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Na papir!

NOVE TEHNOLOGIJE

Vse debelejša  
odeja satelitov
V zadnjih letih se vse več podjetij loteva gradnje 
omrežij več sto ali tisoč majhnih satelitov, ki 
bodo prinesla dostop do interneta na nov 
način. SpaceX, Iridium, Facebook in OneWeb so 
največji izmed potencialnih igralcev na novem 
področju.

DOSJE

Veliki brat  
v žepu
Tehnološki gigant Google ve, kaj iščemo, kod 
hodimo, kje živimo in kaj si želimo. Veliko 
informacij mu damo sami, še več pa jih zbere, ne 
da bi se tega sploh zavedali. Raziskava ameriške 
univerze Vanderbilt razkriva, da se telefon z 
Androidom več kot stokrat dnevno pogovarja 
z Googlovimi strežniki, četudi ga sploh ne 
uporabljamo.

MAREC
2019

Cenejše tiskalnike prodajajo skoraj povsod, tudi v 
lokalni trgovini, tam malo naprej od sirov in kruha, 
preden pridemo do čistilnih izdelkov.
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LG V40 ThinQ ima na prednji 
strani poleg običajne leče še 
eno širokokotno. Za zajemanje 
portretov, predvsem skupinskih, 
je to daleč najbolj smotrna 
uporaba širokokotne leče.
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trojništvo in proizvodnja 
sta z uvajanjem modeli-
ranja 3D CAD ogromno 

pridobila. Številna podjetja so ob 
klasičnem 2D-načrtovanju na-
pake v zasnovi ali obliki pogosto 
ugotovila šele v fazi proizvodnje. 
Vračanje v razvoj in oblikovanje 
ter uvajanje popravkov pa je zah-
tevalo dragocen čas in denar. Z 
modeliranjem izdelkov v 3D-pro-
storu in s simuliranjem njihove-
ga delovanja se lahko podjetja iz-
ognejo marsikateri napaki oziro-
ma jo odpravijo, še preden bi je-
zila delavce v proizvodnji ali celo 
povzročila strojelom.

Napredek na področju pro-
gramske opreme za računalni-
ško podprto načrtovanje je oči-
ten. Danes imajo najboljša orod-
ja 3D CAD že vgrajenih (beri: 
zmodeliranih) več sto tisoč raz-
ličnih gradnikov, ki se upora-
bljajo v različnih izdelkih, zato 

zanje preprosto uporabijo že iz-
delane predloge in jih morebiti 
le mersko prilagodijo svojim po-
trebam. Gradnikov izdelka jim 
ni več treba risati na novo, po-
leg tega pa praktično vsa orod-
ja CAD omogočajo shranjevanje 
podatkov in risb modelov za pri-
hodnost oziroma nadaljnjo upo-
rabo. Večine standardnih kom-
ponent izdelka morda podjetju 
ne bo treba znova preoblikova-
ti, kar bo inženirjem prihranilo 
veliko časa ob ustvarjanju pri-
hodnjih modelov, pa tudi konč-
ni načrt izdelka bo na ta na-
čin še vedno natančen. Inženir-
ji bodo prihranili ogromno časa 
tudi pri ustvarjanju dokumenta-
cije, saj to po novem prav tako 
pripravlja programska oprema, 
vključno z geometrijo in mera-
mi izdelka, s seznamom gra-
dnikov, specifikacijami materia-
lov itd. Nekoč zamuden in zelo 

zahteven proces je danes opra-
vljen s klikom na gumb.

Zlata vredna je tudi predstavi-
tev izdelka v 3D-prostoru oziro-
ma t. i. vizualizacija. Oblikovalci 
so praktično vsi po vrsti vizual-
ni tipi ljudi, zato jim je tak način 
dela bliže. Funkcija programske 
opreme, ki jim samodejno pre-
riše mere načrta, pa je dodaten 
plus – s klasičnimi metodami ri-
sanja so namreč kaj lahko spre-
gledali kakšen »skriti del« zasno-
ve modela. Orodja 3D CAD pa 
skrbijo, da se črte in črtice skri-
tih delov samodejno preobli-
kujejo iz drugih mehanskih de-
lov konstrukcije. V primeru ka-
kršnekoli spremembe zasnove 
orodje 3D CAD samodejno pre-
oblikuje črte ter povezave in od-
pravi vsako možnost nastanka 
napake.

Za priljubljenost CAD-orodij je 
zelo pomembna tudi skladnost 

z mednarodnimi standardi. Ko 
se 3D CAD uporablja za obliko-
vanje mehanskih komponent, 
zagotavlja, da so modeli v skla-
du z mednarodnimi standardi. 
Orodja 3D CAD že podpira vrsta 
platform, kot so ANSI, BSI, CSN, 
DIN, ISO, GB in GOST. Skla-
dnost z industrijskimi standardi 
vodi do boljših rezultatov in olaj-
ša delo inženirjev ter oblikoval-
cev, ki uporabljajo različno pro-
gramsko opremo, njihov končni 
izdelek pa ustreza posamezne-
mu standardu.

Ko smo že pri programski 
opremi – novi trend podjetij, ki 
želijo še dodatno prihraniti, je 
raba zunanjega izvajanja mode-
liranja 3D CAD. To je za podjetja 
z manjšim številom izdelkov po-
gosto precej bolj racionalna mo-
žnost kot nakup drage licenčne 
programske opreme za 3D-mo-
deliranje. 

Prihodnost je v  
3D-modeliranju
MIRAN VARGA
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vet digitalnega obliko-
vanja in načrtovanja ni-
koli ne miruje. Nove 

zmogljivosti programske in stroj-
ne opreme, delovni tokovi in teh-
nološki razvoj neprestano stopa-
jo na sceno, tako v razvojnih kot 
oblikovalskih oddelkih podjetij. 
Razlikovanje med resnično učin-
kovitim razvojem in zgolj uvaja-
njem novosti lahko podjetju po-
maga, da sprejme pametnejše 
odločitve o naložbah v tehno-
logijo in se ustrezno pripravi na 
spremembe.

Zadnja leta so prinesla številne 
spremembe na področju načrto-
vanja, oblikovanja in proizvodnje 
izdelkov. CAD, CAM in sorodna 
področja napredujejo s svetlobno 
hitrostjo, doseganje konkurenč-
nosti v teh kompleksnih okoljih 
pa ni enostavno. Zgolj nakup naj-
boljšega računalnika in nabava 
programske opreme nista dovolj, 

podjetja morajo ogromno vlaga-
ti tudi v razvoj znanj zaposlenih.

Obogatena resničnost 
prinaša nove perspektive

Številni strokovnjaki v indu-
striji so prepričani, da bo teh-
nologija obogatene resničnosti 
(AR) na področju razvoja izdel-
kov v prihodnje postala nepogre-
šljiva. Pred orodji CAD so mora-
li razvijalci analizirati dvodimen-
zionalne produktne risbe in ugi-
bati (beri: si predstavljati), kako 
bo izdelek videti v živo. Rešitve 
CAD so jim omogočile ogled ter 
načrtovanje 3D-modelov in celo 
njihovo postavitev v simulirano 
okolje. Obogatena resničnost pa 
podjetjem omogoča, da računal-
niško ustvarjene podobe in po-
datke preslikajo v resnični svet. 
V praksi to pomeni, da lahko in-
ženirji in oblikovalci enostavno 
in hitro delijo modele ter načrte 

pa tudi povratne informacije. 
Predlagane spremembe načrta v 
resničnem svetu vidijo, ne da bi 
kdaj zgradili fizični prototip iz-
delka. Podjetja na ta način tudi 
zmanjšajo stroške izobraževanja, 
saj podobe obogatene resnično-
sti nadomestijo zastarele in tež-
ke priročnike. Odpade tudi poši-
ljanje datotek modelov, saj nova 
orodja podjetjem omogočajo te-
meljit nadzor nad tem, kdo ima 
dostop do modela izdelka, in ga 
lahko delijo le s točno določeni-
mi posamezniki, kar predstavlja 
manjše tveganje izgube ali kraje 
intelektualne lastnine.

Poleg tega programska opre-
ma za obogateno resničnost do-
zoreva iz leta v leto. Tradicional-
ne dvodimenzionalne CAD-mo-
dele, prikovane na računalniške 
zaslone ali izpisane ne papir, za-
menjujejo AR-očala, opremlje-
na s senzorji lokacije in gibanja, 
ki v navezi s tehnologijama raču-
nalniškega vida in umetne inte-
ligence pričarajo pristno obliko-
valsko in razvojno izkušnjo – iz-
delek nastaja pred našimi očmi, 
če želimo pa se lahko ob pomoči 

očal VR tudi preselimo v njegovo 
drobovje in ga spreminjamo.

Modeliranje resničnega 
okolja

Že danes lahko z očali za obo-
gateno resničnost in aplikacijo 
na mobilnem telefonu uživamo 
v sprehodu po mestu, prepozna-
ne stvari pa programska oprema 
obogati z dodatnimi bolj ali manj 
uporabnimi informacijami. Mo-
deliranje resničnega okolja je že 
postalo mogoče, še več, je varno 
in cenovno dostopno. Sposob-
nost hitrega zajemanja podatkov 
iz okolja bo še dodatno pohitrila 
oblikovanje 3D-modelov različ-
nih namembnosti – tako za uži-
vanje na turističnih lokacijah kot 
za potrebe gradbeništva in najra-
zličnejše druge infrastrukturne 
projekte. Opravila, ki so včasih 
zahtevala več mesecev časa inže-
nirjev, so danes po zaslugi tehno-
loških rešitev, kot so brezpilotni 
letalniki, radarji LiDAR, senzor-
ji za fotogrametrijo in podobnih, 
opravljena v nekaj urah.

Nekatere države že danes 
pred vsakim infrastrukturnim 

Od modela do izdelka – 
brezšivno
Preverili smo, katere nove in razvijajoče se tehnologije 
imajo največji vpliv na uporabnike rešitev za 
računalniško podprto načrtovanje.
Miran Varga
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