mogę poprawnie obrócić ten obiekt, powinienem móc go dodać do lewej krawędzi prostokąta.
Zanim jednak zacznę się obracać, warto zmienić rozmiar obiektu, aby jego średnica odpowiadała
szerokości prostokąta, w którym zostanie dodany. Będąc na tym etapie, posuwam się dalej i
zmniejszam jego grubość (wysokość) do 3 mm, aby dopasować ją do prostokąta. Poniższy rysunek
pokazuje, że zmieniłem rozmiar obiektu Round Roof.

Następnie muszę obrócić spłaszczony obiekt Round Roof wzdłuż osi X. Aby to zrobić, przesuwając
kursor myszy nad ikoną strzałki obrotu w osi X, kliknij i przytrzymaj podczas przeciągania. Kąt obrotu
jest wyświetlany, jak pokazano na rysunku poniżej, i obracam do 90 stopni.

Teraz muszę obrócić ten sam obiekt o 90 stopni równolegle do powierzchni bieżącego obszaru
roboczego (lub osi Z). Kliknij ikonę strzałki obrotu w osi Z i obróć obiekt, jak pokazano na rysunku

Jeśli obrócę nieco widok obszaru roboczego, widzę, że obiekt Okrągłego Dachu unosi się nad obszarem
roboczym, jak pokazano na rysunku below Potrzebuję trochę go obniżyć i używam funkcji Wyrównaj
(odnieś się do rozdziału 6, jeśli potrzebujesz pomocy), aby wyrównać dwa obiekty przy użyciu obszaru
roboczego, na którym spoczywa prostokąt.

Poniższy rysunek pokazuje, że używam dolnej kropki Align, aby najpierw obniżyć obiekt Round Roof,
aby współdzielić tę samą płaszczyznę co prostokąt. Klikam kropkę, a okrągły dach opada w dół

Następnie ponownie używam narzędzia Wyrównaj, aby zmusić Round Roof do udostępnienia przedniej
krawędzi prostokąta. Poniższy rysunek pokazuje, że klikam na dolną kropkę Align, aby Round Roof
przesunął się, aby współdzielić tę krawędź.

Poniższy rysunek pokazuje wynik. Zobaczysz także kopię obiektu Round Roof. Wybrałem tylko okrągły
dach i zrobiłem jego kopię za pomocą Control + C i wkleiłem nową wersję z Control + V.

Możesz użyć funkcji obracania, aby obrócić kopię Round Roof, ale łatwiej jest wybrać kopię, kliknij
menu rozwijane Adjust i wybierz Mirror. Kliknij strzałkę wskazaną na rysunku

Przeciągnij obiekt Round Roof na każdy koniec prostokąta. Użyj funkcji Powiększenie, aby upewnić się,
że krawędzie się stykają. Co więcej, można pokrywać obiekty okrągłego dachu prostokącie o niewielką
ilość, aby upewnić się, że między częściami nie ma luki. Poniższy rysunek pokazuje obrys medalionu do
tej pory i widać, że części lekko się nakładają.

Teraz muszę pogrupować te trzy obiekty, aby zachowywały się jak pojedynczy obiekt. To nie tylko
ułatwia przeciąganie medalionu po ekranie, ale także powoduje, że wszelkie zmiany grubości, na
przykład, odnoszą się do wszystkich trzech obiektów (prostokąt i dwa okrągłe obiekty dachowe) w tym
samym czasie. Aby to zrobić, przeciągnij prostokąt zaznaczenia wokół wszystkich trzech obiektów i
kliknij przycisk Grupy wskazany na rysunku. Zwróć uwagę, że kolory wszystkich obiektów zmieniają się
w jeden kolor.

Jeśli chodzi o element dekoracyjny, chciałbym mieć niewielką "wargę", która biegnie wokół
zewnętrznej krawędzi medalionu. Aby to zrobić, zrobię kopię większego medalionu, wkleję go do
obszaru roboczego, zmieniam jego wysokość na 1 mm, a następnie umieszczę na większym medalionie.
Możesz to zobaczyć na rysunku poniżej. (Po zmniejszeniu grubości do 1 mm użyj czarnej strzałki
unoszącej się nad obiektem, aby podnieść ją tak, aby unosiła się na wysokości 3 mm).

Po tym jak jestem zadowolony z umieszczenia mniejszego medalionu na szczycie większego medalionu,
chcę zmienić mniejszy medalion (na górze) na "dziurę". Kiedy zamieni się w dziurę, nadal będzie
wyglądać jak obiekt Potrafię manipulować (zmieniać wymiary, obracać itd.), Ale jeśli nałożę je na inny
obiekt bryłowy, usunie on nałożoną sekcję, tworząc pustkę lub dziurę. Najpierw wybieram mniejszy
medalion na górze i klikam przycisk Otwór wskazany na rysunku poniżej. Zauważ, że mniejszy medalion
wciąż ma krawędzie, ale traci swój kolor. Wygląda pusto.

Teraz wszystko, co muszę zrobić, to "zanurzyć" mały medalion (dziurę) w solidnym większym
medalionie. Zatopię go tylko 1mm, ponieważ to jest teraz grubość otworu. Poniższy rysunek pokazuje,
że dziura znajduje się teraz wewnątrz większego medalionu

Następnie wybieram oba obiekty (medalion i dziurkę) i klikam przycisk Grupy. Łączy to dwa obiekty pamiętaj, że dziura usuwa materiał z twardego przedmiotu. Pozostaje to, co widać na rysunku poniżej.
To większy medalion z wargą wokół nieco niższej wewnętrznej powierzchni.

Teraz pozostało tylko wstawienie listów do Hello World. Na szczęście Tinkercad dostarcza listy (jak
również liczby)! Łatwiej będzie najpierw utworzyć tekst Hello World jako serię liter w innej części
obszaru roboczego. Będę musiał je uformować na tyle grubo, aby przeszły całą powierzchnię
medalionu, pogrupować je w celu łatwiejszego przeciągania i upuszczania, a następnie przekształcić
całą kolekcję liter w dziurę. Poniższy rysunek pokazuje, że użyłem narzędzia Dopasuj, aby pomóc w
umieszczeniu liter w ładnej, czystej kolejności. Zwiększyłem także wysokość, więc jest o wiele wyższy
niż grubość medalionu; to pomaga mi upewnić się, że konwertuję litery na dziury, które przejdą przez
medalion.

Po przekształceniu liter w otwory i przeciągnięciu grupy ("Hello World") do medalionu, przeciągam
grupę i umieszczam ją w pożądanym miejscu, jak pokazano na rysunku poniżej

Jeśli to konieczne, mogę użyć czarnej strzałki nad literami, aby podnieść lub obniżyć "dziury", aby
przejść przez cały medalion. Obróciłem widok na bok, aby zobaczyć "dziury" przebijające solidny
medalion, jak pokazano na rysunku poniżej

Jestem zadowolona z umieszczenia, więc wybieram wszystko - medalion i grupę "Hello World" - i kliknij
przycisk grupy, aby połączyć wszystko razem. Poniższy rysunek pokazuje ostateczny wynik.

Po skończeniu z obiektem nadszedł czas, aby wyeksportować go jako plik STL, którego mogę używać z
Repetier do drukowania na moim Printrbot Simple. Aby to zrobić, kliknij menu rozwijane Projekt
pokazane na rysunku poniżej

Okno wygląda tak jak na rysunku below. Kliknij przycisk STL, a następnie wybierz lokalizację, w której
chcesz zapisać plik.

Wróć do części 5, "Pierwsze drukowanie za pomocą Simple", aby uzyskać kroki do importowania pliku
STL z Powtarzaniem i wydrukowania medalionu. Mój ostatni medalion pokazano na obrazku i
zamontowałem na moim prostym na rysunku poniżej

Drukowanie szkicu lub prostego obrazu
Tinkercad jest doskonałym narzędziem do tworzenia własnych obiektów 3D, ale ma również możliwość
importowania dwóch określonych typów plików, STL i SVG, które następnie można manipulować przy
użyciu narzędzi Tinkercad. Dowiedziałeś się już o STL, więc jeśli masz znajomego, który utworzył obiekt
3D i ma plik STL, może po prostu wysłać go e-mailem do ciebie i możesz użyć przycisku Importuj
(znajdującego się po prawej stronie Ekran Tinkercad) widzianej na rysunku poniżej, aby wciągnąć go
do Tinkercad i wprowadzić dowolne zmiany.

Ale co z tym typem pliku SVG? SVG oznacza Scalable Vector Graphics i jest to po prostu inny format
używany przez programy graficzne do zapisywania obrazów. Prawdopodobnie już znasz pliki JPEG lub
GIF, ale pamiętaj, że nie każdy program graficzny może zapisać jako typ pliku SVG. Ale jeśli ją masz,
możesz zrobić naprawdę zabawne rzeczy za pomocą drukarki 3D. Spójrz na rysunek poniżej, a
zobaczysz prosty zarys kreatora. Zauważ, że obraz jest czarnym obiektem na białym tle. Nie musisz
mieć niesamowitych umiejętności rysowania, aby wykonać to zabawne zadanie za pomocą drukarki
3D, ale musisz pamiętać, aby zapisać obraz jako plik SVG, przy czym główny obiekt jest czarny na białym
tle.

Po zapisaniu rysunku jako pliku SVG, zaimportuj go do Tinkercad. (Możesz zmodyfikować Skalę i
Wysokość zanim zaimportujesz obiekt, ale po prostu zaimportuję go tak jak jest, a następnie
dostosowuję rozmiar i grubość za pomocą narzędzi Tinkercad.) Obiekt będzie wyświetlany w obszarze

roboczym jako płaski obiekt, taki jak ten widać na rysunku poniżej. Zwiększ lub zmniejsz rozmiar
obiektu zgodnie z potrzebami

W tym momencie mogę zwiększyć wysokość obiektu (aby zwiększyć grubość drukowanego obiektu),
dodać nowe elementy lub po prostu zapisać jako plik STL i przejść bezpośrednio do drukowania.
Poprawiłem rozmiar i wydrukowałem kreatora, który widać na rysunku

Importowanie pliku SVG to fajny sposób na drukowanie trójwymiarowych obiektów, które Ty lub ktoś
inny narysowałeś; pamiętaj tylko, aby zachować prostotę i mieć kolor obiektu jako czarny na białym tle
i jesteś w biznesie. Ale co zrobić, jeśli masz tylko program graficzny (np. Microsoft Paint), który może
tylko zapisać rysunek jako plik JPEG lub PNG? Na szczęście możesz zrobić to zdjęcie i przekonwertować
je do pliku SVG za pomocą bezpłatnego narzędzia online. Otwórz przeglądarkę internetową i wskaż ją
na http://www.online-convert.com i kliknij menu rozwijane w oknie konwertera obrazu pokazanym na
rysunku

Wybierz "Convert to SVG" spośród wielu wymienionych opcji; strona natychmiast przeniesie Cię do
panelu kontrolnego, tak jak pokazano na rysunku poniżej

Kliknij przycisk Choose file i przejdź do pliku, który chcesz przekonwertować. Po określeniu pliku
wybierz opcję Monochromatyczny i kliknij przycisk Konwertuj plik, a gotowe! Twój plik zacznie się
automatycznie pobierać lub możesz wysłać plik pocztą e-mail do Ciebie. (Jeśli plik nie działa
automatycznie rozpocznij pobieranie, istnieje link do pobrania go ponownie. A teraz masz plik SVG do
importowania do Tinkercad.

8. Więcej narzędzi do modelowania 3D
Mam nadzieję, że znalazłeś Tinkercad jako interesującą opcję modelowania 3D. Mimo że ma on krótką
listę funkcji, możesz nadal robić niesamowite rzeczy po tym, jak przyzwyczaisz się do interfejsu i jak
można modyfikować i scalać podstawowe kształty (pole, kula itd.). Biorąc pod uwagę, jak łatwo można
eksportować modele do plików STL, z których może korzystać twoja drukarka 3D, może się okazać, że
używasz Tinkercad do wszystkich potrzeb związanych z modelowaniem 3D. Jednak Tinkercad nie jest
jedyną grą w mieście. Istnieje wiele bezpłatnych opcji, a także aplikacje CAD, które można kupić; to
naprawdę zależy od tego, czego potrzebujesz od oprogramowania i tego, co chcesz zapłacić. W tej
części przedstawiam rodzinę aplikacji do modelowania 3D, które, podobnie jak inne zastosowania,
może być użyty do tworzenia modeli 3D dla twojej drukarki 3D. Nie będę w stanie ich szczegółowo
opisać, więc musisz przeprowadzić własne śledztwo, aby dowiedzieć się, jak z nich korzystać. Na
szczęście, jeśli spędziłeś trochę czasu z Tinkercadem, powinieneś znaleźć wiele interfejsów
oprogramowania do modelowania 3D, udostępniających podobne funkcje i metody do interakcji z
modelami.
Rodzina aplikacji 123D
AutoDesk, właściciel Tinkercad, ma cały zestaw darmowych aplikacji, które idealnie nadają się do
różnych projektów drukowania 3D. W tej części omówię pokrótce każdą z nich i wyjaśnię, w jaki sposób
można ich używać obok drukarki 3D. Dla kogoś kto nie lubi obsługiwać myszki. naprawdę błyszczy
rodzina aplikacji 123D - aplikacje są łatwe w użyciu, a poziom nowości dla początkujących jest niski.
Myślę, że zgodzisz się ze mną, kiedy skończysz czytać tą część. Otwórz przeglądarkę internetową i wskaż
ją na stronie www.123dapp.com, a zobaczysz ekran podobny do tego na rysunku

Istnieje pięć aplikacji (sześć, jeśli policzymy nowo dodany Tinkercad dołączający do rodziny 123D),
które można bezpłatnie pobrać i zainstalować na komputerze. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć

jeden z przycisków aplikacji, aby przejść do ekranu z informacjami o tej aplikacji, na przykład na
poniższym rysunku 123D Catch.

Jak widać na powyższym rysunku, większość aplikacji (trzy z pięciu) ma trzy formaty: wersję
internetową, wersję na iPada / iPhone'a i wersję na komputery. Zamierzam objąć wszystkie pięć
aplikacji, ale zmień format, aby zobaczyć co najmniej jeden przykład każdego z nich.
Uwaga
Podobnie jak w Tinkercad, wersje internetowe wymagają WebGL, więc musisz użyć przeglądarki
internetowej (takiej jak Chrome lub Firefox), która obsługuje WebGL.
Wersje internetowe aplikacji są niemal identyczne pod względem wyglądu i funkcji, jak wersje na
komputery, ale często preferuję wersje dla komputerów stacjonarnych, ponieważ nie wymagają
połączenia z Internetem. Zauważyłem również, że czasami wersje internetowe są nieco powolne, jeśli
chodzi o przeciąganie i przenoszenie obiektów, a to może być frustrujące, gdy próbujesz dokładnie
ustawić obiekt. Porównuj webową wersję 123D Design po lewej stronie rysunku na pulpicie o wersji
pulpitu po prawej stronie.

Jeśli chodzi o wersję na iPada / iPhone'a, to lubię je, ale są nieco prostsze w obsłudze niż wersje na
komputery stacjonarne i internetowe. Uważam również, że używanie palca na ekranie dotykowym nie
zapewnia dokładnego sterowania, które będzie potrzebne do manipulowania modelami 3D. (Dwie
aplikacje są dostępne tylko na iPadzie, przedstawiam je i wyjaśniam w dalszej części tego rozdziału).
Powiedział, że mój syn preferuje wersje aplikacji na iPady w jakiejkolwiek innej opcji i uwielbiam
używać tych wersji z go. Spójrz na rysunek poniżej, a zobaczysz aplikację 123D Design na iPadzie. Zwróć
uwagę, że interfejs jest uproszczony.

Ostatecznie powinieneś wypróbować wszystkie trzy wersje aplikacji, aby znaleźć tę, która najbardziej
Ci odpowiada. Wolę wersję na komputery stacjonarne, która pozwala mi używać myszy do
precyzyjnego dostrajania moich modeli, ale jeśli lubisz używać Tinkercad z poziomu przeglądarki
internetowej, możesz również korzystać z internetowych wersji rodziny aplikacji 123D. A jeśli masz
dziecko, które chce bawić się z drukowaniem 3D, wersje aplikacji będą wielkim hitem. (Nie twierdzę,
że osoba dorosła nie może cieszyć się aplikacjami na iPada - możesz zrobić z nimi całkiem imponujące
rzeczy.) Wersje desktop aplikacji 123D są dostępne zarówno dla Windows, jak i Mac. Te aplikacje mogą
być początkowo nieco przytłaczające, ale mają też świetny materiał instruktażowy w postaci filmów
wideo, bloga i kilku wbudowanych wskazówek. Znajdziesz tu również forum, na którym możesz wysyłać
pytania, uczyć się nowych sztuczek i wiele więcej. Chcę przedstawić wam wszystkie pięć aplikacji i
zacznę od tego, którego używam najbardziej, i tego, który jest najbardziej podobny do Tinkercad-123D
Design.
Projekt 123D
Możesz pobrać 123D Design za darmo odwiedzając 123dapp.com i klikając przycisk 123D Design
pokazany na pierwszej ilustracji. Po pobraniu wersji na komputer i zainstalowaniu jej otwórz ją, a
zostaniesz powitany ekranem powitalnym. Wszystkie aplikacje 123D otwierają się z tym ekranem
powitalnym przy pierwszym otwarciu. Przydadzą się, ponieważ dają krótkie wyjaśnienie interfejsu

użytkownika i wskazują na pewne różnice między aplikacjami. Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do
tworzenia, kliknij duży przycisk Rozpocznij nowy projekt, jak pokazano na rysunku poniżej.

Jeśli otwierasz nowy projekt w 123D Design, zostaniesz powitany pustym ekranem obszaru roboczego,
jak na poniższym rysunku

Menu Design umożliwia zapisywanie modeli, eksportowanie ich jako plików STL, wybór usługi
drukowania 3D online (jeśli nie posiadasz drukarki 3D lub potrzebujesz wydruków wyższej jakości, niż
może dostarczyć twoja drukarka 3D) i innych. Pasek narzędzi biegnący wzdłuż górnej połowy ekranu
oferuje dziesiątki opcji dodawania kształtów, manipulowania obiektami, tworzenia grup (lub
rozgrupowywania), mierzenia obiektów i tak dalej. Elementy sterujące wizualnie po lewej stronie
ekranu pozwalają obracać obiekt, przeciągać obszar roboczy bez zmiany orientacji obiektu na ekranie
(aby na przykład zachować twarz obiektu skierowanego w Twoją stronę), powiększać i zmniejszać na

zewnątrz, a nawet włącza i wyłącza możliwość wyświetlania kolorów i / lub materiałów obiektu. Opcja
Pomoc umożliwia oglądanie filmów, czytanie bloga, przesyłanie pytań na forum i tym podobne.
Powinieneś założyć konto użytkownika 123D, aby móc zamieszczać pytania. Na szczęście forum jest
pełne pomocnych osób, które starają się pomóc nowicjuszy, więc często go używaj, a twój poziom
umiejętności w 123D Design (i innych aplikacjach) szybko się poprawi. Z pięciu aplikacji 123D aplikacja
123D Design jest najbliższa Tinkercad. Jeśli eksperymentowałeś z Tinkercadem, nie powinieneś mieć
zbyt trudnego czasu na tworzenie bardzo prostych modeli 3D z 123D Design. Jeśli jednak chcesz ułatwić
sobie pracę z aplikacjami 123D, istnieje jedna, bardzo łatwa (i zabawna) aplikacja, dzięki której możesz
szybko utworzyć niestandardowy model 3D, jeśli masz dostęp do iPada lub iPhone'a. Nazywa się 123D
Creature.
123D Creature
Aplikacja 123D Creature jest dostępna tylko na iPadzie i uwielbiam ją. To nie jest najpotężniejsza
aplikacja do tworzenia obiektów do drukowania za pomocą drukarek 3D, ale zdecydowanie daje
mojemu synowi doświadczenie w obracaniu obiektów, powiększaniu i zmniejszaniu, i stosowanie
kolorów. To dobre narzędzie do wprowadzenia koncepcji modelowania 3D do klasy pełnej dzieci lub
tylko jednego. Po pobraniu aplikacji z App Store na iPada, zacznij od udawania szkieletu swojego
potwora i obracania rąk i nóg (czy to macek?), Zmieniając grubość i kąt różnych części ciała. Kiedy
skończysz, "wypiekasz" szkielet, jak pokazano na rysunku poniżej, blokując formularz więc możesz
zacząć stosować kolory i tekstury.

Zmiany dokonane na jednej stronie ciała są automatycznie odzwierciedlane na drugiej stronie - to
zabawne i szalone. Możesz wyrzeźbić ciało, modyfikując je tak, jakbyś dotykał palcami gliny. Zastosuj
kolory i tekstury, które są również stosowane symetrycznie, i gotowe. Szalony potwór mojego syna
pokazano na rysunku

Twoje tworzenie można zamówić w Sculpteo, internetowej usłudze drukowania 3D, ale jeśli chcesz
wydrukować ją samemu, powinieneś wiedzieć, że aplikacja 123D Creature eksportuje tworzywo tylko
jako plik Mesh, o znacznie innym formacie niż STL. Można to zrobić, ale kroki są znacznie bardziej
zaangażowane, niż mogę to wyjaśnić. Jeśli chcesz przekonwertować pliki Mesh dla twoich tworzyw,
wskaż przeglądarkę internetową do następującego artykułu wyjaśniającego, jak przekonwertować
Mesh do STL, który będzie odpowiedni do drukowania na twojej drukarce 3D:
http://www.makerbot.com/blog/2013/03/05/step-by-step-for-123d-creature/
123D Sculpt
Podobnie jak aplikacja 123D Creature aplikacja 123D Sculpt jest dostępna tylko na iPadzie. (Jest
możliwe, że AutoDesk może ostatecznie udostępnić te aplikacje na urządzenia z systemem Android,
ale jeszcze nie.) A podobnie jak w grze Creature, będziesz używał swoich palców do kształtowania i

kształtowania obiektów. Podobnie jak w przypadku Creature, nie jest to najbardziej przydatna aplikacja
dla dorosłych, którzy chcą tworzyć zaawansowane modele 3D, ale ma ona swoje zastosowania. Dzieci
z pewnością docenią małą bibliotekę istniejących obiektów, które można modyfikować za pomocą
ekranu dotykowego - bez umiejętności obsługi myszy. Możesz zacząć od wielu domyślnych kształtów
postaci, takich jak głowa, ciało, pies, dinozaur lub kilka innych, jak pokazano na rysunku. Możesz
również zacznij od kształtów geometrii (kostki, kulki itp.) lub kształtów obiektów, które obejmują but,
samochód, dżet i kilka innych.

Jeśli jesteś poważnym rzeźbiarzem, musisz poświęcić trochę czasu na testowanie i naukę różnych
narzędzi dostępnych w aplikacji. Ale możesz też robić - robić śmieszne twarze i inne obiekty,
przeciągając palcami po "glinie" i modyfikując obiekt na ekranie. Poniższy rysunek pokazuje ukończony
przedmiot samochodu (i mówi mi, że nie może być wycięty dla rzeczywistej rzeźby).

Następnie wyeksportuj ostateczny projekt do społeczności 123D, co wymaga utworzenia bezpłatnego
konta na 123dapp.com, ale plik zostanie ponownie zapisany w formacie siatki, a nie pliku STL.
Skorzystaj z linku podanego w dziale 123D Creature, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
konwersji projektu 123D Sculpt tak, aby był odpowiedni do drukowania przy użyciu drukarki 3D.
123D Make
Aplikacja 123D Make nie jest tak naprawdę aplikacją do drukowania 3D, ale jeśli poświęciłeś trochę
czasu na zaprojektowanie naprawdę fajnego modelu 3D, możesz chcieć to sprawdzić. W skrócie, 123D
Make robi model 3D i dzieli go na kawałki, które można wyciąć z różnych materiałów: papieru, kartonu,
drewna, a nawet metalu (jeśli masz odpowiednie narzędzia do cięcia metalu). Rysunek poniższy
pokazuje prosty model 3D robota, który został "pokrojony" poziomo, od stóp do głów; zwróć uwagę
na prawą stronę ekranu, na której wyświetlane są poszczególne wzory. To te wzory przeniesiesz na
papier, karton lub drewno, a następnie wyciśniesz. Są na nich nawet liczby, które pomagają w
prawidłowym uporządkowaniu części.

Ostatnia aplikacja z rodziny 123D, którą chciałbym ci przedstawić, nazywa się 123D Catch. Ta aplikacja
prosi o zrobienie serii zdjęć (od 20 do 70) rzeczywistego obiektu, a następnie wykonuje te zdjęcia i
tworzy trójwymiarową cyfrową wersję obiektu na ekranie. Możesz obracać obiekt po ekranie,
oglądając go pod dowolnym kątem. To niesamowita odrobina technologii i musisz koniecznie
spróbować sam. Narzędzie 123D Catch jest dostępne we wszystkich trzech formatach: narzędzie
online, aplikacja na iPada i aplikacja na komputer (tylko PC). Jak widać na rysunku poniżej, wersja na
iPada umożliwia oglądanie obiektu na iPadzie i obracanie go dookoła.

Aplikacja 123D Catch pozwala również na powiększanie obiektów, dzięki czemu można zobaczyć
jeszcze więcej szczegółów. Sztuczka do stworzenia szczegółowego obiektu 3D to zrobienie wielu zdjęć.
Im więcej zdjęć zrobisz (i im bliżej będzie można dotrzeć do obiektu), tym lepszy będzie ostateczny
obraz 3D. Podczas gdy 123D Catch jest zaprojektowany, aby umożliwić tworzenie cyfrowych modeli 3D
rzeczywistych obiektów, możesz być zainteresowany faktem, że po utworzeniu modelu 3D za pomocą
123D Catch, możesz wydrukować go na drukarce 3D. Jest to jednak nieco bardziej skomplikowane,
dlatego należy pamiętać, że wykonanie tego może być nieco trudne. Jeśli chcesz nauczyć się korzystać
z aplikacji 123D Catch w celu utworzenia modelu 3D, który możesz później wydrukować, skieruj
przeglądarkę do następującego artykułu online, który oferuje porady dotyczące "czyszczenia" modelu
3D - w zasadzie usuwania dodatkowych rzeczy podobnie jak powierzchnia, na której siedzi obiekt, oraz
inne fragmenty, które znalazły się w twoim zbiorze zdjęć:
http://www.instructables.com/id/Making-a-3D-print-of-a-real-object-using- 123D-Catc /
Baw się
Tworzę wiele modeli 3D, które nigdy nie zostaną wydrukowane. Po prostu lubię tworzyć obiekty, które
można tworzyć w trzech wymiarach. Lubię powiększać i pomniejszać, dodając więcej szczegółów i
kolorów. Dzięki różnym dostępnym narzędziom nie tylko zdobędę więcej praktyki, ale okazuje się, że
jestem w stanie lepiej zwizualizować obiekty w moim umyśle. Zachęcam do wypróbowania wszystkich
aplikacji 123D. Nie wszystkie z nich eksportują idealne pliki STL nadające się do druku 3D, ale zawsze
jest jakiś sposób, jeśli jesteś zainteresowany. (Ponownie, zapoznaj się z dodatkiem A na końcu książki,
aby zapoznać się z artykułami, które pokażą ci, jak wykonać bardziej zaawansowane zadania
modelowania 3D, oraz dla niektórych książek i stron, które uznasz za użyteczne).

9. Dalsze eksploracje
W tym momencie powinieneś dość dobrze zrozumieć, czym są drukarki 3D i oprogramowanie CAD oraz
co mogą zrobić. Istnieją podstawowe drukarki 3D, takie jak Printrbot Simple, i są zaawansowane 3DP,
takie jak Replicator 2. Po stronie oprogramowania, masz Tinkercad i rodzinę aplikacji 123D aplikacji,
które zapewniają nowicjuszom wiele twórczej mocy, ale dla użytkowników, którzy potrzebują więcej
funkcji i narzędzi, istnieją dziesiątki "profesjonalnych" aplikacji CAD poziomu. Niezależnie od tego, czy
uważasz się za początkującego czy eksperta w dziedzinie 3D druku, mam nadzieję, że uzyskałeś wgląd
w dostępne możliwości. Wspomniałem wcześniej, że wielu właścicieli drukarek 3D kupuje lub buduje
drugą drukarkę 3D - a może nawet trzecią. To uzależniające hobby. Zawsze są większe, bardziej
zwariowane i bardziej skomplikowane modele 3D do wydrukowania, a to często wymaga większych,
bardziej zwariowanych i bardziej zaawansowanych drukarek 3D i oprogramowania. Ale nawet jeśli nie
jesteś jeszcze gotowy wydawać więcej pieniędzy na nowszą drukarkę 3D i oprogramowanie, możesz
wziąć pod uwagę wiele ciekawych zajęć. Jeśli jesteś studentem, drukarka 3D może zapewnić
niesamowite opcje zadań. Jeśli jesteś rodzicem, drukarka 3D to świetny sposób na spędzenie czasu w
rodzinie i naukę nowych umiejętności wraz z dziećmi. Jeśli jesteś hobbystą, niekończące się
podkręcanie i udoskonalanie procesu drukowania pozwala uzyskać najdoskonalszy model
wydrukowany. W tym rozdziale przedstawiam niektóre czynności, które możesz wykonać za pomocą
drukarki 3D. Niektóre z tych projektów wykraczają poza faktyczne wykorzystanie drukarki 3D w krainie
dodatkowych zainteresowań. Ale to nie jest złe, prawda? Twoja drukarka 3D to narzędzie, a większość
dobrych narzędzi to po prostu część większego (lub mniejszego) projektu. Poniżej znajduje się kilka
projektów do rozważenia.
Idź Piec ciasteczka
Słyszałeś mnie dobrze. Chcę, żebyś upiekł ciasteczka. Ale to nie są zwykłe stare okrągłe ciasteczka; te
pliki cookie będą miały unikalny kształt, który zaprojektowałeś. Oto jak. Otwórz przeglądarkę
internetową (taką, która obsługuje WebGL-Chrome lub Firefox) i wskaż ją na
www.thingiverse.com/thing: 116042. Zobaczysz ekran podobny do tego na rysunku

Przewiń stronę nieco, a zobaczysz sekcję Instrukcje. Upewnij się, że utworzyłeś konto użytkownika
Thingiverse i jesteś zalogowany jako pierwszy. Po zalogowaniu się do aplikacji Thingiverse kliknij łącze
Otwórz dostosowujący program Thingiverse. Po kliknięciu, otwiera się narzędzie Cookie Cutter
Customizer, jak pokazano na rysunku

Przewiń w dół i kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć domyślny obraz. Narysuj kształt foremki do ciastek;
model 3D pojawia się po prawej stronie, jak pokazano na rysunku

Kiedy jesteś zadowolony z projektu, kliknij przycisk Utwórz rzecz, a następnie pobierz plik STL,
odpowiedni do drukowania za pomocą drukarki 3D! Pamiętaj, że możesz zmienić rozmiar pliku cookie
w aplikacji CAD, takiej jak Tinkercad. Otwórz Tinkercad i kliknij opcję Importuj po prawej stronie
ekranu. Kliknij przycisk Wybierz plik i przejdź do lokalizacji pliku STL cookie cutter i otwórz go. Model
pojawia się w Tinkercad, jak pokazano na rysunku poniżej. Być może trzeba będzie zmniejszyć jego
rozmiar, aby zmieścił się w obszarze roboczym; jeśli tak, zmniejsz ją za pomocą ustawienia Scale.

Nie zapomnij o najmłodszych fanach 3D
Jeśli masz drukarkę 3D, zachęcam do dzielenia się swoimi umiejętnościami z rodziną, ale uważaj na
małe dzieci. Niestety drukarki 3D nie są dostępne w każdej szkole, więc jeśli jesteś otwarty na to,
rozważ skontaktowanie się z najbliższą szkołą podstawową i zapytaj ich, czy chcieliby mieć
demonstrację drukarki 3D. Nie zdziw się, jeśli dostaniesz kilkadziesiąt próśb od nauczycieli w każdej
klasie! A jeśli szukasz dobrych pomysłów na elementy do wydrukowania, które nie potrwają długo,
skieruj swoją przeglądarkę na rzecz Thingiverse i wyszukaj za pomocą słowa kluczowego dzieci.
Będziesz musiał poświęcić trochę czasu na przeglądanie wszystkich modeli, ale pamiętaj, że
prawdopodobnie chcesz wydrukować coś małego. Zawsze możesz zmienić rozmiar obiektu w aplikacji
CAD, ale oto lista zabawnych modeli, które według mnie doskonale sprawdzą się jako demonstracje
drukarki 3D:
• Gekko-http: //www.thingiverse.com/thing: 28998
• Pan Jaws-http: //www.thingiverse.com/thing: 14702
• Pan Piggy-http: //www.thingiverse.com/thing: 24669
• Croc Charms - http: //www.thingiverse.com/thing: 9831
• Statki kosmiczne - http: //www.thingiverse.com/thing: 32141
• Catapult-http: //www.thingiverse.com/thing: 11910
• Sea Creatures-http: //www.thingiverse.com/thing: 25276
Zawsze dobrze jest zapytać nauczyciela, ile minut masz na prezentację. Znajdź obiekt i wydrukuj go
wcześniej, aby mieć pewność, że wydrukuje się w wyznaczonym czasie. Rozpocznij zadanie drukowania
od razu po skonfigurowaniu, a następnie rozpocznij dyskusję. Pozwól dzieciom zadawać pytania. I weź
swój wydruk testowy na wypadek, gdyby drukowany obiekt nie zakończył się na czas. Będziesz mógł

pokazać, jak wygląda końcowy obiekt. Na koniec pozwól grupie na wstępie, że drukowany przedmiot
zostanie przekazany nauczycielowi lub dyrektorowi - nie chcesz, aby duża grupa dzieci walczyła o to,
kto dostanie ostateczny drukowany przedmiot!
Wokół domu
Gdy już poczujesz się komfortowo ze swoją drukarką 3D, czas pomyśleć o tym, żeby ją wykorzystać,
aby twoje życie było łatwiejsze. Na przykład, wszystkie rodzaje modeli 3D mogą zapewnić coś
użytecznego dla twojego domu lub mieszkania. Oto lista niektórych przedmiotów, które można
wydrukować za pomocą Prostego, ale jest ich o wiele więcej dostępne na Thingiverse, które można
wydrukować, jeśli masz drukarkę 3D z większym obszarem drukowania.
• Cord Pull-www.thingiverse.com/thing: 13118
• Tube Squeezer - www.thingiverse.com/thing: 1009
• Bag Holder - www.thingiverse.com/thing: 26767
• Tie Hanger-www.thingiverse.com/thing: 922
• Chip Clip - www.thingiverse.com/thing: 4227
• Large Paperclip-www.thingiverse.com/thing: 655
• Pokrywa wyściółki - www.thingiverse.com/thing: 11109
Popisywać się
Chciałem dołączyć niesamowite modele, które można wydrukować za pomocą drukarki 3D, ale należy
pamiętać, że wiele z nich nie będzie mogło być wydrukowanych z Printrbot Simple ze względu na
mniejsze łóżko druku. Jeśli masz Prosty, zawsze możesz przeskalować model w dół, ale po skalowaniu
wydrukowany model może utracić niektóre szczegóły (np. Wyraz twarzy lub tekst na obiekcie).
Jedynym sposobem, by wiedzieć na pewno, jest spróbować. Ale jeśli masz drukarkę 3D z większym
łóżkiem do drukowania, możesz wypróbować niektóre z nich, jeśli czujesz się pewnie w nowych
umiejętnościach drukowania 3D.
• Statue of Liberty-www.thingiverse.com/thing: 1128
• X-Wing-www.thingiverse.com/thing:98450
• Complex Cube-www.thingiverse.com/thing: 123366
• Birdhouse-www.thingiverse.com/thing: 115478
• Klucz nastawny - www.thingiverse.com/thing: 87099
• Mikroskop funkcjonalny - www.thingiverse.com/thing: 77450
• Prosty tryb skalowania - www.thingiverse.com/thing: 121770
Thingiverse.com nie jest jednak jedynym źródłem dla modeli 3D. Poniżej znajdują się dwa inne źródła,
ale wiem, że istnieją pewne przekierowania; wielu modelarzy przesyła swoje modele w więcej niż
jednej witrynie, aby zmaksymalizować liczbę odwiedzających, którzy będą je oglądać.
• Shapeways-www.shapeways.com/3d_parts_database
• Ponoko-www.ponoko.com/showroom/product-plans/free

OpenSCAD
Jest wspaniałe narzędzie o nazwie OpenSCAD, które może ci się przydać, gdy poczujesz się
komfortowo, korzystając z drukarki 3D i tworząc modele 3D. Jest nieco bardziej zaawansowany niż
typowe narzędzia wizualne, takie jak Tinkercad lub aplikacje 123D, ale OpenSCAD może być ważnym
narzędziem. Najpierw otwórz przeglądarkę internetową i wskaż ją na www.openscad.org. Zanim
wpadnie panika, pozwól mi wyjaśnić, co widzisz. Prawdopodobnie zobaczyłeś na ekranie słowo
"Programista" i trochę się zdenerwowałeś (wiem, że to zrobiłem) i przyznaję to OpenSCAD tworzy
modele 3D w inny sposób niż większość aplikacji do modelowania 3D. Cała książka może być napisana
na temat zawiłości OpenSCAD, więc nie mogę zbytnio zagłębić się w używanie tego narzędzia. Ale na
chwilę przypomnij sobie utworzony gcode, który instruuje silniki drukarki 3D, jak obsługiwać. Ten kod
g jest po prostu tekstem. Chcesz, aby gorąca końcówka przesunęła się o 10 mm? Wyślij polecenie gcode Z10. Chcesz, aby gorąca końcówka przesunęła się o 20 mm w kierunku przedniego łóżka
drukującego? Wydaj polecenie g-kodu w Y20. To tylko kod. Dostajesz ładny rysunek na ekranie swojego
modelu 3D, ale za kulisami wszystkie te linie i krzywe to nic innego jak proste równania matematyczne,
jak pokazano na rysunku poniżej.

I tak OpenSCAD traktuje modelowanie 3D. Zamiast rysować sześcian lub kulę na ekranie, wpisujesz
zmienne definiujące te obiekty. Na przykład sześcian musi mieć długość jednego z boków. Polecenie
OpenSCAD do rysowania sześcianu o długości każdego boku ustawionego na 10 mm byłoby po prostu
sześcianem (10). Polecenie sfery (5) tworzy kulę o promieniu 5 mm. Linie są tworzone poprzez
definiowanie punktów początkowych i końcowych. Okręgi i kwadraty (dwuwymiarowe) można określić
za pomocą poleceń okręgu (promień) i kwadratu (rozmiar, środek). Bardziej złożone polecenia może
tworzyć zakrzywione linie, cylindry i wielościany o liczbie rozmiarów określonej przez Ciebie w kodzie.
Jednym z powodów, dla których wielu hobbystów lubi korzystać z OpenSCAD, jest to, jak łatwo można

je modyfikować właściwości obiektu (takie jak szerokość kwadratu) i natychmiast wyeksportuj nowy
model. Na przykład, nie musisz wchodzić do Tinkercad i przeciągać boku kwadratu na nową długość wystarczy zmienić wartość z 5 na 10 (podwajając jego długość) w programie OpenSCAD i gotowe.
Oczywiście OpenSCAD jest o wiele potężniejszy. Tak jak Tinkercad pozwala łączyć kostki i trójkąty oraz
cylindry w celu tworzenia większych, bardziej złożonych obiektów, OpenSCAD działa w ten sam sposób
- podczas tworzenia bardziej zaawansowanych obiektów przy pomocy OpenSCAD, rzeczywisty
program staje się bardziej złożony. Na szczęście narzędzie OpenSCAD zawiera wiele samouczków i
pomocy, więc jeśli chcesz dać OpenSCAD strzał, zaplanuj najpierw czytanie, aby zapoznać się z
narzędziem.

10. Alternatywy dla Printrbot Simple
Przez większość tekstu odwoływałam się do Printrbot Simple i dostarczałam zdjęcia oraz zrzuty ekranu
z różnych programów i obiektów, z których korzystałem podczas majstrowania przy tej niedrogiej
drukarce 3D. Printrbot Simple jest najtańszym wstępem do hobby druku 3D. Jednak nowe produkty i
technologie pojawiają się stale, a ceny rzadko się zatrzymują. Mając to na uwadze, chcę zamknąć
książkę, omawiając niektóre opcje drukarek 3D, które są obecnie dostępne, oraz nowe technologie,
które nie są daleko dla hobbystów. Jedną z największych zalet hobby druku 3D jest to, jak łatwo można
przenieść swoje umiejętności i wiedzę. Jeśli zdecydujesz się na uaktualnienie do nowej, wydajniejszej
drukarki 3D, prawdopodobnie dowiesz się, że większość z nas, którzy byli w tym hobby od jakiegoś
czasu, nauczyło się, że rzeczy stają się prostsze. Ta krzywa uczenia się po pewnym czasie nie wydaje się
tak stroma i może się okazać, że szukasz nowych wyzwań i nowych technologii do odkrycia. Rzućmy
okiem na to, gdzie możesz pójść dalej. Być może zacząłeś czytać tę książkę bez drukarki 3D, z Printrbot
Simple lub masz inną markę i model, więc możesz pominąć sekcje, które już nie dotyczą ciebie. Nie
będę się obrażał.
Zbuduj swoją własną drukarkę 3D
Zestawy i wstępnie zmontowane drukarki 3D są świetne. Gotowe rozwiązania oznaczają, że możesz
skupić się bardziej na oprogramowaniu i być gotowym do natychmiastowego drukowania (lub
natychmiast po pobraniu modelu i podłączeniu komputera). Rozwiązania zestawów oszczędzają czas (i
kłopoty) konieczności znalezienia, zakupu, wysłania i zebrania wszystkich części niezbędnych do
złożenia drukarki 3D. Ale o to chodzi: drukowanie 3D zostało opisane jako niekończące się uzależnienie,
a wielu hobbystów drukarki 3D twierdzi, że nie mogą zatrzymać się w posiadaniu tylko jednego. Możesz
mi nie wierzyć, kiedy to mówię, ale mam silne przeczucie, że po tym, jak poczujesz się komfortowo z
bieżącą drukarką 3D i wszystkimi ruchomymi częściami, możesz zacząć życzyć sobie większego łóżka
do druku lub wyższej rozdzielczości , a może nawet druk wielokolorowy. Zaczniesz tworzyć mentalną
listę kontrolną dla wszystkich tych funkcji i możliwości, których brakuje Twojej aktualnej drukarce 3D,
a będziesz chciał uaktualnić lub kupić nową drukarkę 3D. Na szczęście zawsze będzie dostępna większa,
lepsza drukarka 3D. Niestety, ta większa, lepsza drukarka 3D nie zawsze jest w twoim przedziale
cenowym. Lub w magazynie. Lub nawet dostępne w twoim kraju (koszty wysyłki do drukarek 3D za
granicą mogą czasami być prawie równe wartości samej drukarki).
Oto propozycja: zbuduj własną. Tak, mam na myśli budowanie własnej drukarki 3D od podstaw wybierając silniki, gorący koniec, wytłaczarkę (e), elektronikę, a nawet elementy ramy. Wiem, że może
to zabrzmieć trochę przerażająco, ale jeśli dotarłeś tak daleko, mam nadzieję, że masz dobry pomysł
na to, jak niewiele elementów jest wymaganych do działania drukarki 3D. Świetnym miejscem na
rozpoczęcie jest wiele forów online, które obejmują drukowanie 3D. Drukarka 3D z nich wszystkich,
Rep Rap (pokazana na Rysunku 10.1), ma jedną z największych rzeszy fanów i mogę ją w pełni
zagwarantować wszelkie pytania, które możesz zadać, zostały już zadane i odpowiedział na oficjalnym
forum Rep Rap na stronie http://forums.reprap.org. Znajdziecie tam tysiące użytkowników Rep Rap,
którzy zbudowali własne drukarki 3D wraz ze zdjęciami, szczegółowymi listami składników i
instrukcjami powielania ich pracy. Będziesz także chciał rzucić okiem na oficjalną stronę wiki,
http://reprap.org/wiki/Main_Page.

Wspaniałe w przypadku posiadania drukarki 3D, gdy rozważasz budowę własnego, jest to, że będziesz
mieć również możliwość drukowania wielu części, które trafią do drukarki 3D typu "zbuduj-to-sam"
(BIY) przy użyciu istniejącej drukarki . Koła zębate, elementy złączne i wiele innych można również
wydrukować za pomocą obecnej drukarki 3D, oszczędzając trochę pieniędzy. Jeśli twoja drukarka 3D
nie ma możliwości wydrukowania niektórych z większych części, zawsze możesz znaleźć osoby, które
chcą je sprzedać za niewielką opłatą. Oprócz wiki i forum Rep Rap, oto dwa miejsca, w których można
rozpocząć badania, jeśli zastanawiasz się nad pozyskaniem własnych komponentów i zbudowaniem
drukarki 3D od podstaw:
http://www.3ders.org
http://reprapbook.appspot.com
Gorąco polecam świetny produkt do budowy twojej drukarki 3D - OpenBeam. Te aluminiowe belki
,pokazane na rysunku,

są idealne do stworzenia powłoki, która pomieści twoją drukarkę 3D, a najlepsze jest to, że nakrętki i
śruby używane do połączenia wszystkich części można kupić w lokalnym sklepie z narzędziami; nie
będziecie mieli zastrzeżonych śrub ani trudnych do znalezienia orzechów do polowania. Co więcej,
odwiedź stronę openbeamusa.com i możesz pobrać pliki potrzebne do wydrukowania plastikowych
złączy. Możesz kupić te złącza od OpenBeam, ale dlaczego nie położyć swojej drukarki 3D i nie
zaoszczędzić trochę pieniędzy? Ile pieniędzy możesz zaoszczędzić? Trudno jest odpowiedzieć na
pytanie, ile wariacji na drukarce 3D można wymyślić - rozmiar łóżka drukującego, liczba wytłaczarek,
rodzaj gorącego końca, a nawet wielkość i rodzaj silników. Jeśli kupisz od producenta zestaw BIY (Build
It Yourself), zwykle zobaczysz oszczędności w wysokości od 100 do 400 USD, ale jeśli samodzielnie
zapolujesz wszystkie części, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy, jeśli szukasz sprzedaż
różnych części elektronicznych. Często producenci będą sprzedawać swoje części kiedy przygotowują
się do rozpoczęcia sprzedaży nowszego modelu - miej oko na strony internetowe, które sprzedają
poszczególne składniki (takie jak printrbot.com, makerbot.com i inne), a często będziesz widzieć
przedmioty sprzedawane po obniżonych cenach.
Uwaga
Jedno słowo ostrzeżenia - kupując oddzielnie części do drukarek 3D, pamiętaj o śledzeniu kosztów
wysyłki. Możesz zaoszczędzić 10 USD na gorącym końcu z Źródła A i 20 USD za trzy silniki z Źródła B.
Ale jeśli zapłacisz 15 USD za koszty wysyłki dla każdego dostawcy, może się okazać, że oszczędności
szybko znikną. Jeśli to możliwe, spróbuj zamówić pojedyncze komponenty z jednego źródła, aby części
mogły być zapakowane w pudełka i wysłane w jednym opakowaniu.
Rozważ zestawy Drukarek 3D
Ta sekcja jest skierowana do właścicieli drukarek 3D, którzy zakupili rozwiązanie outbox ofbox. Nie ma
absolutnie nic złego w zakupie drukarki 3D, która jest już zmontowana i jest gotowa do rozpoczęcia
drukowania. Przez większość czasu możesz mieć pewność, że drukarka została przetestowana przed
wysyłką i że wszystkie jej części są odpowiednio ustawione, nakrętki zostały dobrze dokręcone, a
elektronika działa zgodnie z oczekiwaniami. Wiele zestawów drukarek 3D pozwala wybrać i wybrać

spośród ograniczonej liczby opcji. Możesz znaleźć jednego sprzedawcę, który oferuje tę samą drukarkę
3D z różnymi rozmiarami łóżka do druku. Inny sprzedawca może pozwolić ci wybrać spośród kilku opcji
wytłaczarek. A kolejny sprzedawca może oferować modele w różnych kolorach. Na przykład firma
Printrbot oferuje obecnie cztery różne zestawy, jak pokazano na rysunku

Niektóre z tych zestawów pozwalają wybrać kilka opcji dostosowywania, takich jak wybór między
gorącym końcem 1,75 mm lub 3 mm. Zestawy są zazwyczaj wyceniane na nieco mniej niż w pełni
zmontowana drukarka, ale wielu sprzedawców da ci ogromną cenę, jeśli chcesz kupić zestaw i złożyć
go samodzielnie. Widziałem różnice cen od 100 $ do około 400 $ w zależności od marki. Należy
pamiętać, że złożenie drukarki oznacza przypisanie pracownika do jej zbudowania. Wysyłka w pełni
zmontowanej drukarki 3D (zazwyczaj) wymaga znacznie większego pudełka niż te, w których wszystkie
części mogą być pakowane płasko i w mniejszym pudełku. Zamawiając zestaw, oszczędzasz czas
sprzedawcy i pieniądze, a wielu sprzedawców oferuje strome zniżki dla klientów, którzy chcą sami je
zbudować. Jak czytałeś wcześniej w tej książce, jednak zestawy powinny sprawić, że zatrzymasz się i
zrobisz głębsze śledztwo. Będziesz chciał sprawdzić opinie (jeśli istnieją) o zestawach drukarek 3D,
które rozważasz i zobaczyć, co mówią klienci. Czy są skargi na brakujące części? Czy klienci wspominają,
że często wymagają pomocy technicznej? A co z drukarką 3D działającą po złożeniu? Chociaż drukarka
3D może nie być tak droga jak nowy samochód, nie oznacza to, że powinieneś kupić pierwszą drukarkę
3D, która przyciąga wzrok. Wejdź na fora, zapytaj i dowiedz się, które firmy oferują świetne drukarki i
świetną technologię wsparcia. Jeśli szukasz niektórych zestawów drukarek 3D, ten rozdział nie jest
wystarczająco długi, aby wymienić wszystkie różne zestawy na sprzedaż. Wiele firm oferuje zestawy.
Jeszcze raz, wskażę ci http://www.3ders.org. Na stronie głównej witryny kliknij kartę Porównanie
cen a następnie kliknij opcję Drukarka 3D, która się pojawi. Otrzymasz zaktualizowaną listę zawierającą
wszystkie różne firmy, które oferują zestawy (i wstępnie zmontowane drukarki), wraz z linkiem do
strony każdej firmy. Lista jest uporządkowana przez drukarkę 3D o najniższej cenie do najwyższej,
dzięki czemu można szybko znaleźć firmy oferujące drukarki mieszczące się w przedziale cenowym.
Pamiętaj, że ta lista nie jest kompletna; nowe drukarki 3D wydają się pojawiać prawie co tydzień.
Kickstarter i drukarki 3D

Jeśli nie znasz Kickstartera, oto krótkie wyjaśnienie. Kickstarter to strona internetowa, która umożliwia
osobom prywatnym i firmom zaprezentowanie swoich pomysłów światu, prosząc o pomoc finansową.
Pomysły te mogą pochodzić od zespołu potrzebującego zebrać fundusze na jakiś czas pracy studyjnej
do taty pozostającego w domu, potrzebującego finansowej pomocy, aby opublikować swoją książkę
kucharską dla dzieci. Ludzie publikują propozycje książek, muzyki, jedzenia, mody i nie tylko.
Rozstawiono wraz z celem finansowym. Chodzi o to, aby pozyskać sponsorów, aby zapewnić trochę
pieniędzy potrzebnych do urzeczywistnienia celu. Nie powinno dziwić, że wiele małych firm (a nawet
osób fizycznych) dociera do Kickstarter, aby zebrać fundusze na tworzenie nowych drukarek 3D.
Zwolennicy mogą żetować w dowolnej ilości, od 1,00 $ do 1 000 $. Typową nagrodą jest faktyczna
drukarka 3D, świeżo wydrukowana z linii montażowej, wysłana do osoby wspierającej, która zapewnia
określony poziom finansowania. Losowanie Kickstartera jest nie tylko pierwszym krokiem do zdobycia
nowej drukarki 3D firmy, ale także uzyskaniem jej po nieco niższej cenie, niż może być sprzedana w
sprzedaży detalicznej. Tak właśnie rozpoczął się Printrbot. Właściciel Brook Drumm zaprezentował
swój pomysł na oryginalny Printrbot na Kickstarterze i poprosił pomocników, aby pomógł mu zebrać
25 000 $, aby wyprodukować około 50-100 swojej pierwszej drukarki 3D Printrbot. W rezultacie zebrał
830 827 dolarów w ciągu około 30 dni

Ponad 1800 sponsorów rozdarło pieniądze potrzebne, by Brook mógł spełnić swoje marzenie.
Zaproponował więcej niż tuzin różnych poziomów wsparcia, ale minimalna kwota 499 $ zapewniłaby
jednemu z nich zestaw Printrbota i wszystkie części i elektronikę niezbędne do jego zbudowania.
Wyższe poziomy wsparcia oferowały większe wersje zestawu, które Brook szybko prototypował i
tworzył po obejrzeniu początkowego żądania i prośbach o wsparcie słuchaczy dla większej drukarki.
Printrbot nie był pierwszą drukarką 3D na Kickstarterze, ale był to jeden z najbardziej udanych. Od tego
czasu Kickstarter nieustannie oferował szereg drukarek 3D i zestawów do tworzenia kopii zapasowych.
Jest to jeden z najlepszych sposobów na uzyskanie nowej drukarki 3D w atrakcyjnej cenie, ale wiąże
się również z ryzykiem. Projekty Kickstarter często nie są w stanie zgromadzić funduszy (backers są
obciążane tylko w przypadku otrzymania pełnych funduszy), więc niektóre projekty nigdy nie zostaną

uruchomione. Inne projekty zwiększają fundusze, ale z powodu braku odpowiedniego nadzoru
finansowego i dyscypliny, czasem brakuje funduszy. Istnieje nawet kilka projektów Kickstarter, w
których właściciele projektu wzięli pieniądze i uciekli - to rzadkość, ale tak się dzieje. Wykonaj swoją
pracę domową i zbadaj jak najlepiej każdy projekt Kickstarter, zanim wrzucisz swoje wsparcie
finansowe. Kiedy zajmujesz się Kickstarterem, najlepiej jest zadawać pytania, ważyć ryzyko finansowe
i rozważyć źródło. Poparłem oryginalny Printrbot i muszę ci powiedzieć, że zgadzając się zapłacić 500 $
komuś, kogo nigdy nie spotkałem, za produkt, którego nigdy nie widziałem osobiście, był wielkim
skokiem wiary.
Uwaga
W końcu spotkałem się z Brookem osobiście w kwietniu na Maker Faire 2012 w San Mateo w Kalifornii.
Był tam, aby pokazać swoją najnowszą drukarkę, Printrbot Jr i dostarczyć produkty do backers (którzy
poparli go w grudniu 2011 r.). Mówiąc o Kickstarterze i drukarkach 3D, istnieje kolejna ogromna
historia sukcesu drukarki 3D, o której powinieneś wiedzieć - Forma 1. Forma 1 była projektem drukarki
3D, który chciał zebrać 100 000 $, co ostatecznie podniosło prawie 3 miliony - 2 945 885 $. Forma 1
jest rodzajem drukarki stereolitograficznej; zamiast topienia i wytłaczania plastiku używa lasera do
podgrzania specjalnej substancji chemicznej, która twardnieje. Tworzy obiekty w warstwach, podobnie
jak proste, ale jest to o wiele bardziej złożona (i droga) drukarka 3D. Mimo to ponad 2 000 osób
popierających zdecydowało się wykorzystać fundusze niezbędne do tego, aby Formularz 1 pokazany
na rysunku stał się rzeczywistością.

Jakość obiektów drukowanych na Formularzu 1 znacznie przekracza obiekty drukowane przy użyciu
ekstrudowanego plastiku. Ale podobnie jak cena. Obecnie drukarki stereolitograficzne 3D kosztują
zazwyczaj od 2000 do 50 000 USD. Daj im jeszcze kilka lat i mogą bardzo dobrze zastąpić ekstrudowane
plastikowe wersje drukarek 3D. Ale na razie wciąż są dość kosztowne jako urządzenia klasy
podstawowej.

Usługi drukowania dla Ciebie
Wersje drukarek 3D dla hobbystów przeszły długą drogę w ciągu ostatnich kilku lat, a jakość wielu
drukowanych obiektów trójwymiarowych wzrosła tak dramatycznie, że w przypadku niektórych
drukarek 3D wyższej klasy hobbystów trudno jest odróżnić drukowany obiekt od czegoś
ukształtowanego na zewnątrz. Plastikowy. Jednak ten poziom jakości pochodzi od droższej drukarki coś niedostępnego dla większości domów i szkół. Co więc zrobić, jeśli chcesz wydrukować przedmiot z
tworzywa sztucznego, ale potrzebujesz wyższego poziomu jakości wydruku niż to, co oferuje obecnie
twoja drukarka 3D, a nie możesz sobie pozwolić (lub nie chcesz) na droższe 3D? drukarka? Łatwy. Ty je
zlecasz na zewnątrz. Wiele usług drukowania 3D pobiera pliki modeli 3D i drukuje je dla Ciebie w
znacznie wyższej rozdzielczości i jakości, a nie tylko z plastiku. Metale, ceramika i wiele innych
materiałów są dostępne, jeśli masz fundusze. Biorąc pod uwagę wysokie koszty tych specjalistycznych
drukarek 3D, możesz bardzo dobrze stwierdzić, że posiadanie obiektu wydrukowanego przez osobę
trzecią jest idealnym rozwiązaniem. Dwoma z największych nazwisk w usługach druku 3D są Shapeways
i Sculpteo. Oba umożliwiają użytkownikom przesyłanie cyfrowych plików modeli 3D, a następnie wybór
materiału, rozmiaru, koloru i jakości wydruku, jak pokazano na Rysunku . Podaj numer swojej karty
kredytowej, a za kilka dni do kilku tygodni przetrzymasz przesłany obiekt 3D w swoich rękach.

Zarówno Sculpteo (sculpteo.com), jak i Shapeways (shapeways.com) oferują użytkownikom
podstawowe narzędzia do tworzenia niestandardowych obiektów 3D. Na przykład Sculpteo ma bardzo
prostą aplikację CAD do modelowania 3D, która działa bezpośrednio z przeglądarki internetowej i
pozwala tworzyć takie rzeczy jak breloki, litery 3D, a nawet obiekty 3D ze zdjęcia lub obrazu. Shapeways
oferuje dostęp do wielu niestandardowych aplikacji do tworzenia, takich jak projektant pierścieni lub
aplikacja do tworzenia własnych układów pokerowych, jak pokazano na rysunku

Shapeways i Sculpteo nie są jedynymi usługami typu print-it-for-you. O wiele więcej pojawia się na
całym świecie, zwłaszcza że coraz więcej osób odkrywa projektowanie 3D i drukowanie. Nie każdy ma
środki na zakup drukarki 3D, nie mówiąc już o chęci posiadania drukarki 3D. Dla osób o bardzo
ograniczonych i sporadycznych potrzebach związanych z drukiem 3D, całkiem możliwe, że inwestycja
w drukarkę 3D może nie mieć dobrego sensu finansowego.
Obrabiarki CNC i laserowe
Drukarki 3D nie są jedyną grą w mieście, jeśli chodzi o projektowanie własnych rzeczy. Drukarka 3D jest
świetna do tego, abyś mógł wziąć obiekt 3D utworzony w oprogramowaniu, a następnie uczynić go
rzeczywistym, ale drukarka 3D nie jest jedynym narzędziem dostępnym dla hobbystów, rodziców,
nauczycieli i studentów. Weź pod uwagę, że jeśli nauczyłeś się poruszać w dowolnej liczbie CAD
projektując aplikacje tam (takie jak Tinkercad lub jakikolwiek z narzędzi AutoDesk), otworzyłeś także
drzwi innym użytecznym "narzędziom do wytwarzania", a mianowicie maszynie CNC i wycinarce
laserowej. Być może nie znasz tych narzędzi, ale z przyjemnością dowiesz się, że nauka ich używania
będzie znacznie łatwiejsza, jeśli dobrze znasz system CAD i korzystasz z drukarki 3D.Całe książki zostały
napisane o maszynach CNC, a powodem braku książek o wycinarkach laserowych jest prawdopodobnie
ich wysoka cena. Nie mam miejsca w tym rozdziale, aby przejrzeć wszystkie szczegóły techniczne
dotyczące CNC i wycinarek laserowych, więc wyjaśnię je w odniesieniu do wiedzy o drukarce 3D, którą
teraz znasz . Drukarka 3D tworzy obiekty, budując je w warstwach. Nazywa się to procesem
addytywnym, ponieważ coś (na przykład tworzywo sztuczne) jest dodawane w kółko, aby utworzyć
trójwymiarowy obiekt. Teraz porównaj to z procesem odejmowania maszyny CNC. CNC oznacza
komputerową sterowaną numerycznie maszynę. Tak jak używasz komputera do sterowania silnikami
drukarki 3D, aby osadzić stopiony plastik w określonych miejscach, maszyna CNC używa komputera do
sterowania silnikami, które przesuwają frez dookoła w celu wycięcia materiału w określonych
miejscach.

Uwaga
Maszyna CNC ma za zadanie zabierać, a nie dodawać. Drukarka 3D umieszcza stopiony plastik (lub inny
materiał) na powierzchni roboczej w celu utworzenia obiektu. Maszyna CNC pobiera materiał (taki jak
drewno), a to, co pozostało, staje się pożądanym przedmiotem.
Weź na przykład drewno. Jeśli widziałeś mistrza rzeźbiarza używającego noża do wycinania kawałków
drewna w celu stworzenia rzeźby, otrzymujesz podstawową ideę obrabiarki CNC. Ponieważ komputer
jest zdolny do znacznie delikatniejszych ruchów (używając specjalnych silników, jak
serwomechanizmy), z odpowiednim frezowaniem, niezwykle złożone i szczegółowe elementy można
tworzyć z drewna, plastiku, metalu i kilkudziesięciu innych materiałów (w zależności od siły frezu i
innych czynników). Spójrz na rysunek i zobacz przykład rodzajów obiektów, które można wykonać za
pomocą popularnej maszyny CNC o nazwie ShopBot (www.shopbottools.com).

Maszyny CNC są dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach, od małych frezarek o rozmiarach
pudełek na kółkach po maszyny o rozmiarach śmieci. Niektóre z nich działają tylko w trzech
podstawowych osiach (X, Y i Z), podczas gdy inne przynoszą dodatkowe funkcje, takie jak możliwość
cięcia, gdy obiekt obraca się (nazywany czwartą osią) jak tokarka. A co z wycinarką laserową? Nazwa
powinna dać ci bardzo oczywiste wskazówki na temat tego, co robi. Wykorzystuje wiązkę lasera o dużej
mocy do wycinania obiektów. Ta praca jest wykonywana tylko w dwóch wymiarach (X i Y). Chociaż
tworzenie płaskich obiektów do wycięcia jest znacznie łatwiejsze niż projektowanie obiektu 3D,
laserowe przecinarki są nadal znacznie bardziej niebezpieczny w obsłudze niż drukarka 3D. Wycinarki
laserowe mogą uszkodzić oczy i skórę, jeśli nie są używane prawidłowo, a także istnieje ryzyko pożaru
z powodu wysokiej temperatury wiązki laserowej stosowanej na surowiec. Ponownie wspominam o
maszynach CNC i wycinarkach laserowych tylko po to, aby dać ci dodatkowe narzędzia do badania i
odkrywania. Tak jak istnieją strony internetowe i fora poświęcone drukowaniu 3D, znajdziesz pasujące
zasoby dostępne dla CNC i wycinarek laserowych.
Uwaga
Chcesz innego niestandardowego narzędzia do swojego warsztatu? (Przez niestandardowe, mam na
myśli narzędzia, które nie obejmują standardowych rzeczy, takich jak wiertarka, piła stołowa, router i
tym podobne). Oprócz drukarki 3D, wycinarki laserowej i maszyny CNC, możesz również znaleźć
narzędzie do cięcia plazmowego. Jest to o wiele bardziej niebezpieczne, ale może przecinać grube
metale, takie jak masło. Działa podobnie do wycinarki laserowej i wycina kształty z blachy. Jak z każdym
narzędziem, wykonaj badania i poznaj zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z działania tego
narzędzia.

Skanowanie obiektów
Nauczyłeś się już, jak tworzyć własne modele 3D za pomocą oprogramowania CAD takie jak Tinkercad,
ale z przyjemnością dowiesz się, że nie zawsze zacząć od zera. Wejdź do skanera 3D. Podobnie jak
skaner może zeskanować wydrukowane zdjęcie lub dokument i stworzyć cyfrowy Wersja, która jest
przechowywana jako plik na komputerze, skaner 3D może skanować 3D obiekt i przekonwertuj go do
pliku, który może pracować z drukarką 3D. Spójrz na rysunek , a zobaczysz jeden z najnowszych
produktów MakerBot nazwał program MakerBot Digitizer

W skrócie, umieszczasz obiekt na przedniej płycie. Ta płytka obraca się, a specjalny aparat na Digitizerze
wykonuje cyfrowe zdjęcia obiektu. Obrazy te są następnie montowane za pomocą specjalnego
oprogramowania, które tworzy model 3D odpowiedni do drukowania. Digitizer jest przeznaczony do
podłączenia bezpośrednio do MakerBot Replicator 2, dzięki czemu można zeskanować obiekt i wysłać
go bezpośrednio do replikatora 2, aby wydrukować go z tworzywa sztucznego. Ale Digitizer może
również zapisać zeskanowany obiekt do pliku, który może być używany z wybraną drukarką 3D.
Oczywiście rozmiar obiektu, który można skanować, ogranicza się do obiektu, który mieści się
wewnątrz okręgu o średnicy 8 cali (około 20 cm) i maksymalnej wysokości 8 cali. (Jeśli masz dzieci,
wyobraź sobie, że możesz skanować w jednym z tych szalonych złożonych klocków LEGO i możesz je
zeskanować i wydrukować tyle, ile chcesz!) Tak jak ceny drukarki 3D wciąż spadają i stają się łatwiejsze
w użyciu, podobnie jak skanery 3D. Zbliża się dzień, w którym będziesz mógł skanować większe obiekty
i tworzyć tyle, ile potrzebujesz - wyobraź sobie drukowanie specjalnych krzeseł dla gości imprezowych,
a następnie ich recykling, gdy skończysz. Nie śmiej się - pewnego dnia będziesz drukować wszystkie
rodzaje obiektów ze skanów lub pobranych plików. Przyszłość drukowania 3D (i skanowania) dopiero
się rozpoczyna i będzie to zabawna przejażdżka, widząc, co będzie dalej.

11. Skąd się biorę skąd?
Co myślisz o drukowaniu 3D? To niesamowita technologia i jest dopiero w powijakach. Wyobraź sobie,
gdzie technologia druku 3D będzie za 5 lat ... 10 lat ... 50 lat! Ale teraz masz okazję naprawdę się
zabawić, a nawet zaprojektować kilka użytecznych przedmiotów za pomocą drukarki 3D. To nie jest
futurystyczna technologia - jest tutaj dzisiaj i jesteś gotowy. Jeśli jesteś podobny do mnie, być może
zostałeś ukąszony przez to, co nazywają błędem producenta. To głębokie pragnienie majsterkowania,
robienia rzeczy, naprawiania rzeczy i próbowania wyrażania swojej kreatywności poprzez dodawanie
nowych narzędzi i umiejętności. Drukowanie 3D to z pewnością fajna technologia, ale w rzeczywistości
jest całkiem przydatna; wiele firm używa drukowania 3D do tworzenia prototypów produktów, które
ostatecznie zostaną sprzedane w sklepach. Inventory używają drukowania 3D do testowania
rozmiarów i kształtów przedmiotów, takich jak koła zębate i skrzynie. Nauczyciele wykorzystują
drukowanie 3D jako narzędzie do wprowadzania mocy oprogramowania CAD, które jest rdzeniem
wielu technologii i miejsc pracy w przyszłości. Ale drukowanie 3D nie jest jedyną technologią, która
może zaspokoić tego błędu producenta. Hobbyści i profesjonaliści na całym świecie mają dziś dostęp
do niektórych niezwykle potężnych narzędzi, które nie były łatwo dostępne zaledwie 10 lat temu.
Koszty spadły, rozmiary zmniejszyły się, a narzędzia, które wcześniej były dostępne tylko dla
wielomilionowych korporacji produkcyjnych, są obecnie spotykane w garażach, warsztatach i szkołach
na całym świecie. Nie mówię o standardowych narzędziach sklepowych, takich jak piły stołowe,
wiertarki, routery i tokarki. Mówię o mocniejszych narzędziach i przedstawiam wam kilka z nich, gdy
zamykam tę książkę. Powinieneś dobrze zrozumieć, jak działa drukarka 3D oraz sprzęt i
oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia magii. Ta wiedza pomoże ci w kolejnym skoku (jeśli
chcesz to zrobić) do innych narzędzi, o których łatwiej się teraz nauczyć, ponieważ masz doświadczenie
z drukowaniem 3D.
Maszyna CNC
Pierwsze narzędzie, które chcę omówić, nazywa się maszyną CNC. Zanim pokażę, jak wygląda (i istnieje
wiele różnych kształtów i rozmiarów, podobnie jak drukarki 3D), omówię krótko, czym jest maszyna
CNC i co może dla ciebie zrobić. Zamierzam wykorzystać to, co wiesz o drukarkach 3D, aby porównać i
porównać z maszyną CNC. Po pierwsze drukarka 3D wykonuje tzw. Proces addytywny. Dodatek - coś
jest dodawane. Całkiem proste. Dodaje się stopiony plastik, warstwa po warstwie, aby stworzyć solidny
obiekt. Maszyna CNC wykonuje tzw. Proces subtraktywny. To coś zabiera. A to zależy od materiału, z
którym pracujesz. Maszyna CNC używa frezu zamiast gorącego końca znalezionego na drukarce 3D. Bit
frezujący wygląda jak wiertło i obraca się z bardzo dużą prędkością. Jeśli możesz sobie wyobrazić
drukarkę 3D z obracającym się wiertłem na końcu zamiast gorącego końca i pozostawić silniki na
miejscu, aby kontrolować ruch obracającego się wiertła, masz podstawową ideę maszyny CNC. Bit
frezu usuwa materiał zamiast dodawać materiał. Umieść mały kawałek ze sklejki na stole roboczym, a
maszynę CNC (używając znanego kodu g) można poinstruować, aby przesuwać frez w tę iz powrotem
po sklejce. Oś Z kontroluje, jak głęboko w drewnie tnie się frez. Stosując kombinację ruchu wzdłuż
wszystkich trzech osi, możesz zacząć wyobrażać sobie, jak maszyna CNC może usuwać drewno (w
niewielkich ilościach), pozostawiając obiekt. Z prostego punktu widzenia, maszyna CNC może być
używana do grawerowania twojego nazwiska, na przykład, w różnych materiałach - plastiku, drewnie i
metalu, które są najbardziej popularne. (Zauważ, że musisz wybrać odpowiedni frez do materiału, nad
którym chcesz pracować.) Bardziej zaawansowana strona umożliwia frezowanie w celu tworzenia
skomplikowanych projektów, a nawet wycinania obiektów z większego materiału. Spójrz na rysunek
11.1, a zobaczysz jeden przykład maszyny CNC. To jest ShopBot Buddy od ShopBot, producenta maszyn
CNC.

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że jest większy niż zwykła drukarka 3D. Większość maszyn
CNC jest większa, ale niektóre wersje komputerów (często nazywane frezarkami) są tak samo małe jak
mniejsze drukarki 3D. Większość maszyn CNC działa podobnie do drukarek 3D - seria silników przesuwa
frez w obszarze roboczym. Jednak w przeciwieństwie do Prostego, gdzie jest druk łóżko, które porusza
się w lewo i prawo (zamiast gorącego końca przesuwającego się w lewo i w prawo), większość maszyn
CNC nie przesuwa obszaru roboczego. Zamiast tego, frez przesuwa się we wszystkich trzech
kierunkach. Bit frezujący pokazany na rysunku porusza się w lewo i w prawo, do przodu i do tyłu, w
górę iw dół; obszar roboczy pozostaje ustawiony.

To jest 3-osiowa maszyna CNC. Porusza się wzdłuż osi X, Y i Z. Ale są też bardziej zaawansowane
obrabiarki CNC o nazwie 4-osiowe, które pozwalają również na obrót jak tokarka. To trochę poza celami
tej dyskusji; należy pamiętać, że maszyny CNC są już od dłuższego czasu i są znacznie bardziej
zaawansowane, oferując więcej funkcji i narzędzi niż drukarki 3D. Już wiesz, jak sterować drukarką 3D
za pomocą kodu g. Maszyna CNC działa w ten sam sposób, ale istnieją różnice. Jeśli chodzi o sterowanie
maszyną CNC za pomocą komputera, masz również do czynienia z głębokością cięcia. Drukarki 3D
budowane są warstwowo, ale maszyny CNC ograniczają się do materiału, więc oprogramowanie
potrzebne do tego jest często bardziej zaawansowane niż oprogramowanie Repetier .Jest o wiele
więcej informacji na temat używania maszyny CNC, niż mogę tu podać, ale będziesz szczęśliwy
wiedzieć, że dziesiątki książek i stron internetowych poświęcone są technologii CNC. Jeśli naprawdę
chcesz poszerzyć swoje umiejętności, nie powinieneś uważać, że skakanie z drukowania 3D na
frezowanie za pomocą maszyny CNC jest zbyt trudne. Podobnie jak w przypadku drukowania 3D,
musisz zacząć od prostych maszyn CNC i kontynuować naukę i eksperymentować, aby podnieść swoje
umiejętności dzięki temu potężnemu narzędziu.
Uwaga
Nie znajdziesz zbyt wielu maszyn CNC w najniższym przedziale cenowym drukarek 3D, a nierzadko
wydajesz od 2000 do 10 000 USD na maszynę CNC o hobbystycznym poziomie. Na szczęście istnieje
cały rynek hobbystów poświęcony budowaniu domowych maszyn CNC. Mój dobry przyjaciel, Patrick
Hood Daniel, oferuje różnorodne zestawy i plany, jeśli chcesz spróbować swoich sił w oszczędzaniu
poważnej gotówki. Skieruj przeglądarkę internetową na stronę http://buildyourcnc.com, aby uzyskać
więcej informacji.
Wycinarki Laserowe

Lasery. Kocham to słowo. To brzmi po prostu high-tech. Wyobraźmy sobie przez chwilę zastąpienie
frezu w maszynie CNC lub gorącym końcu w drukarce 3D za pomocą potężnego lasera, który może
przecinać drewno, plastik i inne materiały. Używając podobnej metody sterowania silnikami, możesz
skupić promień lasera na obszarze roboczym i pozwolić mu wycinać kształty i krzywe liter w dowolnie
wybranym materiale. To może brzmieć jak science fiction, ale jest to rzeczywistość i nazywa się to
cięciem laserowym. Spójrz na rysunek , a zobaczysz jeden z bardziej popularnych wycinarek laserowych
od Epilog, zwana Zing.

Jedną z pierwszych rzeczy, które możesz zauważyć na temat wycinarki laserowej, jest to, jak bardzo
wygląda to w dużym pudełku. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, dla
bezpieczeństwa - nie chcesz, żeby ktoś kładł ręce w pobliżu działającego lasera. Po drugie, wiele
materiałów wytwarza opary po pocięciu przez laser wysokotemperaturowy, a obudowa pomaga
przekierować te opary za pomocą specjalnego narzędzia wentylacyjnego, które zasysa opary i wyrzuca
je w innym miejscu (zwykle na zewnątrz). Na koniec niektóre materiały (np. szkło) może odbijać laser,
dzięki czemu obudowa pomaga chronić gałki oczne od przypadkowego odbicia wiązki. Wewnątrz
obudowy znajdziesz układ podobny do maszyny CNC ,obszar roboczy pozostaje ustawiony, a laser
porusza się w lewo i w prawo oraz do przodu i do tyłu. Jedyną różnicą jest to, że laser nie musi poruszać
się w górę iw dół - albo przecina całą drogę przez materiał, albo oprogramowanie sterujące wiązką
wykorzystuje serię impulsów, które wycinają tylko stałą głębokość w materiale. Jak możesz sobie
wyobrazić, wycinarki laserowe nie są tanie. Pomiędzy wersjami pulpitu maszyny CNC, drukarki 3D i
wycinarki laserowej, na pewno spędzisz najwięcej na wycinarce laserowej. Jest to technologia, która
nie obniżyła ceny tak szybko, jak pozostałe dwie technologie. Ale spada. Dziesięć lat temu wycinarka
laserowa kosztowałaby cię znacznie ponad 100 000 $, ale dziś możesz znaleźć wersje hobbystyczne
poniżej 10 000 $. Istnieją nawet wersje "build your own", takie jak ta z buildyourcnc.com pokazana na
rysunku, którą można pobrać za mniej niż 2000 USD.

Specjalne oprogramowanie do cięcia laserowego jest również potrzebne do sterowania nożami
laserowymi, więc zazwyczaj otrzymujesz to oprogramowanie podczas zakupu noża. Musisz również
pamiętać, że rura laserowa, która znajduje się wewnątrz wycinarki laserowej, musi w końcu zostać
wymieniona; jest to przedmiot konsumpcyjny, co oznacza, że ma tylko tyle godzin użytkowania.
Pamiętaj, aby zapytać nie tylko o oczekiwaną żywotność lampy laserowej przed zakupem wycinarki
laserowej, ale także o koszt nowej lampy.
Wycinarki plazmowe
Ostatni przedmiot, który chcę polecić, to taki, którego nie mam. Posiadam obrabiarkę CNC, wycinarkę
laserową i kilka drukarek 3D, ale przecinarka plazmowa pozostaje jednym z tych narzędzi, z którymi nie
mam nic do kupienia, gdy go potrzebuję, a nie kupuję. Pozwól mi wyjaśnić. Ręczny nóż do cięcia
plazmowego to narzędzie, do którego można przejść, gdy chcesz wyciąć blachę. Jest to niebezpieczne
narzędzie i zdecydowanie istnieje krzywa uczenia się, którą należy pokonać poprzez trening. Ale jeśli
chcesz ciąć metal za pomocą bardzo dokładnych cięć, to jest to narzędzie, którego potrzebujesz. Teraz
weź ręczny wycinacz plazmowy i pomyśl o zamontowaniu go w maszynie, która pozwoli na skierowanie
noża wzdłuż osi X i Y, a będziesz miał podstawową koncepcję komputerowego noża plazmowego.
Oprogramowanie kieruje ruchem wycinarki plazmowej, umożliwiając dokładniejsze i dokładniejsze
cięcie blachy. Na rysunku zobaczysz jedną z najpopularniejszych ramek do cięcia plazmowego
sterowanych komputerowo na rynku - PlasmaCam. (Wskaż przeglądarkę internetową na
www.plasmacam.com i obejrzyj film z narzędziem w akcji, która Cię rozwali).

Dlaczego nazywam to ramką do cięcia plazmowego? Ponieważ Plazma jest po prostu stołem / pulpitem
roboczym i silnikami, które są używane do przesuwania ręcznego noża plazmowego zamontowanego
w ramie. Musisz kupić wycinarkę plazmową do zamontowania w ramie. (Jest wielu producentów
przecinarek plazmowych, więc nie jesteś zamknięty w jednej konkretnej marce.) Sterowane
komputerowo nożyce plazmowe, takie jak PlazmaCam, zwykle wyposażone są w specjalne
oprogramowanie do wycinania dwuwymiarowych obiektów z blachy. Ponownie, jeśli rozumiesz, jak
drukarki 3D działają w kategoriach przesuwania roboczego końca (gorącego końca) wokół obszaru
roboczego, to nie jest duży skok, aby zrozumieć, w jaki sposób plazma nóż może być skierowany do
wycinania przedmiotów z metalu. Ostatnie ostrzeżenie: nożyce do cięcia plazmowego wytwarzają dużo
iskier podczas cięcia metalu, i to jest jeden z powodów, dla których nie posiadam żadnego z nich potencjał do rozpalania ognia. Przecinarki plazmowe są idealnie stosowane w miejscach z dala od
materiałów łatwopalnych, co sprawia, że hobbysta jest trudniejszy w użyciu. Kiedy potrzebuję czegoś
cięcie blachy, mam lokalny warsztat mechaniczny, który ma wiele narzędzi, w tym sterowaną
komputerowo przecinarkę plazmową. Dostarczam im plik zawierający kształt, który chcę wyciąć, i
dostarczają blachę, narzędzie i ostateczne wycięcie. Możesz nigdy nie posiadać przecinarki plazmowej,
ale ciebie powinieneś wiedzieć, że są sklepy, które wynajmują ci czas na jedno lub wykonują pracę za
ciebie (oczywiście za opłatą).
Warsztat przyszłości
Mam nadzieję, że zaczynasz rozumieć, co może stworzyć osoba o odpowiednich umiejętnościach i
narzędziach. Z drukarką 3D, wycinarką plazmową, wycinarką laserową i obrabiarką CNC, masz całkiem
sporo zaawansowanych narzędzi do robienia wszystkiego cokolwiek twój umysł mógłby wymyślić. Ale
jeśli nie masz żadnej z nich, drukarka 3D jest zdecydowanie najlepszym miejscem do rozpoczęcia.
Nauczysz się CAD, wydawać mniej pieniędzy i masz dostęp do narzędzia, które jest trochę
bezpieczniejsze niż pozostałe trzy. Jeśli zauważysz, że projektujesz i tworzysz rzeczy za pomocą drukarki
3D, zawsze możesz poszerzyć swoje horyzonty i dodać nowe narzędzie (lub dwa lub trzy) i otworzyć
jeszcze więcej możliwości do odkrycia. Baw się dobrze!

