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1 Modul 1: Imprimarea 3D 

1.1 Cap. 1:  Introducere in imprimarea 3D 

Imaginați-vă un obiect foarte complex, știați că puteți crea acest obiect prin imprimare 3D? 

În prezent, aproape orice este proiectat pe un computer poate fi tipărit tridimensional cu 

ajutorul tehnologiilor de imprimare 3D. Imprimarea 3D printing –este un proces care 

permite construirea obiectelor tridimensionale prin suprapunerea mai multor straturi subțiri 

succesive ale unui material pentru a crea obiecte care sunt practice și complexe.  

Aplicațiile de tipărire 3D se dezvoltă aproape în fiecare zi și această tehnologie 

continuă să fie utilizată într -o mai mare măsură în sectoarele industriei, de 

productie si consum, fiind intr -o continua crestere. Experții din acest sector 

considera că, resursele și cunoștințele actuale  in acest sector sunt abia la 

inceput.  Unii dintre ei considera ca imprimarea 3D va deveni mai populara 

decat internetul.  

Aceast capitol prezintă o imagine de ansamblu a elementelor de bază ale 

imprimarii 3D, modul în care imprimarea 3D generează o revoluție în industria 

prelucrătoare, modul în care aceasta are puterea de a face o schimbare în 

mediul de afaceri, modul in care aceste tehnologii devin din ce în ce mai 

disponibile, precum si modalitatea in care imprimarea 3D poate fi folosita în 

viața de zi cu zi, analizând câteva aplicații practice .  

Rezultatele invatarii: 

– înțelegerea principiilor de bază ale tehnologiei de  imprimare 3D; 

– învățarea despre efectele globale ale acestei tehnologii in ceea ce 

priveste producția într-o gamă variata de sectoare; 

– obtinerea de informatii despre aplicati ile practice si beneficiile 

tehnologiei 3D in afaceri si in sfera privata ; 

Continut: 
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1.1.  Ce este imprimarea 3D? 

1.2.  Efectele imprimării 3D asupra productiei  

1.3.  Aplicatii ale imprimarii  3D 

1.4.  Implicarea femeilor in imprimarea 3D 

Durata:  

- 3 ore 
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1.1.1 Ce este imprimarea 3D? 

Cele mai vechi tehnologii de tipărire 3D s0au utilizat in perioada anilor 1980 și s-au numit 

tehnologii rapide de prototipare (RP - Rapid Prototyping). Acest lucru se datorează faptului 

că procesele au fost inițial concepute ca o metodă rapidă și mult mai rentabilă pentru 

crearea de prototipuri pentru dezvoltarea produselor în cadrul industriei.  

De-a lungul anilor 1990 și începutul anilor 2000, au continuat să fie introduse o gamă largă 

de noi tehnologii, care s-au concentrat în întregime pe aplicații industriale și, în timp ce 

acestea erau în mare parte prelucrate pentru aplicații prototipice, cercetarea in acest 

domeniu s-a focusat mai mult pe furnizarea de tehnologii avansate pentru fabricarea de 

unelte specifice, turnare și aplicații pentru diferite procese de fabricatie. Aceasta a 

reprezentat apariția unei noi terminologii, și anume: Instrumente rapide (Rapid Tooling - RT), 

turnare rapida si productie rapida (Rapid Manufacturing - RM). 
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Prima imprimanta 3D din lume proiectata de Charles Hall in 1984, expusa  la Salonul National al Inventatorilor celebri 1 

La mijlocul anilor 90, diferitele tehnologii emergente în acest sector au început să arate 

semne de diversificare distinctă punandu-se accent pe două domenii specifice. În primul 

rând, a existat imprimarea 3D avansata, sisteme încă foarte scumpe, care au fost orientate 

către producția de componente complexe, de înaltă tehnologie, cu o valoare foarte mare. 

Acest lucru este inca in desfasurare - si in crestere - dar rezultatele abia acum incep sa 

devina vizibile in aplicatiile de productie din sectoarele de industrie aerospatiala, auto, 

medicale si producerea de bijuteriii, deoarece suntem in anii de cercetare si dezvoltare a 

acestui domeniu.  La celălalt capăt al spectrului, unii dintre producătorii de sisteme de 

tipărire 3D dezvoltau și avansau "modele de concepte", așa cum erau numite la vremea 

respectivă. În mod specific, acestea au fost imprimante 3D care au păstrat accentul pe 

îmbunătățirea dezvoltării conceptului și a prototipurilor funcționale, dezvoltate in special ca 

sisteme eficiente din punct de vedere al costurilor de productie și al accesibilitatii in ceea ce 

priveste operarea. Cu toate acestea, aceste sisteme au fost încă utilizate pe scară largă 

pentru aplicații industriale. 

Pe parcursul anilor 2000 s-au dezvoltat diferite tehnologii pentru tipărirea 3D accesibilă, cea 

mai notabilă inovație fiind imprimarea 3D cu softuri gratuite, care s-a dovedit dificil de 

susținut datorită investițiilor mari în cercetare și 

dezvoltare. 

 

Imprimanta Darwin2 

                                                      
1  Image source: www.3Dprint.com 
2  Image source: blog.thomasnet.com 

Imprimanta lui Darwin - Un 

profesor în Anglia, numit Dr. 

Adrian Bowyer, si-a propus sa 

creeze o imprimantă 3D ieftina. 

Până în 2008, imprimanta sa 

"Darwin" a imprimat cu succes in 

format tridimensional peste 18% 

din componentele proprii, iar 

dispozitivul a costat mai puțin de 

650 de dolari. 

Image source: 

blog.thomasnet.com 

../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/www.3Dprint.com
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Ca urmare a divergenței pieței, a progreselor semnificative la nivel industrial, creșterea 

dramatică a gradului de conștientizare și de absorbție a noilor tehnologii de foarte multi 

producatori, anul 2012 a fost anul în care multe canale mass-media au facut cunoscuta noua 

tehnologie. 

Astăzi, termenul de imprimare 3D este utilizat pentru a se referi la spectrul de procese și 

tehnologii care oferă o gamă largă de capabilități pentru producerea pieselor și a produselor 

din diferite materiale efectuate prin lipirea strat-cu-strat.  Acest lucru este în mod substanțial 

diferit de metodele tradiționale de producție care implica metode subtractive sau procese 

de turnare. 

Punctul de pornire al oricărui proces de imprimare 3D este un model 3D digital, care poate fi 

creat folosind o varietate de programe software 3D - în industrie, un astfel de soft este 3D 

CAD. Atat pentru producătorii industriali cat și pentru utilizatorii casnici există programe mai 

simple și mai accesibile sau scanarea obiectului cu un scanner 3D. Modelul este apoi "tăiat" 

în straturi, transformând astfel designul într-un fișier care poate fi citit de către imprimanta 

3D. Materialul procesat de imprimanta 3D este apoi stratificat in functie de design si proces. 

Principiul fundamental din spatele imprimarii 3D este acela de fabricare, cu ajutorul 

aditivilor, construindu-se părți lipicioase în straturi la scara submultiplilor milimetrului.  Este 

complet diferită de orice alte tehnici existente de fabricație. Există diferite tipuri de 

tehnologii 3D de imprimare, care procesează diferite materiale în moduri diferite pentru a 

crea obiectul final. Materialele plastice, metalele, ceramica și nisipul sunt acum utilizate în 

mod curent pentru prototipuri industriale și aplicații de producție. Cercetarea se desfășoară, 

de asemenea, pentru materiale tipărite 3D și pentru diferite tipuri de produse alimentare. În 

general, totuși,  materialele sunt mult mai limitate. În prezent, plasticul este singurul 

material utilizat pe scară largă - de obicei, ABS (Acrylonitril Butadiene Styrene) sau PLA (acid 

polilactic), dar există un număr tot mai mare de alternative, inclusiv Nylon. 
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Selectarea materialelor care pot fi utilizate pentru tipărirea 3D. În timp ce pot fi folosite și alte materiale cum ar fi metal, 

nisip, ciocolată, sare și o varietate de alte opțiuni neobișnuite, cele mai frecvente sunt cele de mai sus. 3  

Avantaje si Limitari: 

Pentru multe aplicații, designul tradițional și procesele de producție impun o serie de 

constrângeri, inclusiv instrumente scumpe, corpuri de iluminat și necesitatea de asamblare 

pentru componente complexe. În plus, procesele de fabricare subtractivă pot duce la 

pierderea a până la 90% din calupul inițial de material. În contrast, imprimarea 3D este un 

proces de creare a obiectelor în mod direct, prin adăugarea de material strat peste strat, în 

mai multe moduri, în funcție de tehnologia utilizată. 

Imprimarea 3D este o tehnologie care încurajează și conduce inovația cu o libertate de 

design fără precedent, fiind în același timp un proces fără alte instrumente care reduce 

costurile și timpul de producție. Componentele pot fi proiectate special pentru a evita 

cerințele de asamblare cu geometrie complicată putandu-se crea produse cu caracteristici 

complexe fără costuri suplimentare. Imprimarea 3D se dezvoltă, de asemenea, ca o 

tehnologie eficientă din punct de vedere energetic, care poate proteja mediul inconjurator 

atat pe timpul procesului de fabricație, utilizându-se până la 90% din materialele standard, 

cât și pe întreaga durată a exploatării produsului. 

                                                      
3  Image source: www.3Dprint.com 

../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/www.3Dprint.com
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Procesarea de straturi peste straturi permite o mai mare flexibilitate și creativitate în 

procesul de proiectare. Piesele pot fi complet reproiectate, astfel încât acestea să fie mai 

puternice în anumite zone și să fie mai ușoare în ansamblu. Imprimarea 3D accelerează 

semnificativ procesul de proiectare și prototipare. Nu este nici o problemă crearea unei părți 

la un moment dat și schimbarea designului de fiecare dată când este produs. Părțile pot fi 

create în câteva ore, ceea ce duce la reducerea ciclului de proiectare la câteva zile sau 

săptămâni față de cateva luni. De asemenea, deoarece prețul imprimantelor 3D a scăzut de-

a lungul anilor, unele imprimante 3D se află acum în sfera financiară a consumatorilor 

obișnuiți sau a companiilor mici. 

În ultimii ani, tipărirea 3D a trecut dincolo de a fi un prototip industrial și un proces de 

fabricație, deoarece tehnologia a devenit mai accesibilă companiilor mici și chiar persoanelor 

fizice.  

  

Limitările imprimării 3D includ, în general, pretul relative mare al materialelor utilizate. 

Acest lucru duce la piese scumpe, ceea ce face dificilă concurarea cu producția de masă. De 

asemenea, este nevoie de un designer CAD pentru a crea ceea ce are în vedere clientul, ceea 

ce poate creste pretul final al produsului. 

Chiar daca tipărirea 3D nu este aplicabilă fiecărui tip de produs, avansarea acesteia ajută la 

accelerarea designului și a ingineriei mai mult ca niciodată, tehnologia fiind recunoscută ca 

având potențialul de a afecta toate industriile, oferind un mijloc de producție accesibil, atat 

din punctul de vedere al proiectantul, cat si al consumatorului. 
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1.1.2 Efectele imprimării 3D asupra fabricării 

 

În comparație cu metodele tradiționale de producție, imprimarea 3D - fie la nivel industrial, 

local sau personal - oferă o gamă largă de beneficii, cum ar fi: 

• Personalizare: procesele de imprimare 3D permit personalizarea produselor în 

funcție de nevoile și cerințele individuale 

 

Dispozitiv de prindere a pensonului creat de Ion Gurguta4 

 

• Complexitate: apariția imprimării 3D a înregistrat o multiplicare de produse 

(concepute în medii digitale), care necesită niveluri de complexitate care pur și 

simplu nu au putut fi produse fizic în nici un alt mod. În timp ce acest avantaj a fost 

preluat de designeri și artiști pentru un efect vizual impresionant, a avut un impact 

semnificativ și asupra aplicațiilor industrial. Astfel s-au dezvoltat aplicații cu 

componente complexe care se dovedesc a fi mai ușoare și mai puternice decât 

predecesorii lor. Utilizări notabile apar în sectorul aerospațial, unde aceste aspecte 

au o importanță primordială. 

 

                                                      
4  Image source: https://www.thingiverse.com/ 

Produsele foarte personalizabile sunt 

dispozitivele pentru persoanele cu 

deficiențe motorii obtinute prin 

imprimare 3D.  

În această imagine, dispozitivul de 

prindere a pensonului, creat de către 

Ion Gurguta de la Thingiverse, a fost 

conceput pentru a ajuta persoanele 

care au probleme de prindere sau 

artrită. 

Image source: Thingiverse 
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                           Exemplu de obiect complex imprimat 3D 5 

• Mai putine instrumente: pentru fabricarea industrială, una dintre cele mai 

importante etape din punct de vedere al costului, timpului și forței de muncă a 

procesului de fabricatie a produsului este producția de instrumente. Pentru aplicațiile 

cu volum mic sau mediu, imprimarea industrială 3D - sau aditivarea - poate elimina 

necesitatea producerii de instrumente, ceea ce duce la reducerea costurilor, 

reducerea timpilor și a forței de muncă 

asociate cu acestea.   

 

  

Soft-ul de modelare TinkerCAD6 

 

• Durabil / ecologic: Imprimarea 3D se dovedește, de asemenea, a fi o tehnologie 

eficientă din punct de vedere energetic, care poate oferi eficiență de mediu în ceea 

                                                      
5  Image source: www.3dprinter.net  
6  Image source: http://www.i.ytimg.com 

Un exemplu de obiecte complexe 

imprimate 3D se numeste 

Animaris Geneticus Parvus, de 

catre sculptorul cinetic si artistul 

Theo Jansen. Are 70 de piese în 

mișcare fiind imprimat într-un 

singur proces. 

Un "instrument" principal utilizat 

pentru imprimarea 3D este software-

ul 3D folosit pentru a proiecta 

caracteristicile obiectului final. Există 

o varietate de soft-uri disponibile pe 

piață, inclusiv gratuite, folosite 

pentru a crea atât design-uri simple 

cât și complexe, precum și 

arhitectură. TinkerCAD este 

considerat unul dintre cele mai 

ușoare de utilizat soft-uri 3D atunci 

când începem cu modelarea CAD. 

Sursa imaginii: i.ytimg.com 

http://www.i.ytimg.com/
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ce privește procesul de fabricație în sine, utilizând până la 90% din materialele 

standard și, prin urmare, creând mai puține deșeuri, care presupune o emisie de 

carbon mai mica în comparație cu produsele fabricate în mod tradițional. În plus, 

tipărirea 3D promite fabricarea de produse la nivel local, în locul în care sunt 

necesare - eliminând stocurile uriașe și logistica nesustenabilă pentru transportul 

unor volume mari de produse din întreaga lume. 

Un studiu realizat de Cuboyo privind impactul asupra mediului al tipăririi 3D arată că, in 

ceea ce privește impactul asupra mediului pe de o parte, producția clasică nu este 

adaptată pentru producția unui numar redus de obiecte diferite, în timp ce, pe de altă 

parte, imprimarea 3D nu poate concura cu turnarea prin injecție pentru producția de 

volume mari. Potrivit acestui studiu, tehnologia de imprimare 3D tinde să fie interesantă 

din punct de vedere ecologic pentru producția cu volum redus (<1000 produse) în 

comparație cu producția tradițională. Prin urmare, imprimarea 3D prezintă un impact 

mai redus asupra mediului în cazul unui volum redus de produse, în mai multe variante 

diferite. 

Studiul afirmă: "Imprimarea 3D este promovată ca o tehnologie care ne va conduce în 

următoarea revoluție industrială. Îmbrăcămintea, electronica, organe ale corpului uman, 

componente biologice și chiar organe funcționale întregi vor putea fi construite în viitorul 

apropiat. Consumatorii ar trebui să fie conștienți și pregătiți să intre în a treia revoluție 

industrială, reglementată de personalizarea în masă cu un impact mai redus asupra 

mediului.” 7 

 

 

                                                      
7  Source:  http://www.cuboyo.com/  

http://www.cuboyo.com/
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A carbon footprint study of 3D printing Vs. Injection molding 8 

Aceste caracteristici ale tehnologiei 3D duc la noi moduri de gândire în ceea ce privește 

implicațiile sociale, economice, de mediu și de securitate ale procesului de fabricație. 

Una dintre principalele considerente privind tipărirea 3D este aceea că are potențialul de a 

aduce producția mai aproape de utilizatorul final și / sau de consumator, reducând astfel 

restricțiile actuale ale lanțului de aprovizionare. Acest lucru ar putea avea un impact major 

asupra modului în care întreprinderile, mari și mici, precum și consumatorii vor interacționa 

pe scară globală în viitor. Adoptarea mai largă a imprimarii 3D ar determina re-invenția unui 

număr de produse deja inventate și, bineînțeles, un număr și mai mare de produse complet 

noi. 

Imprimarea 3D are potențialul de a crea noi industrii și profesii complet noi. Există o mare 

oportunitate pentru noi orientari profesionale în domeniul imprimarii 3D, de la designeri de 

produse, operatori de imprimantă, furnizori de materiale până la juristi și contractori. O 

meserie de baza în cadrul lucrărilor de imprimare 3D este tehnicianul de imprimantă 3D. 

                                                      
8  Image source: tctmagazine.com 

http://www.tctmagazine.com/


Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

15 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

Aceștia realizează imprimări 3D la comanda, gestionează serviciile de externalizare rapidă a 

prototipurilor sau exploatează imprimanta pe o linie de producție. Responsabilitățile lor 

includ deservirea și întreținerea mașinilor. Imprimarea 3D nu ar fi posibilă fără designeri, 

care pot lua o idee despre produs și o pot transforma într-un produs fezabil, iar experții CAD, 

care au abilitățile și expertiza de a transforma modelele de produse în planuri digitale. În 

mod interdependent, locurile de muncă se vor deschide și pentru profesioniștii în domeniul 

cercetării și dezvoltării care înțeleg intersecția dintre produsele tehnologice și de consum, 

dar și într-o gamă largă de domenii științifice. Ofertele de locuri de muncă din sectorul 

educațional vor crește, de asemenea, profesorii cu experiență de modelare 3D și de 

fabricație vor avea o serie de oportunități deschise în cadrul programelor educaționale care 

doresc să integreze această nouă tehnologie. În cele din urmă, tipărirea 3D oferă 

oportunități de inovare - nu numai pentru crearea de produse, ci și pentru antreprenoriat. 

Pe măsură ce tehnologiile 3D de imprimare avansează și devin mai ușor accesibile, acest 

lucru va duce la noi oportunități de afaceri pentru indivizi și companii care oferă servicii de 

imprimare 3D. 
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1.1.3 Aplicații pentru femei în imprimarea 3D 

 

Evoluțiile și îmbunătățirile procesului și materialelor utilizate în tipărirea 3D pentru 

prototipuri au condus la adoptarea acestei tehnologii pentru aplicațiile ulterioare în lanțul 

proceselor de dezvoltare a produsului. 

În prezent, prin intermediul tipăririi 3D industriale multe piețe beneficiază în mare măsură, 

exemplele de mai jos oferă o imagine de ansamblu a acestor piețe: 

Inginerie biomedicala 

În ultimii ani, oamenii de știință și inginerii au reușit deja să utilizeze tehnologia de 

imprimare 3D pentru a crea părți ale corpului și părți ale organelor. Primul organ întreg creat 

prin imprimare 3D este de așteptat să se facă în următorii ani. Procesul de creare a organului 

sau a părții corpului este exact același lucru ca și cum ați fi creat o parte din material plastic 

sau metal, totuși, materia primă utilizată sunt celulele biologice create într-un laborator. Prin 

crearea celulelor pentru un anumit pacient, se poate asigura că organismul pacientului nu va 

respinge organul. 

O altă aplicație de tipărire 3D în domeniul biomedical este aceea de a crea membre și alte 

părți ale corpului din metal sau alte materiale pentru a înlocui membrele pierdute sau 

deteriorate. Membrele protetice sunt necesare în multe părți ale lumii datorită leziunilor 

susținute în timpul războiului sau prin boală. În prezent, membrele protetice sunt foarte 

scumpe și, în general, nu sunt personalizate pentru nevoile pacientului. Imprimarea 3D este 

utilizată pentru a proiecta și a produce membrele protetice personalizate pentru a satisface 

cerințele exacte ale pacientului. 

Sectorul medical este privit ca fiind cel care a adoptat inițial imprimarea 3D, dar și un sector 

cu un potențial enorm de creștere, datorită capacităților de personalizare a tehnologiilor și a 

capacității de a îmbunătăți viața oamenilor, pe măsură ce procesele se îmbunătățesc și 

materialele sunt dezvoltate care respectă standardele medicale. 
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Protetica a fost una dintre primele domenii biomedicale care urma să fie revoluționată prin 

tipărirea 3D și continuă să crească, tehnologia devenind mai democratizată, făcând astfel 

înlocuirea membrelor mai ușoară și mai ieftină. 

"Impactul protezelor 3D imprimate asupra lumii în 

curs de dezvoltare este incomensurabil", spune 

Elliot Kotek, co-fondatorul organizației non-profit 

Not Impossible, LLC, care utilizează tipărirea 3D 

pentru construirea de proteze low-cost pentru 

populații fără acces la alternativă. 

"Opțiunile tipărite 3D oferă instrumente pentru cei 

care anterior nu aveau acces la soluții viabile, 

accesibile și la timp", spune Kotek, adăugând că  

"Mâinile și brațele mecanice tipărite 3D nu sunt, 

desigur, aproape de standardele bionicii oferite în medii socio-economice mai înalte, dar în 

locuri mai sarace, acestea pot face o schimbare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii din Sudan, echipați cu brațe protetice 

tipărite 3D, ca parte a Proiectului Daniel. 

Imagine: Nu este imposibil, LLC 
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Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D 

 Hui Jenny Chen - Neuroradiolog și fondator al 3DHEALS 

 Ca neuroradiolog, Jenny Chen a jucat un rol major în 

integrarea tehnologiei 3D de imprimare în sectorul medical. 

Compania sa 3DHEALS se concentrează pe curățarea și 

îmbunătățirea ecosistemului de imprimare 3D pentru 

sănătate. Chen și echipa ei urmăresc să faciliteze inovațiile 

globale de colaborare în domeniul imprimării 3D medicale și, 

de asemenea, să promoveze un control mai bun al calității și 

standardizare. Ea este de asemenea, adjunct al facultatii 

Stanford Healthcare din departamantul de radiologie, precum și un mentor al grupului 

“Femei în 3D Printing.9 

Mai multe informatii:  here. 

 

Industria aerospațială  

La fel ca sectorul medical, sectorul aerospațial a fost un adoptor timpuriu al tehnologiilor de 

tipărire 3D în formele lor cele mai vechi de dezvoltare și prototipare a produselor. Aceste 

companii, care lucrează în mod tipic în parteneriat cu institutele academice și de cercetare, 

se află la un nivel extrem de ascuțit sau împingând limitele tehnologiilor pentru aplicațiile de 

fabricație. 

Datorită naturii critice a dezvoltării aeronavelor, cercetarea și dezvoltarea sunt exigente și 

grele, standardele sunt critice, iar sistemele de imprimare 3D de calitate industrială sunt 

puse în mișcare. Procesul și dezvoltarea materialelor au vizat o serie de aplicații-cheie 

dezvoltate pentru sectorul aerospațial - iar unele părți necritice sunt pregătite pentru zbor 

pe aeronave. 

                                                      
9  Image source: www.all3dp.com 

Hui Jenny Chen – Neuroradiologist & 

Founder of 3DHEALS 

http://3dheals.com/
../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/www.all3dp.com
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 Potrivit Apex, unul dintre liderii de top ai industriei aviatice, Airbus, are acum un număr 

record de piese imprimate 3D pe noua lor aeronavă 

A350 XWB, cu 1.000 de piese. Parteneriatul cu 

Stratasys ia ajutat să producă aceste componente 

rapid și eficient utilizând materiale FDM de înaltă 

performanță, cum ar fi ULTEM 9085. Acest 

termoplastic de calitate este un material puternic și 

FST (flacără și toxicitate) cu un raport rezistență-

greutate excelent, certificat cerintelor Airbus. 

 

Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D 

Dr. Julielynn Wong – fondatoare 3D4MD 

Dr. Wong este medic de sanitate publică educata la Harvard, 

inginer, lector educator și pionier în dispozitive medicale de 

imprimare 3D în medii austere. Ea a efectuat mai multe 

experimente care implică imprimarea 3D și explorarea spațiului 

cu NASA și a lansat prima activitate de învățare 3D de tipărire 

pentru studenți și profesori de la singurul centru din Canada, 

Challenger Learning Center. 10 

Mai multe informatii:  here. 

 

• Automotive 

Printre primii utilizatori ai tehnologiilor Rapid Prototyping - cea mai veche formă de 

imprimare 3D - a fost sectorul auto. Numeroase companii de automobile - în special cele de 

vârf ale sportului cu motor și F1 - au urmat o traiectorie similară cu companiile din industria 

aerospațială. Mai întâi (și încă) folosirea tehnologiilor pentru aplicațiile prototip, dezvoltarea 

                                                      
10  Image source: www.all3dp.com 

Dr. Julielynn Wong – 
Fondatoarea  3D4MD 

http://www.3d4md.com/about/
../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/www.all3dp.com
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și adaptarea proceselor lor de fabricație pentru a încorpora avantajele materialelor 

îmbunătățite și rezultatelor finale pentru componentele auto. 

Companiile de automobile exploreaza potențialul imprimării 3D pentru a îndeplini funcțiile 

post-vânzare în termeni de producția de piese de schimb la cerere, în loc să dețină stocuri 

uriașe. 

Capacitatea rapidă de fabricare a unui suport 

complex, ușor, peste noapte, este o marcă 

comercială a industriei de fabricare a aditivilor. 

Nu numai că tipărirea 3D permite obținerea 

unor forme organice și a unor desene sau 

modele, dar de asemenea necesită foarte 

puține date de la operator, ceea ce înseamnă că 

inginerii sunt capabili să realizeze rapid un 

design de la un calculator la altul într-o 

perioadă foarte scurtă de timp. Acest lucru nu este posibil cu tehnicile de fabricație 

tradiționale, în care un operator de mașini cu înaltă calificare este necesar pentru a produce 

piese. 11 

 

 

 

 

 

                                                      
11  Image source: Chevy Hardcore 

A functional alternator bracket printed using 

SLS nylon. Image souce: Chevy Hardcore 
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Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D 

Livia Cevolini - CRP Group, CEO Energica Motor 

Company S.p.A. 

Inginerul Livia Cevolini a avut roluri multiple la CRP 

Group, o afacere de familie italiană cu sediul în 

Modena, din 2002. Compania oferă servicii de 

inginerie, inclusiv imprimare industrială 3D, în mare 

parte pentru industria auto. De asemenea, CRP a 

dezvoltat și comercializat linia de produse WindForm 

pentru imprimarea 3D. Din 2013, Livia a ocupat funcția de 

Chief Executive Officer al companiei Energica Motor Company S.P.A., fiind  în același timp 

director la CRP. 12 

Mai multe informatii despre CRP:  here.    

 

• Industria de bijuterii 

• În mod tradițional, procesul de proiectare și fabricație pentru bijuterii a necesitat 

întotdeauna un nivel ridicat de expertiză și cunoștințe care implică discipline 

specifice, care includ fabricarea, turnarea, turnarea, galvanizarea, forjarea de argint / 

aur, tăierea pietrei, gravarea și lustruirea. Fiecare dintre aceste discipline a evoluat 

de-a lungul multor ani și fiecare necesită cunoștințe tehnice atunci când este aplicată 

la fabricarea bijuteriilor. 

• Pentru sectorul bijuteriilor, imprimarea 3D sa dovedit a fi deosebit de perturbatoare. 

Există un mare interes și o absorbție bazată pe modul în care tipărirea 3D poate și va 

contribui la dezvoltarea ulterioară a acestei industrii. De la noile libertăți de 

proiectare, prin imprimarea 3D CAD și 3D, prin îmbunătățirea proceselor tradiționale 

de producție de bijuterii până la producția de imprimare 3D directă, eliminând mulți 

                                                      
12  Image source: all3dp.com 

Image source: all3dp.com 

http://www.crptechnology.com/
http://www.all3dp.com/
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pași tradiționali, imprimarea 3D a avut - și continuă să aibă - un impact extraordinar 

în acest sector. 

                                                   

Folosind imprimarea 3D pentru a crea un model de ceară. Ceara este apoi utilizată pentru a crea pandantivul de 

18 carate de aur alb și diamant, piesa finală de bijuterii. 13 

 

 Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D 

Bathsheba Grossman - Sculptor si Designer de bijuterii 

Bathsheba Grossman este unul dintre primii artiști care 

explorează posibilitățile de imprimare 3D direct pe metal în 

bijuterii, creând produse uimitoare cum ar fi Klein Bottle 

Opener, Pandantivul Ora și Pandantivul de sticlă. Aceste 

elemente sunt unele dintre cele mai recunoscute și populare în 

întregul peisaj de lucruri tipărite 3D. 14  

Mai multe detalii:  here .  

• Arta / Design / Sculptura 

Artiștii și sculptorii folosesc imprimarea 3D în nenumărate moduri, formare și funcționare în 

moduri imposibil de realizat anterior. Fie că este vorba doar de a găsi o nouă expresie 

originală sau de a învăța de la vechii maeștri, acesta este un sector foarte încărcat, care 

                                                      
13  Image source: qualitygem.com 
14  Image source: all3dp.com 

https://www.bathsheba.com/artist/
http://www.qualitygem.com/
http://www.all3dp.com/
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găsește din ce în ce mai multe modalități noi de a lucra cu imprimarea 3D și de a introduce 

rezultatele în lume. Există numeroși artiști care și-au făcut un nume pentru ei înșiși prin 

lucrul specific cu tehnologiile de modelare 3D, scanare 3D și tehnologii de imprimare 3D. 

Artiștii Rob și Nick Carter au imprimat 3D o replică a sculpturilor flofloarea-soarelui a lui 

Vincent van Gogh, împingând granițele mediului tehnologic prin transpunerea unei picturi 

bidimensionale într-o formă tangibilă. 

Structura a fost realizată printr-o 

colaborare cu MPC, o experiență 

vizuală internațională și studio de 

efecte, care a generat o adaptare 

digitală a unei lucrări de artă plata, 

redată în perspectivă de 360 °. Echipa 

de artiști și designeri a început prin a 

crea o plasă de bază - un model 

computerizat - care, de obicei, nu are 

multe detalii minunate, dar este primul pas în 

înțelegerea volumului unei picturi. Procesul de imprimare a fost făcut după testarea 

extensivă a metodelor și a imprimantelor. Fișierul digital final a fost tipărit pe un material de 

rășină numit "visijet-x" utilizând proiectul de vârf 3500, care imprimă la o toleranță de 16 

microni. în cele din urmă, sculptura a fost turnată în bronz siliconat. 15 

Printuri Banksy in 3D 

Artistul britanic Street Banksy are un stil extrem de 

unic și acum lucrarea sa de artă 2D a fost 

transformată în sculpturi 3D de către compania 

render3dart. Imprimate în gresie multi-color de înaltă 

calitate, unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale 

                                                      
15  Image source: designboom.com 

Image source: designboom.com 

http://www.designboom.com/
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lui Banksy au fost recreate ca figurine de 2 până la 3 inci. 16 

 

În 2015, cel mai renumit muzeu spaniol a organizat o expoziție pentru câteva zile cu picturi 

de Greco, Gentileschi și de asemenea, José de Ribera tipărite în 3D. Această operațiune 

urmărea să permită persoanelor cu deficiențe de vedere să simtă aceste lucrări care erau 

inaccesibile anterior. Anumite aspecte ale fiecărui tablou, inclusiv texturi, au fost selectate 

pentru prezentarea în reproducerile 3D. Un proces chimic care implica lumina ultravioleta si 

cerneala speciala a dus la cativa milimetri de volum adaugat. Reproducțiile au păstrat 

culoarea originalelor, pentru vizitatorii cu deficiențe de vedere, cu capacitatea de a o 

percepe. Lucrările au fost create de start-up-ul Estudios Durero. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16  Image source: all3dp.com 

http://www.all3dp.com/
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Expoziția muzeală spaniolă tipărită în 3D17 

Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D  

Anouk Wipprecht – Designer si Artist 

Cine este ea? Wipprecht este un artist, designer, 

curator și lector în domeniul electronic. Multe dintre 

creațiile ei folosesc intensiv tipărirea 3D, adesea în 

colaborare cu serviciul de tipărire 3D Materialalize. A 

lucrat cu Black-Eyed Peas, Super Bowl, Eurovision, 

Audi, Volkswagen și multe altele. Cele mai cunoscute 

incarnări 3D tipărite includ rochia de fum și rochia de păianjen. Ea este, de asemenea, 

curator al expoziției TECHNOSENSUAL "Locul unde moda se întâlnește cu tehnologia". 18 

Mai multe informatii:  website. 

 

• Architectura 

Modelele arhitecturale au fost mult timp o aplicație discontinuă a proceselor de tipărire 3D, 

pentru a produce modele demonstrative exacte ale viziunii unui arhitect. Imprimarea 3D 

oferă o metodă relativ rapidă, ușoară și viabilă din punct de vedere economic de a produce 

modele detaliate direct din CAD 3D, BIM sau alte date digitale pe care arhitecții le folosesc. 

Multe firme de arhitectură reușesc să utilizeze în mod obișnuit tipărirea 3D (pt interes 

propriu sau ca servicii) ca o parte critică a fluxului lor de lucru pentru o creștere a inovației și 

o comunicare îmbunătățită. Economia digitală a construcțiilor se va dezvolta pe cont propriu, 

cu aproape nicio înțelegere din partea profesioniștilor actuali. Aceasta înseamnă că lucrătorii 

din industria de construcții, inginerie și proiectare vor trebui să-și redefinească rolurile și să 

găsească noi utilizări pentru abilitățile lor. Ne putem aștepta să evolueze construcția, mai 

ales odată ce organizațiile și echipele își dau seama cât de eficientă poate fi imprimarea 3D. 

                                                      
17  Image source: 3dnatives.com 
18  Image source: audi-city.com 

http://www.anoukwipprecht.nl/
http://www.3dnatives.com/
http://www.audi-city.com/
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Vor apărea noi oportunități de afaceri și trebuie evaluate, iar ceea ce știm despre 

contractantul mediu se poate schimba radical în timp. 

 

Casa printata 3D - WATG Urban 19  

O locuință tipărită 3D de WATG Urban. Studioul inovator de arhitectură urbană WATG a 

câștigat premiul întâi în Freeform Home Design Challenge, o competiție pentru a proiecta 

prima casă tipografică 3D gratuită din lume. Provocarea a fost aceea de a proiecta o casă de 

o singură familie de 600-800 de metri pătrați, care să regândească estetica arhitecturală 

tradițională, ergonomia, construcția, sistemele de construcție și structura de la bază. 

Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D  

Anielle Guedes - Fondatoare & CEO la Urban3D 

Anielle Guedes este fondatorul și CEO-ul Urban3D, un 

început brazilian care urmărește reducerea costului 

materialelor și a timpului de construcție cu până la 80% la 

imprimarea 3D. Urban3D nu este doar construcția dvs. 

tipică de pornire. Folosind materiale de înaltă tehnologie, 

                                                      
19  Image source: watg.com 

http://www.watg.com/
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tipărire 3D și robotică, compania Guedes dorește să creeze locuințe durabile, la o zecime de 

cost și de zece ori mai mare decât viteza de construcție tradițională. Scopul ei final este de a 

elimina persoanele fără adăpost în următorii 15 ani, prin crearea unei locuințe adecvate 

pentru cele 3 miliarde de oameni din lume fără un acoperiș peste cap.20 

Mai multe informatii:  here. 

 

• Moda 

Pe măsură ce procesele de imprimare 3D s-au îmbunătățit din punct de vedere al rezoluției și 

al materialelor mai flexibile, o industrie, renumită pentru experimente și declarații 

scandaloase, a ajuns în prim-plan, industria modei. Accesoriile tipărite 3D, inclusiv pantofii, 

pălăriile și gentile, s-au îndreptat spre podiumuri la nivel mondial. Și unii designeri de moda 

mai vizionari au demonstrat capabilitățile tehnologiei pentru haute couture - rochii, 

pantaloni, rochii lungi și chiar și lenjerie intima. 

Imprimarea 3D permite designerilor de modă să se extindă dincolo de limitele tradiționale 

ale designului, permițându-le să transforme unele din cele mai dificile concepte de design în 

realitate. Vedem o evoluție de la metodele tradiționale de producție textilă, cum ar fi tăierea 

sabloanelor și confecționarea de textile împreună, către un material textil care este în 

totalitate tridimensional. 

Materialele create pe cale digitală oferă posibilități vaste, permițând includerea 

proprietăților fizice sofisticate în zone definite în mod specific dintr-un material textil. De 

exemplu, puteți crea un anumit material textil care este rezistent la apă, opac, flexibil sau 

rigid și apoi sa combinați aceste elemente împreună, ceea ce înseamnă că toate aceste 

proprietăți pot fi prezente într-o singură îmbrăcăminte. Fără a avea nevoie de o matriță 

specifică, designerii sunt liberi să creeze geometrii și structuri complicate, care nu sunt doar 

plăcute din punct de vedere estetic, ci pot adăuga și funcționalități inteligente. 

Oportunitățile imense de personalizare oferite de tipărirea 3D reprezintă un alt avantaj 

important pentru industrie. Anumite elemente pot fi create acum pentru a se potrivi perfect 

dimensiunii și curburii fiecărei părți a corpului, permițând o personalizare adevărată. Această 

capacitate va permite, de asemenea, imprimarea 3D să se încadreze în alte zone ale modei, 

cum ar fi petrecerea timpului liber și îmbrăcămintea sport, și eventual în cazurile de îngrijire 

medicală.

                                                      
20  Image source: womenseday.org 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1184
http://www.womenseday.org/
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Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D  

Iris van Herpen – Designer de moda 

Iris van Herpen ar trebui să primească o mențiune specială 

în calitate de pionier principal in moda. Ea a produs o serie 

de colecții - modelate pe podiumurile din Paris și Milano - 

care includ imprimarea 3D pentru a arunca în aer "regulile 

normale" care nu se mai aplică designului de modă. Mulți 

au urmat, și continuă să urmeze, pe urmele ei, adesea cu 

rezultate complet originale. 21 

Mai multe informatii:  here. 

Designerul olandez, Iris van Herpen, a creat o linie care accentuează forme grațioase și linii 

florale datorită tehnologiei de tipărire 3D. Prezentată la Săptămâna Modei din 2018 din 

Paris, colecția sa de primăvară / vară din anul 2018 cuprinde 21 de piese pentru tehnologia 

digitală avansată, cum ar fi tăierea cu laser, designul parametric și imprimarea 3D.  

 

The 2018 Ludi Nature collection22  

                                                      
21  Image source: all3dp.com 

https://www.irisvanherpen.com/home
http://www.all3dp.com/
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• Industria alimentara 

Este o aplicație emergentă (și / sau un material de imprimare 3D) care are potențialul de a 

duce cu adevărat tehnologia în centrul atentiei. 

Inițiativele în hrana pentru tipărire 3D au fost cu ciocolată și zahăr, iar aceste evoluții au 

continuat cu imprimantele 3D specifice care au lovit piața. Alte experimente timpurii cu 

alimente, inclusiv imprimarea 3D a "cărnii" la nivel proteic celular. Mai recent, pastele 

fainoase fac parte dintr-un un alt grup de alimente care este cercetat pentru hrana pentru 

imprimare 3D. Privind spre viitor, tipărirea 3D este de asemenea considerată ca o metodă 

completă de preparare a alimentelor și o modalitate de echilibrare a nutrienților într-un mod 

cuprinzător și sănătos. 

Natural Machines este o companie din Barcelona, care a dezvoltat una dintre primele 

imprimante 3D alimentare în 2015, Foodini. Scopul companiei a fost de a crea mai ușor 

alimente sigure și de calitate prin Foodini. Imprimanta are diferite tipuri de duze care vă 

permit să imprimați cu aproape orice material alimentar posibil. În plus, rețeaua de acțiuni 

start-up și exemple de utilizare a mașinii. 

 

Foodini, imprimanta 3D pentru alimente sanatoase 23 

                                                                                                                                                                      
22  Image source: 3dprintingindustry.com 
23  Image source: 3dnatives.com 

http://www.3dprintingindustry.com/
http://www.3dnatives.com/
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Faimoasa companie italiană Barilla, care este specializată în paste, a lucrat cu institutul de 

cercetare olandez TNO în 2016 pentru a-și face prima imprimanta 3D de paste proaspete. 

Mașina utilizează un amestec de apă și făină pentru a crea  pas cu pas, straturi cu forme 

unice, menținând în același timp aroma așa cum o știm astăzi. 

 

A fresh pasta 3D printer 24 

 

 

Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D  

Dinara Kasko - bucatar  

Dinara Kasko este un bucătar de patiserie din Ucraina, care poate fi chiar 

numit artist. Folosește imprimarea 3D pentru a oferi deserturilor sale un 

design unic și o estetică impresionantă. Produsele sale de patiserie nu 

sunt imprimate 3D, în schimb, Dinara folosește tehnologii 3D pentru a 

                                                      
24  Image source: 3dnatives.com 

http://www.3dnatives.com/
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proiecta mucegaiul plastic, permițându-i să creeze forme din ce în ce mai extravagante. 25 

Mai multe informatii:  here. 

 

 

3D printing in gastronomy 26 

 

• Cercetare si educatie 

Imprimarea 3D, și în special imprimantele 3D cu sursă deschisă, reprezintă cele mai noi 

tehnologii pentru cursurile la clasă. Imprimarea 3D permite studenților să creeze prototipuri 

de articole fără utilizarea sculelor scumpe necesare în metodele subtractive. Elevii 

proiectează și produc modele reale pe care le pot deține. Mediul de clasă le permite elevilor 

să învețe și să utilizeze noi aplicații pentru tipărirea 3D. 

Imprimantele 3D au potențialul de a crea o "revoluție" fără precedent în educația STEM, în 

principal datorită capacității scăzute a costurilor pentru prototiparea rapidă în clasă de către 

studenți, dar și fabricarea echipamentelor științifice de înaltă calitate, de la echipamente 

                                                      
25  Image source: 3dnatives.com 
26  Image source: 3dnatives.com 

https://www.3dnatives.com/en/dinara-kasko-pastry-chef060420174/
http://www.3dnatives.com/
http://www.3dnatives.com/
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hardware. Se explorează principiile de inginerie și proiectare, precum și planificarea 

arhitecturală. Elevii recreaza duplicate de obiecte muzeale, cum ar fi fosile și artefacte 

istorice, pentru a studia în sala de clasă, fără a deteriora eventual colecțiile sensibile. Alți 

studenți interesați de proiectarea grafică pot construi cu ușurință modele cu componente 

complexe de lucru. Imprimarea 3D oferă studenților o nouă perspectivă cu ajutorul hărților 

topografice. Studenții de știință pot studia secțiunile transversale ale organelor interne ale 

corpului uman și ale altor specimene biologice. Și studenții de chimie pot explora modele 3D 

de molecule și relația dintre compușii chimici. 

3Doodler a dezvoltat o interfață pentru copii pentru a învăța să utilizeze pixuri 3D. Ei au 

creat o serie de resurse pentru educatori, cum ar fi planuri de lecții, pachete de învățare, 

curriculum-uri, dar și sfaturi și tutoriale care pot fi spuse dincolo de 

clasă.

 

Pix 3D în scopuri educaționale 27  

 

 

                                                      
27  Image source: the3doodler.com 

https://the3doodler.com/about/what-is-a-3d-pen/
https://the3doodler.com/about/what-is-a-3d-pen/
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• Consumatori 

În prezent, absorbția consumatorilor de tipărire 3D este scăzută datorită problemelor de 

accesibilitate. În prezent există trei modalități principale pe care indivizii pot interacționa cu 

tehnologia de tipărire 3D pentru produsele de consum: 

• design + imprimare 

• alegere + imprimare 

• alegere + îndeplinirea serviciului de imprimare + 3D 

Unul dintre avantajele principale ale acestei tehnologii este conceptul de personalizare în 

masă, capacitatea de a personaliza produsele care sunt produse în masă, conform nevoilor 

fiecărui individ. Imprimarea 3D este viitorul pieței cu amănuntul - produse personalizate pe 

baza specificațiilor furnizate de consumator. Imprimarea 3D permite factorilor de decizie să-

și aducă rapid ideile la viață, la prețuri accesibile și acceptabile. Pe măsură ce această 

tehnologie devine tot mai accesibilă, inovațiile și progresele vor continua să crească ritmul. 

Accesibilitatea și o varietate de opțiuni sunt cheile succesului: forma, dimensiunea, fonturile 

și textele trebuie să fie personalizabile ușor de către utilizatori, permițând produse cu 

adevărat unice și personale.
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Femei cunoscute din domeniul imprimarii 3D  

 Limer "LadyAda" Fried - Fondator al Adafruit 

Una dintre femeile care reprezintă cel mai bine o 

nouă generație de producători și designeri, Limor 

Fried a fost prima femeie inginer de pe coperta 

revistei WIRED și a primit nenumărate premii 

pentru realizările sale antreprenoriale. 

Fried a fondat Adafruit ca un loc pentru a învăța 

electronica și a face cele mai bine concepute 

produse. Adafruit a crescut de atunci în principalul 

retailer online pentru proiectele de producție, cu peste 50 de angajați în inima NYC, cu o 

fabrică de 15.000 de metri pătrați. De asemenea, și-a extins oferta de a include instrumente, 

echipamente și electronice. 28 

Mai multe detalii: website. 

 

Raspberry Pi si  tipariri 3D 29  

Un suport în lumea producătorilor și a produselor electronice, The Raspberry Pi® este un 

calculator cu costuri reduse, de înaltă performanță, dezvoltat pentru prima dată în Marea 

                                                      
28  Image source: all3dp.com 
29  Image source: adafruit.com 

https://www.adafruit.com/about
../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/all3dp.com
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Britanie de către Fundația Raspberry Pi. Nu numai că a contribuit la aducerea bucuriei de 

programare electronică și a calculatorului la oameni din întreaga lume, dar a devenit, de 

asemenea, o bază a comunității de producători. 

De la lansarea primului Raspberry Pi, au fost create multiple produse pentru a insoti, 

modifica si imbunatati capabilitatile lui Pi. De la ecrane tactile și afișaje la palarii, bonnete, 

camere și plăci, posibilitățile sunt nesfârșite atunci când vine vorba de idei de proiect. 

Glosar 

Prelucrarea aditivilor este termenul standard al industriei (ASTM F2792) pentru toate 

aplicațiile tehnologiei. Este definit ca procesul de îmbinare a materialelor pentru a face 

obiecte din datele modelului 3D, de obicei strat peste strat, spre deosebire de metodologiile 

de fabricare subtractivă. 

O imprimantă 3D cu sursa deschisa este una pentru care design-ul hardware-ului, 

proiectarea firmware-ului și a software-ului sunt disponibile sub licență open source. 

Prototiparea rapidă este un grup de tehnici utilizate pentru fabricarea rapidă a unui model 

de la o anumita scară, a unei părți fizice sau a unui ansamblu utilizând date de proiectare 3D 

asistată de calculator (CAD). Construcția piesei sau a ansamblului se face de obicei folosind 

tehnologia de imprimare 3D sau tehnologia "fabricarea straturilor adiționale". 

Producția subtractivă este un proces prin care obiectele 3D sunt construite prin tăierea 

succesivă a materialului de la un bloc solid de material. 
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Referinte: 

https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide/ 

https://education.gov.mt/en/resources/news/documents/youth%20guarantee/3d%20printi

ng.pdf 

https://all3dp.com/1/40-influential-women-3d-printing/ 

http://www.cuboyo.com/  

https://www.businessnewsdaily.com/5125-3d-printing-jobs.html  

https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/3d-printing-blooms-in-

biomedical  

https://blog.trimech.com/how-3d-printing-in-transforming-the-aerospace-industry  

https://www.whichplm.com/rise-3d-printing-fashion/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Applications_of_3D_printing#Cultural_heritage 

 

 

 

 

 

 

 

https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide/
https://education.gov.mt/en/resources/news/documents/youth%20guarantee/3d%20printing.pdf
https://education.gov.mt/en/resources/news/documents/youth%20guarantee/3d%20printing.pdf
https://all3dp.com/1/40-influential-women-3d-printing/
http://www.cuboyo.com/
https://www.businessnewsdaily.com/5125-3d-printing-jobs.html
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/3d-printing-blooms-in-biomedical
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/3d-printing-blooms-in-biomedical
https://blog.trimech.com/how-3d-printing-in-transforming-the-aerospace-industry
https://www.whichplm.com/rise-3d-printing-fashion/
https://en.wikipedia.org/wiki/Applications_of_3D_printing#Cultural_heritage
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1.2 Modul 2: Imprimante 3D 

Cuvântul "imprimanta 3D" implică faptul că este o imprimantă și, prin urmare, ne așteptăm 

când faceți clic pe comanda "imprimare" de pe computer, vom obține cel puțin o imprimare 

satisfăcătoare. Cu toate acestea, un astfel de nume este greșit înțeles când este conectat la 

așa-numita tipărire 3D. Un nume mai potrivit pentru un astfel de dispozitiv ar fi o mașină 

CNC specială, sugerând că este nevoie de o mulțime de cunoștințe despre software și 

materiale și o mulțime de lucrări de pregătire înainte ca primul proiect să poată fi "tipărit". 

Există un viitor minunat în combinarea tehnologiei IoT (computere, senzori și motoare) cu 

obiecte inventate 3D care pot fi obținute numai prin mastering mai multe tehnologii: 

construcția IoT, modelarea computerizată și imprimarea 3D. 

Imprimantele 3D sunt capabile să materializeze obiecte în trei dimensiuni - lungime, lățime și 

înălțime / adâncime. 

O imprimantă 3D este un dispozitiv, inventat pentru prima dată în anii 80, care permite 

crearea obiectelor fizice compuse fie dintr-un singur material, fie dintr-o varietate de 

materiale cum ar fi plastic, metal, sticlă, ceramică, rășină, - geometrie dimensională - după o 

schiță virtuală 3D de modelare. Cu alte cuvinte, o imprimantă 3D este un robot industrial 

capabil să creeze obiecte fizice sub control computerizat. 

Imprimarea 3D a unui obiect se realizează prin procesul de suprapunere cu strat controlat 

adăugat, până când obiectul a fost complet creat așa cum a fost definit digital. Fiecare astfel 

de strat poate fi văzut ca o secțiune orizontală a obiectului, mai precis o felie 2D, toate 

straturile fiind unite treptat împreună pentru a forma forma finală a obiectului. 

Toate imprimantele 3D actuale utilizează acest proces de suprapunere a straturilor, precum 

și mai multe tipuri de tehnologii disponibile, diferența dintre acestea fiind modul în care 

straturile sunt create și fuzionate. Unele dintre ele se bazează pe topirea sau creșterea 

gradului de maleabilitate a materialului pe care lucrează, altele pe diferite procese, inclusiv 

utilizarea fasciculelor laser sau radiațiilor ultraviolete pe materiale receptive la acestea. 
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Obiective de învățare: 

După finalizarea acestui capitol, cursanții vor putea: 

- să cunoască și să înțeleagă principalele aplicații de modelare 3D asociate cu principalele 

imprimante 3D disponibile; 

- să cunoască exemple și studii de caz privind cele mai bune practici în tipărirea 3D 

- desfășurați cercetări aprofundate pentru a vă familiariza cu cele mai recente tehnologii și 

avansări în tipărirea 3D. 

Conţinut: 

- Tipuri de imprimante 3D: filament / laser 

- Avantaje dezavantaje 

- Ce software este disponibil 

- format STL (standard de export) 

- Două opțiuni: Cumpărați propria imprimantă 3D sau proiectați modelul și externalizați 

imprimarea 

- Cel mai bun software 3D gratuit 

- Proiectarea vs. reproducerea obiectului AGISOFT (cel mai simplu / cel mai ieftin software 

eficient pentru a construi modele din fotografii) 

Durata: 5 ore 
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1.2.1 Tipuri de imprimante 3D: filament / laser 

Deși există mai multe tipuri de imprimante disponibile, în prezent există doar nouă tipuri de 

bază de tehnologie de imprimare 3D: Modelarea depunerii topite (FDM), stereolitografia 

(SLA), procesarea digitală a luminii (DLP), sinterizarea cu laser selectiv (SLS). Topirea cu 

fascicul de electroni (EMB), fabricarea obiectului laminat (LOM), jettingul cu liant (BJ) și 

turnarea materialului / turnarea ceară. Cele mai comune trei sunt SLA, FDM și SLS. Aceste 

tehnologii au afectat în mod semnificativ modul în care întreprinderile, profesioniștii, 

consumatorii și instituțiile de învățământ funcționează datorită adoptării imprimării 3D. 

 

 

Modelarea Depunerii Fuzionate (FDM) 

Modelarea depunerii fuzionate este cea mai răspândită formă de tipărire 3D la nivelul 

consumatorilor, alimentată de apariția imprimantelor 3D de tip hobbyist. Imprimantele 3D 

FDM construiesc părți prin topirea și extrudarea filamentului termoplastic, pe care o duză de 

tipărire se depune cu strat în zona de construcție. 

FDM funcționează cu o gamă largă de termoplaste standard, cum ar fi ABS, PLA și 

amestecurile lor diferite. Tehnica este potrivită pentru modelele de bază de tip proof-of-

concept, precum și pentru prototipuri rapide și cu costuri reduse ale pieselor simple, cum ar 

fi piesele care ar putea fi de obicei prelucrate. 
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FDM are cea mai mică rezoluție și precizie în comparație cu SLA sau SLS și nu este cea mai 

bună opțiune pentru tipărirea de modele complexe sau părți cu caracteristici complexe. 

Finisajele de înaltă calitate pot fi obținute prin procese chimice și mecanice de lustruire. 

Imprimantele 3D industriale FDM utilizează suporturi solubile pentru a atenua unele dintre 

aceste probleme și pentru a oferi o gamă mai largă de termoplastice de inginerie, dar ele vin 

și la un preț mare. 

Stereolitografie (SLA) 

Stereolitografia a fost prima tehnologie de imprimare 3D din lume, inventată în anii 1980, și 

este încă una dintre cele mai populare tehnologii pentru profesioniști. SLA utilizează un laser 

pentru a stimula rășina lichidă în plastic întărit într-un proces numit fotopolimerizare. 

Componentele SLA au cea mai mare rezoluție și precizie, cele mai clare detalii și finisajul fin 

de suprafață al tuturor tehnologiilor de imprimare 3D din plastic, dar beneficiul principal al 

SLA constă în versatilitatea sa. Producătorii de materiale au creat formulări inovatoare de 

rășină SLA cu o gamă largă de proprietăți optice, mecanice și termice, pentru a se potrivi cu 

cele ale termoplastelor standard, de inginerie și industriale. 

SLA este o opțiune excelentă pentru prototipuri foarte detaliate care necesită toleranțe 

strânse și suprafețe netede, cum ar fi mucegaiuri, modele și părți funcționale. SLA este 

utilizat pe scară largă într-o serie de industrii, de la inginerie și design de produs la producție, 

stomatologie, bijuterii, modelare și educație. 

Mai multe detalii: How SLA works  

Sintetizarea cu laser selectiv (SLS) 

Sintetizarea cu laser selectiv este tehnologia cea mai comună de fabricare a aditivilor pentru 

aplicații industriale. 

Imprimantele 3D SLS folosesc un laser puternic pentru a fuziona particule mici de pulbere 

polimerică. O parte din pulbere suportă partea în timpul tipăririi și elimină necesitatea unor 

structuri de suport dedicate. Acest lucru face SLS, ideal pentru geometrii complexe, inclusiv 

https://www.ge.com/additive/additive-manufacturing/information/stereolithography-technology
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caracteristici interioare, subsecțiuni, pereți subțiri și caracteristici negative. Părțile produse 

cu imprimare SLS au caracteristici mecanice excelente, cu o rezistență asemănătoare cu cea 

a pieselor turnate prin injecție. 

Cel mai obișnuit material pentru sinterizarea cu laser selectiv este nylonul, un termoplastic 

de inginerie popular, cu proprietăți mecanice excelente. Nylonul este ușor, puternic și 

flexibil, precum și stabil împotriva impactului, chimicale, căldură, lumină UV, apă și murdărie. 

Combinația dintre costul redus pe o parte, productivitatea ridicată și materialele stabilite fac 

din SLS o alegere populară în rândul inginerilor pentru prototipuri funcționale și o alternativă 

eficientă din punct de vedere al costurilor pentru turnarea prin injecție sau producția de 

poduri. 

Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este că imprimarea 3D este de fapt un termen 

umbrelă care cuprinde un grup de procese de imprimare 3D. 

În total, au fost identificate și stabilite șapte categorii diferite de procese de fabricare a 

aditivilor. Aceste șapte procese de tipărire 3D au adus zece tipuri diferite de tehnologie de 

imprimare 3D pe care le folosesc astăzi imprimantele 3D. 

Fabricarea filamentelor fuzibile (FFF) este un proces de imprimare 3D care folosește un 

filament continuu dintr-un material termoplastic. Acesta este alimentat dintr-o bobină mare, 

printr-un cap de extruder aflat în mișcare, încălzit. Materialul topit este forțat să iasă din 

duza capului de tipărire și este depus pe piesa de lucru. Capul este mutat, sub controlul 

computerului, pentru a defini forma imprimată. De obicei, capul se mișcă în straturi, 

deplasându-se în două dimensiuni pentru a depune un plan orizontal la un moment dat, 

înainte de a se mișca puțin în sus pentru a începe o nouă felie. Viteza capului extruderului 

poate fi, de asemenea, controlată, pentru a opri și a începe depunerea și pentru a forma un 

plan întrerupt, fără a strânge sau a dribla între secțiuni. Fabricarea filamentelor fuzionate a 

fost creată de membrii proiectului RepRap pentru a oferi o frază care ar fi necontenita din 

punct de vedere juridic în utilizarea sa, avându-se în vedere brevetele referitoare la 

modelarea depunerii topite (FDM). RepRap a fost primul dintre imprimantele 3D ieftine, iar 
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Proiectul RepRap a lansat o revoluție 3D a imprimantei open-source. A devenit cea mai 

utilizată imprimantă 3D. 

Imprimarea prin filamente cu pulverizare este acum cel mai popular proces (după numărul 

de mașini) pentru tipărirea 3D de tip hobbyist. Alte tehnici, cum ar fi fotopolimerizarea și 

sinterizarea prin pulverizare, pot oferi rezultate mai bune, cu toate acestea costurile lor sunt 

mult mai mari. 

Modelul depunerii fuzionate (FDM) a fost dezvoltat de S. Scott Crump la sfârșitul anilor 1980 

și a fost comercializat în 1990 de către Stratasys. 

 

Ilustrația unui extruder, care arată cum sunt numite toate părțile. 

Capul imprimantei 3D sau extruderul de imprimare 3D este o parte din imprimarea de tip 

extrudare a materialului, responsabilă pentru topirea materialului brut și formarea acestuia 

într-un profil continuu. O mare varietate de materiale sunt extrudate, inclusiv termoplastice 

cum ar fi acrilonitril butadien stiren (ABS), acid polilactic (PLA), polistiren cu impact înalt 

(HIPS), poliuretan termoplastic (TPU), poliamide alifatice (nailon). Materialele asemănătoare 

cu pastă, cum ar fi ceramica și ciocolata, pot fi extrudate folosind procesul de filament topit 

și un extruder de pastă. 

Extruder - mecanismul care mută filamentul într-o imprimantă 3D FDM / FFF. Constă din mai 

multe părți, incluzând un mecanism de acționare, un motor pas cu pas și o construcție 

pentru a aplica presiune între angrenaj și filament. 

Direct Drive Extruder - Un sistem de extrudare în care motorul pas cu pas și angrenajul de 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Extruder_lemio.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Extruder_lemio.svg
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antrenare împing filamentul direct în capătul fierbinte. Direct Drive Extruders se află în capul 

de imprimare și se mută cu imprimanta 3D pe o axă X sau Y, uneori ambele în funcție de tipul 

mașinii. 

Extruderul Bowden - Un sistem de extrudare în care motorul pas cu pas și angrenajul sunt 

separate de capul de imprimare, permițând economii de greutate pe axa X / Y. Extruderele 

cu bordură împing filamentul printr-un tub de ghidare între angrenajul de antrenare și 

capătul fierbinte. 

Capul de tipărire - ansamblul capului de tipărire este denumirea colectivă a părților care 

alcătuiesc capul în mișcare, în cazul în care materialul plastic este extrudat în mașini FDM / 

FFF și în cazul în care materialul este proiectat printr-un jet în mașini de injectat. 

Adaptor cu capăt fierbinte - Capătul fierbinte este un ansamblu de componente care 

manipulează filamentul fierbinte sau topit. Acesta constă, de obicei, din blocuri de duze, 

încălzitoare, termocuplu și elemente de blocare a caldurii. 

Oprirea caldurii - separarea dintre părțile fierbinți și părțile reci din elemental de oprire a 

caldurii. Se compune, de obicei, dintr-un tub termic sau un spațiu între metale. Poate fi și un 

izolator PEEK. Pentru mai multe imprimante 3D specifice PLA, această ruptură este realizată 

cu un tub PTFE din interiorul tubului termic. 

Blocul de încălzire - partea metalică care este centrală dintr-un capăt fierbinte. Această parte 

conectează duza, tubul termic, termocuplul și cartușul de încălzire. 

Duza - unde filamentul trece de la 1.75 sau 2.85 mm într-o gaură mai mică. Acesta este locul 

în care filamentul topit părăsește imprimanta 3D pentru a vă construi obiectul. Duzele sunt 

adesea cu diametrul de 0,4 mm, care este diametrul găurii de ieșire a duzei. Diametrul găurii 

de intrare este adesea același ca filamentul pentru care este fabricat aparatul sau pentru a 

se potrivi cu diametrul filamentului tubului termic +. 

Duză durificată - O duză care este întărită pentru a permite intrarea filamentelor mai 
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abrazive înainte ca diametrul găurii de ieșire să fie uzat. 

Duză Ruby - O duză cu un rubin montat la orificiul de ieșire, care este extrem de tare ce nu se 

va uza la fel de repede ca o duza tradiționala. 

Tubul termic - Un tub (adesea filetat) în care conectați blocul de încălzire și căldură la restul 

ansamblului capului de tipărire. Acest lucru include adesea un tub PTFE în interior. 

Termocuplu - senzorul de temperatură pentru imprimanta dvs. 3D, care citește o rezistență 

specifică în funcție de temperatură. Acest lucru se traduce la o temperatură fie în elemental 

de incalzire, fie în placa de 

construcție.

 

Ilustrația unui extruder de imprimantă 3D, care arată cum sunt numite toate părțile. 

Picioarele din plastic sunt întotdeauna albe sau clare. Pigmenții sau alți aditivi sunt adăugați 

în material înainte de a fi topiți pentru a crea filament colorant sau filament cu proprietăți 

speciale, de exemplu, rezistență crescută sau proprietăți magnetice. Înainte de extrudarea 

filamentului, cuțitele sunt încălzite la 80 ° C pentru a reduce conținutul de apă. De acolo, 

nurdele sunt introduse într-un extruder cu un singur șurub unde este încălzit și extrudat într-
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un filament. Diametrul este adesea măsurat printr-un laser ca parte a unui mecanism de 

control al calității pentru a asigura diametrul corect al filamentului. Filamentul este apoi 

alimentat printr-un rezervor de apă caldă care răcește filamentul si ii da forma sa rotundă. 

Filamentul este apoi alimentat printr-un rezervor de apă rece pentru a-l răci până la 

temperatura camerei. Acesta este apoi înfășurat pe o bobină pentru a crea un produs finit. 

Tehnologia laser și imprimarea 3D 

Imprimarea 3D și tehnologia laser merg mână în mână. SLS, cunoscut și sub denumirea de 

sinterizare cu laser selectiv, este o metodă specială care folosește un proces numit fuziune în 

pat pentru a crea obiecte 3D. Materialul utilizat este adesea nailon, care este transferat din 

recipiente conținând pulbere proaspătă în camera de procesare utilizând o unealtă de 

recoacere. Apoi, un laser este utilizat pentru a scana straturile de pulberi, sinterizând 

împreună cu particulele făcând astfel primul strat 3D al unui obiect. 

Procedura de scanare laser generează simultan straturi actuale și adiacente, realizând astfel 

o parte solidă. Deoarece opus proceselor de fabricație suplimentare, cum ar fi modelarea 

depunerii cu FDM și stereolitografia SLA, sinterizarea cu laser selectivă SLS nu are nevoie de 

structuri de susținere considerând că pulberea servește drept material de susținere. Acest 

lucru este excelent deoarece permite construirea unor piese geometrice mai complicate. 

Aplicațiile pentru tipărirea 3D cu SLS au ca rezultat modele cu prototipuri, piese în mișcare, 

modele arhitecturale, produse de consum, locuințe electronice, hardware, articole 

promoționale, sculpturi și multe altele. În ceea ce privește tehnologiile de imprimare SLS și 

FDM, acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru procese de imprimare similare. 
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SLM - topirea laserului selectiv 

Tăierea selectivă cu laser (SLM) este o altă tehnică de fabricare a aditivilor folosită pentru 

a tipări obiecte metalice în 3D. Pulberea metalică este topită cu un laser în anumite zone. 

SLM utilizează lasere pentru a înmuia straturile metalice succesive de pulberi. Laserul 

încălzește particulele în anumite zone până când este complet topit. Procesul de topire 

este dictat de fișierul 3D CAD din mașină; un alt strat de pulbere se adaugă deasupra 

stratului topit până când piesa este terminată. 

Cele mai răspândite aplicații pentru tehnologia SLM au loc în industria aerospațială. 

Acest lucru se datorează faptului că piese complicate sunt fabricate folosind fabricarea 

de aditivi; acest lucru depășește limitele în procesul de fabricație convențional. SLM 

poate fi, de asemenea, utilizat în medicină. Anumite proteze sunt realizate folosind 

această metodă de imprimare 3D, deoarece permite pieselor să fie personalizate 

adaptându-se la anatomia pacientului. Fabricarea de piese metalice cu imprimare 3D se 

poate realiza în plus prin sinterizarea directă cu laser a metalelor (DMLS). Cu toate 

acestea, există o diferență între cele două (gradul în care particulele de pulbere sunt 

topite, cu DMLS, topirea se face doar parțial). Această tehnică folosește și alte materiale 

decât metalul. Unele alte materiale comune sunt aluminiu, oțel, nichel, cobalt-crom și 

titan. 
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Imprimare 3D cu laser și hârtie 

Există un alt tip de tehnologie care utilizează lasere pentru materialele tipărite, și anume 

laminarea selectivă de depunere SLD. Tehnologia seamănă cu LOM - fabricarea de obiecte 

laminate. Aceasta implică utilizarea diferitelor straturi de material plastic / laminat / hârtie 

acoperită sau metalică care sunt lipite împreună succesiv folosind o rolă încălzită. Acestea 

sunt tăiate și modelate folosind un dispozitiv de tăiere cu laser, iar procesul se realizează 

prin strat cu strat. 

Tehnologia laser poate fi utilizată în toate tipurile de industrii. Cu siguranță, joacă un rol 

cheie în imprimarea 3D, dar a devenit vital și în alte industrii. Gravura metalică comercială 

utilizează lasere pentru a marca tot felul de piese metalice, de la piese auto la etichete 

metalice și ustensile medicale. 

Este un proces care permite prototipurilor să fie produse mult mai repede și permite 

realizarea unor forme foarte complexe într-o singură unitate, în loc să fie construită din mai 

multe unități mai simple. Cu toate acestea, o astfel de tipărire poate dura încă ore sau chiar 

zile, iar în timp ce obiectul este imprimat, poate fi necesar să se includă structuri de sprijin 

sau suporti care să îl susțină până când este finalizat. 

Fabricarea de aditivi, mai bine cunoscută sub numele de tipărirea 3D, promite să 

revoluționeze prototipurile și fabricarea, dar este un proces care are limitări. Tipărirea 3D 

functioneaza prin imprimarea unui obiect în mai multe straturi. Obiectele din plastic pot fi 

construite prin pulverizarea plasticului topit într-un model tridimensional și a obiectelor 

metalice prin așezarea unor straturi de praf metalic fin care este topit într-un model utilizând 

un fascicul laser sau un fascicul de electroni. 

Dezvoltat de LLNL (Laboratorul Național Lawrence Livermore), în colaborare cu UC Berkeley, 

Universitatea din Rochester și MIT (Massachusetts Institute of Technology), imprimarea 

volumetrică înlocuiește stratificarea cu un proces care creează simultan întregul obiect. 

Acest lucru se realizează prin utilizarea a trei lasere care se suprapun, cu fasciculul în formă 

holografică, într-un rezervor transparent, umplut cu rășină plastică fotografică. O expunere 
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scurtă printr-o singură rază nu este suficientă pentru a vindeca rășina într-un timp scurt, dar 

combinarea a trei lasere poate induce întărirea în aproximativ zece secunde. După formarea 

obiectului, rășina excesată este apoi drenată pentru a dezvălui unitatea completă. 

Filamente și temperatura imprimării 3D 

Când imprimați cu un filament de plastic, acesta este împins prin duza încălzită, în formă 

lichidă extrudată pe modelul de imprimare 3D în creștere. Parametrii esențiali aici sunt tipul 

chimic al filamentului, diametrul orificiului duzei (de obicei 0,2 1,4 sau 2 mm) viteza 

filamentului aplicat modelului și, bineînțeles, temperatura duzei. Materialele plastice lichide 

trebuie să fie suficient de vâscoase pentru a fi aplicate modelului, materialele plastice nu 

trebuie să fi absorbit umiditatea, deoarece acestea pot duce la aparitia bulelor in model. La 

fel si dacă temperatura este prea mare. Pe de altă parte, dacă temperatura este prea 

scăzută, filamentul nu se lipsește suficient pentru model și poate, de asemenea, să se rupă. 

Din punct de vedere chimic, putem folosi o mulțime de substanțe, de asemenea, ciocolata. 

Cu toate acestea, pentru imprimarea ciocolatei 3d este nevoie de o duză specială cu 

deschidere mare și temperatură joasă de 30-40 de grade. Procesul este lent, pentru a 

recomanda tipărirea 3D în locul obiectelor de mulaj de ciocolată. 

Vă recomandăm utilizarea filamentelor PLA, PETG și nailon. ABS-ul este mai dificil de 

imprimat 3d. Pentru nailon, veți găsi în literatura de specialitate că este dificil de imprimat, 

dar folosind duza cu diametrul de 0,25 mm și temperatura de aproximativ 250 de grade vom 

obține obiecte tipărite foarte frumoase 3d. Toate casetele de protecție pentru camerele 

mele au fost facute în acest fel și au rezistat calatoriilor prin Europa și Asia. Pentru PLA se 

spune că este biologic degradabil, dar in practica nu prea este asa. Partenerii noștri au de 

trei ani în grădină colivii 3d imprimate pentru hrănirea păsărilor, ploaia și zăpada nu le 

dăunează. 
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1.2.2 Avantajele și dezavantajele imprimării 3D 

Avantajele imprimării 3D 

Pentru a realiza un produs imprimat 3D de succes, înțelegeți piața de imprimare 3D sau 

utilizați doar imprimarea 3D eficientă, este foarte important să aveți o înțelegere generală a 

motivului pentru care ar trebui să se folosească imprimarea 3D. Există o mulțime de moduri 

de a face obiecte, deci de ce ați dori să alegeți imprimarea 3D peste o altă metodă de 

producție? Pentru a răspunde la această întrebare, vom aborda câteva motive pentru care 

tipărirea 3D este minunată, câteva moduri în care tipărirea 3D are constrângeri semnificative 

și o serie de argumente pro și contra care vă vor permite să luați o decizie în cunoștință de 

cauză dacă doriți sa printati 3D. 

Deseori, tipărirea 3D oferă o oportunitate excelentă, iar alteori poate fi prea costisitoare sau 

este posibil să se facă ceva cu imprimarea 3D, dar o altă opțiune ar putea fi mai bună sau mai 

ușoară. 

 

Geometria complexă 

Unul dintre principalele avantaje ale tipăririi 3D este faptul că permite producerea unei 

geometrii extrem de complexe - care nu poate fi realizată prin nici o altă metodă de 

producție. În opinia mea, acesta este cel mai semnificativ avantaj al tipăririi 3D. Cu alte 

metode convenționale de fabricație, de obicei, cu cât este mai complex un obiect sau o 

parte, cu atât este mai scump să produci. Acest lucru se datorează faptului că, cu cat obiectul 

este mai complex, cu atât sunt mai mulți pași care ar fi necesari unui proces de fabricație. 

Din acest motiv, oamenii spun adesea că imprimarea 3D nu are complexitate. Asta nu 

inseamna că adăugarea unei complexități semnificative unui obiect nu cresc în mod 

proporțional si costurile. De fapt, un obiect mai complex sau mai poros poate fi mai ieftin de 

produs. 
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Partea mai ușoară si mai puternică 

În industria aerospațială, îmbunătățirea eficienței pieselor mici poate economisi milioane de 

dolari. 

Iterația mai rapidă a ciclului de proiectare 

Cereți astăzi aproape orice design industrial sau consultant de design de produs și vă vor 

spune același lucru. Imprimarea 3D a modificat modul în care sunt proiectate, dezvoltate și 

produse produsele. Chiar și imprimantele ieftine desktop 3D care nu dispun de rezoluția sau 

capacitățile materiale ale unor modele de vârf mai înalte, sunt capabile să producă foarte 

repede prototipuri costisitoare care vor accelera procesul de iterație a designului. Aceste 

prototipuri inițiale pot fi extrem de valoroase chiar dacă răspund la întrebări simple despre 

designul unui produs: "Ce simți?" "Cum arată?" "Cum se simte când o țin în mână?" Odată ce 

puteți colecta feedback bazat pe un design 3D tipărit, nu numai că puteți repeta mai repede, 

dar, de asemenea, ajutați la proiectarea unor produse mai bune. 

De exemplu, compania din Brooklyn, Spuni, a venit cu o idee de produs pentru a rezolva o 

problemă. Atunci când bebelușii trec la alimente solide, numeroasele modele de lingurițe 

actuale erau doar versiuni miniaturale ale lingurilor adulte - fie prea largi, fie prea adânci 

pentru ca un copil să mănânce fără a crea o mizerie. Fondatorul Spuni, Marcel Brotha a 

folosit un material din plastic fără BPA și a tipărit zeci de iterații de design pentru lingurițe 

până la găsirea formei finale. 

Un avantaj gigantic pentru tipărirea 3D - când vine vorba de o tehnologie care are potențialul 

de a îmbunătăți modul în care sunt produse bunurile de consum - este că puteți produce un 

obiect la cerere. Să comparăm acest lucru cu modul în care multe dintre produsele noastre 

actuale de consum sunt produse. În primul rând, acestea sunt fabricate în masă, de obicei în 

străinătate. Apoi, sunt împachetate și transportate peste ocean. Aceasta este o mare 

problemă - deoarece emisiile de transport reprezintă aproape 20% din emisiile globale de 

CO2. După aceasta, produsele ajung în mod obișnuit într-un port. Apoi produsele sunt 

conduse într-un depozit de distribuție. Apoi, produsele sunt distribuite unui comerciant cu 

amănuntul. Pe lângă aceasta, există cantități uriașe în inventar. Depozitarea stocurilor de 
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produse costă bani și multe produse au surplusuri de produse inventariate care ajung până 

la deșeuri. 

Luați în considerare o alternativă cu imprimarea 3D - dat fiind faptul că imprimarea 3D ar 

putea produce un anumit produs final: atunci când doriți un produs, la cerere, acesta poate 

fi produs aproape de punctul de consum. Acest lucru elimina inventarul si transportul. 

Reducerea deseurilor 

Deși materialele și procesele 3D tipărite variază (în special din punctul de vedere al protecției 

mediului înconjurător), imprimarea 3D este inerent verde. Bazându-se pe ultimul punct 

despre producția la cerere, imprimarea 3D este în mod inerent durabilă deoarece este un 

proces aditiv. Acest lucru înseamnă că, în multe cazuri, puteți elimina o mare parte din 

deșeurile materiale, deoarece multe procese 3D de imprimare vor adăuga doar materialul 

necesar. 

Preț și economii de scară 

Motivul pentru care fabricarea în masă funcționează în multe cazuri este din cauza 

economiilor de scară. Cu cât este mai mare cantitatea de masă a unui produs care este 

produsă printr-un proces de producție în masă convențional, cum ar fi turnarea prin injecție, 

cu atât mai puțin va costa fiecare unitate. 

Să presupunem că sunteți însărcinat cu fabricarea din plastic a unei figurine de rață. Dacă 

doriți să utilizați turnarea prin injecție, ar exista costuri semnificative de producție 

anticipate. Va trebui să creați instrumente și alte costuri asociate care ar putea fi cu ușurință 

zeci de mii de dolari. Deci, dacă ați folosi turnarea prin injecție pentru a face 10 rațe, fiecare 

unitate ar fi incredibil de costisitoare. În cazul unei situatii ca aceasta, imprimarea 3D ar fi o 

alternativă excelentă. 
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Mai multe locuri de muncă 

Mai mulți ingineri sunt necesari pentru a proiecta și a construi imprimante 3D, iar mai mulți 

tehnicieni sunt necesari pentru a întreține, utiliza și fixa imprimante 3D. În plus, cu costul 

scăzut al producției, mai mulți designeri și artiști ar putea să-și livreze produsele pe piață. Ar 

trebui create chiar și locuri de muncă interne pentru transportul acestor produse. 

Dezavantaje ale tipăririi 3D 

Limitarea proprietății materiale 

Deși industria de imprimare 3D îmbunătățește capacitățile materiale, există încă limitări 

semnificative. Avem tot mai multe opțiuni cu privire la materialele pe care le putem folosi 

pentru tipărirea 3D, dar uneori materialele disponibile pot să nu funcționeze. 

În primul rând, materialele tipărite 3D pot fi prea costisitoare. Costurile materiale pot fi 

semnificative și pot constitui una dintre principalele limitări pentru utilizarea tipăririi 3D 

pentru un proiect. 

De asemenea, este posibil să aveți nevoie de o trăsătură foarte specifică pentru un material. 

Poate că aveți nevoie de un material care să fie etanș la apă, siguranța alimentară sau un 

material care are anumite proprietăți pentru rezistență, flexibilitate sau opacitate. Există tot 

mai multe opțiuni, dar uneori materialele disponibile pentru a fi utilizate pentru imprimarea 

3D pot să nu aibă toate caracteristicile potrivite de care aveți nevoie. 

În prezent, imprimantele 3D fabrică numai produse din plastic, rășină, anumite metale și 

ceramică. Imprimarea 3D a produselor în materiale și tehnologii mixte, cum ar fi circuitele 

electronice, este încă în curs de dezvoltare. 

 

 

 

 



Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

53 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

Condiții de dimensiune 

Cu imprimantele si desktop-urile  3D comerciale de astăzi, există limite pentru cea mai mare 

parte pe care o puteți imprima. De asemenea, deoarece imprimarea 3D este cea mai 

frecventă încărcată de volumul de material utilizat, o creștere a mărimii poate duce la o 

creștere exponențială a costului. 

Cel mai adesea, veți fi limitat la obiecte de dimensiunea unui cutii de pantofi sau mai mici. 

Unele imprimante 3d se adresează în mod special acestei probleme, cum ar fi BigRepOne 

care are un volum de construcție de 1 metru cub. 

O soluție este de a imprima un obiect în părți și de a-l asambla manual, dar acest lucru nu 

duce întotdeauna la rezultate ideale. 

 

Mai puține locuri de muncă în fabricație 

Ca și în cazul tuturor noilor tehnologii, locurile de muncă din fabricație vor scădea. Acest 

dezavantaj poate va avea un impact important asupra economiilor din țările lumii a treia, în 

special în China, care depind de un număr mare de locuri de muncă cu nivel scăzut de 

calificare. 

Drepturi de autor 

Dacă imprimarea 3D devine tot mai frecventă, imprimarea de produse protejate prin 

drepturi de autor pentru a crea elemente contrafăcute va deveni mai obișnuită și aproape 

imposibil de determinat. 

Elemente periculoase 

Imprimantele 3D pot crea obiecte periculoase, cum ar fi armele și cuțitele, cu o 

supraveghere foarte mica sau deloc.  
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Mai multe lucruri inutile 

Una dintre pericolele imprimantelor 3D este că ele vor fi folosite pentru a crea lucruri mai 

inutile, care sunt rele pentru mediu și portofele. Din fericire, există noi metode de reciclare 

automată a obiectelor realizate de imprimante 3D, care promite o reciclare mai bună în 

viitor. 

 

Mărimea 

În prezent, imprimantele 3D sunt limitate de dimensiunea produselor pe care le pot crea. În 

cele din urmă, ar putea fi create elemente mari, precum case și clădiri, utilizând imprimante 

3D. 
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1.3 Unit 3: Software  

1.3.1 Ce software este disponibil   

 

3D Slash - www.3dslash.net 

3D Slash se concentrează pe furnizarea de software de proiectare cu o interfață utilizator 

unică distractivă și suficiente funcții avansate pentru a lucra cu un nivel ridicat de precizie. 

De asemenea, puteți crea logo-uri și text 3D cu acest software. 3D Slash este liber de utilizat 

și este ideal pentru începători, însă există o serie de pachete de prețuri care adaugă 

caracteristici de utilizare cooperativă sau utilizare comercială în funcție de nevoile 

consumatorului. În plus, versiunile gratuite au limitări în ceea ce privește funcțiile, rezoluțiile 

și culorile mai mari pe care le puteți aplica. Este o interfață intuitivă cu un stil de tăiere a 

blocurilor pentru a crea forme, ceea ce îl face suficient de simplu pentru a fi folosit de 

oricine. 

Chiar dacă nu puteți găsi scânteia creativă pentru a începe un design de la zero, există o 

mulțime de fișiere disponibile pentru descărcare pe care le puteți importa și apoi folosi în 

ceva nou. Caracteristici noi, cum ar fi modul cursor care face designul interior mult mai ușor. 

În afară de capacitatea sa de a rula în modul standard, poate fi folosit și cu căști VR. În timp 

ce stilul blocant poate fi limitat în ceea ce privește gama de forme pe care le puteți face și 

mai puțin plăcute ochilor, este totuși eficientă și practică. Există un alt software care este la 

fel de rapid de la concept până la final ca 3D Slash. 

 

 

https://www.3dslash.net/index.php
http://www.3dslash.net/
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TinkerCAD - tinkercad.com 

Aceasta este o aplicație 3D de design 3D orientată spre începători. Software-ul are un 

concept intuitiv de construire a blocurilor, permițându-vă să dezvoltați modele dintr-un set 

de forme de bază. TinkerCAD este plin de tutoriale și ghiduri pentru a ajuta orice novice 

aspirant să obțină desenele pe care le caută. Vă permite chiar să partajați și să exportați 

fișiere cu ușurință. 

Cu o bibliotecă de milioane de fișiere, utilizatorii pot găsi forme care le potrivesc cel mai bine 

și le pot manipula așa cum doresc. De asemenea, are o integrare directă cu serviciile de 

tipărire terță parte, permițându-vă să imprimați și să faceți imprimarea la pasul de ușă prin 

apăsarea unui buton. Chiar dacă poate fi un pic prea simplu până la punctul de limitare, 

servește ca o modalitate foarte bună de a învăța despre modelarea 3D. 

 

FreeCAD - freecadweb.org 

Un instrument parametric de modelare 3D care este open-source și vă permite să proiectați 

obiecte de viață reale de orice dimensiune. Componenta parametrică face editarea design-

ului dvs. o bucată de prăjitură. Pur și simplu mergeți la istoria modelului și modificați 

parametrii și veți avea un model diferit. După cum sugerează și numele, este de fapt liberă. 

https://www.tinkercad.com/
https://www.tinkercad.com/
http://www.freecadweb.org/
https://www.freecadweb.org/
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Cea mai bună parte a acestui lucru este că niciunul dintre instrumente nu este blocat în 

spatele unui perete, astfel încât să vă puteți modela modelele dupa cum doriti. 

 

SketchUp - sketchup.com 

SketchUp este un alt software de modelare bun pentru că menține echilibrul între utilitate și 

funcționalitate, făcându-l ideal pentru cele mai multe nivele de calificare. Software-ul are o 

curbă ușoară de învățare și există caracteristici avansate disponibile pentru profesioniști la 

un cost suplimentar. Este deosebit de bun pentru proiectarea de proiecte arhitecturale 

interioare și exterioare, dar are și instrumente pentru o gamă variată de alte scopuri. 

Orice complex poate dura destul de mult, însă desenele mai simple nu consumă prea mult 

timp. O versiune gratuită, SketchUp Make și o versiune plătită cu funcționalități 

suplimentare, SketchUp Pro, sunt de asemenea 

disponibile.  

123Design 

 Acesta este un software puternic și accesibil, care vă ajută să creați și să editați modele 3D. 

http://www.sketchup.com/
https://www.sketchup.com/
https://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/
https://autodesk-123d-design.en.lo4d.com/
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Puteți face fotografii cu obiecte și puteți face modele 3D din aceste fotografii, iar software-ul 

este disponibil și pe smartphone-uri. Multe modele de imprimante mai noi sunt acceptate. 

Acesta rulează pe un model de plată și este grozav pentru cei care încep doar cu modelele 

lor. În timp ce fișierul de descărcare este destul de mare, odată ce rulează, funcționează 

foarte bine. Software-ul vă permite să faceți marje, să lăsați comentarii, să faceți schimbări și 

să introduceți linii roșii, făcându-l ideal pentru eforturile de colaborare. 

 

Blender - blender.org 

În esență, Blender acoperă mai multe fațete ale creării 3D, inclusiv modelare, animație și 

simulare, printre altele. Acest software open-source are o curbă abruptă de învățare și este 

ideal pentru utilizatorii care se simt gata să treacă la proiectarea de modele 3D complexe. 

Consultați instrucțiunile Blender pentru pagina de imprimare 3D. 

Blender este de fapt un software gratuit de modelare 3D care a fost inițial folosit pentru 

animație 3D și redare folosind tehnici de modelare poligonală. În ciuda originii sale ca 

software pentru artiști, este considerat destul de accesibil. Una dintre caracteristicile 

interesante ale software-ului este opțiunea de redare fotorealistică. Aceasta oferă modelelor 

un aer de realism pe care îl pot obține puținele programe gratuite. 

 

https://www.blender.org/
https://www.blender.org/
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SolidWorks - solidworks.com 

Acum mergem la SolidWorks. Acesta este un program CAD des folosit de designeri 3D 

profesioniști. Există o mulțime de caracteristici avansate incluse, cum ar fi instrumente de 

validare a designului și inginerie inversă. SolidWorks se livrează în trei pachete distincte, în 

funcție de caracteristicile exacte de care aveți nevoie. 

 

SolidWorks tinde spre partea industrială a lucrurilor. Este practic și detaliat. În timp ce 

majoritatea software-urilor, imită curbele prin structuri plate înclinate, SolidWorks folosește 

un sistem de nurbs (algoritmul matematic N-raiform B-Spline folosit în grafica computerizată 

în special CAD) care creează medii ale marginilor pentru a produce curburi fantastice 

detaliate. îndepărtează modelul poligonal, optează în schimb pentru schițarea dimensională. 

Prin urmare, redimensionarea devine mult mai puțin o problemă. 

 

 

Rhino3D - rhino3d.com 

Compania din spatele acestui software îl comercializează ca fiind cel mai versatil modelator 

3D din lume. Software-ul este disponibil pentru descărcare într-o varietate de pachete de pe 

site-ul lor web la prețuri diferite. Programul utilizează un model precis și matematic numit 

NURB, permițându-vă să manipulați puncte, curbe, ochiuri, suprafețe, solide și multe altele 

în tot felul de moduri. În sfârșit, având în vedere gama de caracteristici de design disponibile 

http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/packages.htm
https://www.solidworks.com/product/solidworks-3d-cad
https://www.rhino3d.com/
https://www.rhino3d.com/
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cu Rhino3D, este greu de argumentat împotriva pretențiilor sale privind versatilitatea de 

neegalat în crearea de modele 3D complexe. 

Utilizatorii au comentat modul în care software-ul poate fi foarte greu de învățat. Acesta 

este un compromis natural între capacitățile și ușurința în utilizare pe care mulți designeri 

trebuie să o facă atunci când creează un software detaliat. Deși nu este cel mai precis 

software pentru capturarea intenției utilizatorului, acesta este unul dintre cele mai bune de 

pe piață. 

 

Inventor - autodesk.com/products/inventor/overview 

Software-ul 3D Inventor oferă un design mecanic 3D profesional. Programul vine cu alegeri 

libere, directe și parametrice de modelare. În plus, veți obține instrumente de automatizare 

și simulare. 

Dezvoltat de Autodesk, Inventor vine în diferite pachete în funcție de nivelul de competență 

(student, profesionist etc.). Unul dintre marile lucruri despre Inventor este modul în care 

îmbunătățesc software-ul cu feedback-ul utilizatorului. Noile versiuni includ îmbunătățiri ale 

reprezentării datelor vizuale și capacitatea de a desemna cu ușurință desene sau modele ale 

terților, fără a fi necesară conversia formatelor de fișiere. 

http://www.autodesk.com/products/inventor/overview
https://www.autodesk.com/products/inventor/overview
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DesignSpark - www.rs-online.com/designspark/home 

Acest software minunat și gratuit CAD este ideal atât pentru profesioniști, cât și pentru 

pasionații avansați. Interfața cu utilizatorul este relativ simplă, iar software-ul rulează rapid, 

ceea ce înseamnă o proiectare eficientă. Aveți, de asemenea, capacitatea de a genera un 

buletin de materiale care să calculeze costul de imprimare a proiectelor potențiale de 

proiectare 3D. 

DesignSpark Mechanical permite utilizatorilor să utilizeze o bibliotecă încorporată pentru a 

se amesteca cu desene proprii. O altă caracteristică pe care noii utilizatori ar putea-o 

considera utila este caracteristica de tragere care permite utilizatorilor să creeze modele 3D 

numai de pe o suprafață. Este bogat în caracteristici pentru un software gratuit și destul de 

ușor de început. 

 

Maya - www.autodesk.com/products/maya/overview 

Comercializat la profesioniștii în animație, Maya este util pentru multe aspecte ale modelării 

3D, în special în ceea ce privește suprafețele și formele matematice netede. Maya a fost 

inițial programată ca un software de animație 3D, dar este foarte utilă și în tipărirea 3D. 

Astfel, o mulțime de opțiuni de interfață sunt mai mult reminiscente pe sculptura și 

https://www.rs-online.com/designspark/home
http://www.rs-online.com/designspark/home
http://www.autodesk.com/products/maya/overview
http://www.autodesk.com/products/maya/overview
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animație. 

Maya este mult mai aplicabil cerințelor de imprimare artistică. Are un motor de redare 

rapidă și este cel mai bun pentru modele foarte detaliate, cu multe intricacii. Dezavantajul 

este că este foarte costisitor (este, în fond, același software folosit pentru filmul CGI de mare 

buget). Cu toate acestea, permite reprezentări realiste ale reflecției și culorii pe un software 

cu o funcționare fără probleme. 

 

3DS Max - www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max 

Un alt program care se concentrează pe animație, 3DS Max oferă câteva caracteristici de 

modelare 3D, cum ar fi uneltele de umbrire, modelarea parametrică și modelarea 

poligonului. Acest software Windows este un favorit printre dezvoltatorii de jocuri video, 

multe studiouri comerciale TV și studiouri de vizualizare arhitecturală. 

 

Cinema 4D - www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/ 

Acesta este un instrument extrem de puternic de modelare 3D care vă permite să creați 

modele 3D complexe. Curba de învățare destul de netedă de la Cinema 4D îl face accesibil 

începătorilor intimidați de software-ul cu caracteristici avansate. Programul este actualizat 

periodic cu pachete de service gratuite, care ajută la optimizarea modului în care rulează pe 

http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max
http://www.maxon.net/en/products/cinema-4d/overview/


Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

63 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

diferite sisteme de operare. 

Opțiunile ușor de utilizat prezintă amprentele în moduri foarte accesibile. Scalarea și 

opțiunile de umbrire fac mult mai ușor modelarea. Instrumentul de sculptare este un 

exemplu excelent de ce acest software este ideal pentru editarea modelelor și a fișierelor 

preexistente. 

 

 

 

OpenSCAD - www.openscad.org/ 

OpenSCAD este un software gratuit cu o mulțime de caracteristici și un mod unic de a crea 

modele. Acest software are o abordare de programare pentru modelarea 3D, făcându-l un 

plus unic în această listă de instrumente software 3Dprinting. În loc de interfața tradițională 

de modelare interactivă, utilizatorii scriu cod într-un fișier script care descrie parametrii 

obiectului 3D. Odată ce ați introdus codul, puteți vizualiza formele pe care le-ați creat făcând 

clic pe butonul "compilați". 

O altă caracteristică excelentă pe care o are OpenSCAD este abilitatea de a importa desene 

2D și de a le extruda ca 3-dimensionale. Utilizează un profil parțial din desene realizate într-

un software standard de schițare. De asemenea, utilizează fișierul SXF pentru a face acest 

lucru. Cu accentul mai puternic pe programare, OpenSCAD poate face apel la unii în timp ce 

îi înstrăinează pe alții. Este încă un instrument puternic. 

http://www.openscad.org/
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Modo - www.foundry.com/products/modo 

Modo oferă instrumente creative de modelare a poligonului și a subdiviziunilor 3D cu o mare 

flexibilitate, permițându-vă să creați atât modele organice libere, cât și ochiuri de precizie 

utilizând același software. Acesta este un program profesional, cu o gamă de caracteristici 

concepute pentru designeri 3D avansați, iar prețul reflectă acest lucru. 

Chiar dacă nu este software-ul cel mai ușor de utilizat, acesta găzduiește un set mare de 

caracteristici în timp ce rulează fără probleme. Viteza software-ului este evidentă în special 

în ceea ce privește textul de coacere. De asemenea, funcționează împreună cu software-ul 

partener și cu extensiile ca personalizări suplimentare. 

 

Fusion 360 - www.autodesk.com/products/fusion-360/overview 

Acesta este un plus unic în lista de instrumente software 3Dprinting. Fusion 360 este un 

https://www.thefoundry.co.uk/products/modo/
http://www.foundry.com/products/modo
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview


Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

65 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

program 3D bazat pe cloud, care utilizează puterea cloud pentru a aduce echipele de 

proiectare împreună și pentru a colabora pe proiecte complexe. Un alt avantaj al platformei 

cloud este că Fusion stochează întreaga istorie a modelului, inclusiv modificările aduse 

acestuia. Există numeroase opțiuni de proiectare, inclusiv modelare liberă, solidă și 

modelare cu ochiuri. 

Fusion 360 funcționează pe bază de abonament de plată lunară. De asemenea, dezvoltatorii 

actualizează în mod regulat caracteristicile, făcând-o mai bună pe măsură ce se vând noi 

rate. Acesta rulează pe mai multe platforme și permite utilizatorilor să acceseze informațiile 

lor ori de câte ori doresc. 

 

MoI 3D - moi3d.com/ 

Scurt pentru Momentul Inspirației, MoI oferă o interfață inteligentă și o gamă mare de 

instrumente CAD pentru utilizatorii specializați în modelarea poligonală. Programul vine cu 

funcții booleene avansate (orice operație logică în care fiecare dintre operanzi și rezultatul ia 

una din două valori, ca "adevărat" și "fals" sau "circuit on" și "circuit off") care permit 

proiectarea rapidă de modele "de suprafață tare". Este un software ușor de utilizat care 

folosește sistemul de modelare NURBS (algoritmul matematic al algoritmului matematic 

folosit în grafica computerizată, în special CAD). 

Acesta nu este gratuity dar este mai ieftin decât unii dintre concurenții săi. Are o mulțime de 

funcții , dar evită să fie prea aglomerat cu caracteristici inutile. Din cauza ca utilizează curbe 

și booleani face ca fluxul de lucru să fie și mai rapid. 

http://moi3d.com/
http://moi3d.com/
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Wings3D - wings3d.com 

Wings3D este un alt instrument de model poligon open source. În ciuda faptului că este 

freeware, acesta vine cu o gamă largă de instrumente de plasă și selecție. Uneltele, cum ar fi 

oglinda fac modelarea simetrică sa fie usoara. Văzând că este un program pentru începători, 

este foarte ușor de utilizat, iar curba de învățare este destul de constantă. Caracteristicile 

cum ar fi tastele personalizabile și interfața ușor de utilizat indică starea sa ca instrument 

ideal pentru începători. 

În ciuda ușurinței de utilizare, nu are lipsă de caracteristici utile, cum ar fi tăierea planului, 

intersectarea, inserția, îndoirea, curățarea, circularizarea, făcându-l capabil de câteva 

modele impresionante. De asemenea, acceptă o gamă foarte largă de formate de fișiere atât 

pentru import, cât și pentru export. În ciuda aspectului său simplu, merită să verificați dacă 

sinteti la inceput. 

 

 

http://www.wings3d.com/?page_id=22
http://www.wings3d.com/?page_id=22
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K-3D - k-3d.org 

K-3D este un program gratuit de modelare 3D și animație. Programul este extrem de versatil 

și puternic, mai ales când vine vorba de modelarea poligonului. Software-ul folosește o 

conductă de vizualizare bazată pe noduri, care oferă o vizualizare excelentă. Ca urmare, este 

un instrument excelent pentru artiști. 

Una dintre caracteristicile cele mai apreciate este funcția de dezactivare / redo. Utilizatorii 

pot accesa un întreg ansamblu care anulează fiecare schimbare făcută de utilizator. Datorită 

codării open-source și a licenței publice generale, există o multitudine de caracteristici și 

ghiduri detaliate privind operațiunile sale. 

 

BRL-CAD - brlcad.org 

Acest software open source este un sistem solid de modelare solidă cu editarea geometriei 

interactive. Este aparent folosit de armata americană pentru a modela sistemele de arme, 

arătând că este destul de fiabil, dar și foarte avansat. BRL-CAD oferă un nivel ridicat de 

precizie datorită utilizării coordonatelor specifice pentru aranjarea formelor geometrice. 

Acesta oferă o bibliotecă vastă de forme simple și complexe pe care utilizatorii le pot 

implementa în propriile lor modele. Ele pot lua mai multe forme și le pot combina în timpul 

lor liber. Software-ul este destul de costisitor, cu toate acestea a fost transformat în open 

source acum câțiva ani. Acesta include peste 400 de instrumente în arsenalul său. De 

asemenea, rulează la viteze mari, în special având în vedere cât de puternice sunt 

caracteristicile sale. 

http://www.k-3d.org/node/1
http://www.k-3d.org/node/1
https://brlcad.org/
https://brlcad.org/
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Taietoare si Printere 3D 

A doua secțiune a acestei liste de cele mai bune instrumente de imprimare 3D se 

concentrează pe programe care vă ajută să executați o imprimare 3D.Taietorul este cel mai 

simplu mod de a trece de la un model 3D la o parte tipărită, deoarece ei iau un model CAD, îl 

trec în straturi și transformă modelul în cod G. Software-ul de împărțire include, de 

asemenea, setările imprimantei 3D cum ar fi temperatura, înălțimea stratului, viteza de 

imprimare etc. la codul G. Imprimanta 3D poate citi acest cod G și poate face stratul de 

model urmând instrucțiunile stabilite în codul G.NetFabb - 

www.netfabb.com/blog/netfabb-basic-now-just-netfabb 

În afară de a fi doar un program de slicer, NetFabb vă permite să identificați ultimele 

probleme cu fișierele dvs. STL înainte de a ajunge la etapa de tăiere. Pe scurt, un fișier STL 

stochează informații despre modelele 3D. Acest format descrie numai geometria suprafeței 

unui obiect tridimensional fără nici o reprezentare a culorii, a texturii sau a altor atribute de 

model comun. Aceste fișiere sunt de obicei generate de un program de proiectare asistată 

de calculator (CAD), ca produs final al procesului de modelare 3D. ".STL" este extensia de 

fișier a formatului de fișier STL. Acest software puternic este disponibil într-o ediție 

profesională, pe care utilizatorii trebuie să o descarce acum ca o încercare gratuită, chiar 

dacă acestea necesită doar funcțiile de bază pentru feliere. 

https://www.netfabb.com/blog/netfabb-basic-now-just-netfabb
../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/Final%20training%20kit/www.netfabb.com/blog/netfabb-basic-now-just-netfabb
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Repetier - repetier.com 

Acest software cu sursă deschisă acceptă trei motoare diferite; Slic3r, CuraEngine și 

Skeinforge. Repetier poate de asemenea să gestioneze până la 16 extruderi cu diferite tipuri 

de filamente și culori simultan și puteți vizualiza rezultatul final înainte de imprimare. Există 

o mulțime de personalizari și o mulțime de procese implicate, ceea ce face Repetier ideal 

pentru utilizatorii mai avansati. De asemenea, beneficiați de acces de la distanță la 

imprimantele dvs. cu gazda Repetier. 

 

Simplify3D - simplify3d.com 

Simplify3D este un instrument extrem de puternic, care vă ajută să îmbunătățiți drastic 

calitatea tipăririi 3D. Simplify3D simplifică modificarea CAD-ului în straturi, corectează, de 

asemenea, orice probleme cu modelele dvs. și vă permite să previzualizați rezultatul final, 

ajutând la identificarea în continuare a oricăror alte probleme. Utilizatorii avansați vor trebui 

să decidă dacă funcțiile premium merită să fie plătite în comparație cu slicerierele cu sursă 

deschisă. 

https://www.repetier.com/
https://www.repetier.com/
https://www.simplify3d.com/
https://www.simplify3d.com/


Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

70 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

 

Slic3r - slic3r.org 

Acest software open-source include tăieturi incrementale în timp real, previzualizare 3D și 

multe altele. Este unul dintre cele mai utilizate instrumente software de imprimare 3D. 

Modificarea incrementală în timp real permite ca atunci când modificați o setare, tăierea nu 

trebuie să înceapă de la zero. Numai codul G pentru piesele afectate este recalculat. 

Rezultatul final este un program de tăiere rapid, flexibil și precis. 

 

Ultimaker Cura - ultimaker.com 

In ciuda numelui sau, Cura poate fi folosit cu aproape orice imprimanta 3D deoarece este un 

slicer open-source. Programul este ideal pentru începători, deoarece este intuitiv și rapid. 

Mai presus de toate, este ușor de utilizat. Utilizatorii mai avansați pot accesa alte 200 de 

setări pentru a îmbunătăți amprentele lor. 

 

CraftWare - craftbot.com/craftware 

CraftWare este un alt dispozitiv de taiere fără probleme, potrivit pentru începători. 

Software-ul liber transformă în mod eficient modelul dvs. 3D digital în codul G pentru 

http://slic3r.org/
https://slic3r.org/
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
https://craftunique.com/craftware
https://craftbot.com/craftware/
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imprimarea 3D. Există, de asemenea, un vizualizator foarte bun cu acest software care vă 

permite să identificați toate zonele posibile ale modelului care trebuie modificate. 

 

KISSlicer - kisslicer.com 

Acest software de împărțire își face treaba bine, deși interfața cu utilizatorul este oarecum 

de bază. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie doar de un feliator care oferă rezultate 

excelente, utilizați KISSlicer. Rețineți că versiunea de bază este numai pentru mașinile cu un 

singur cap. Veți avea nevoie de o versiune PRO pentru mașini cu mai multe 

capuri.  

Skeinforge 

Acest lanț de scripturi de programare Python convertește fișierele CAD STL 3D în codul G. 

Este destul de depășită acum și a fost înlocuită de un software mult mai rapid de tăiere, dar 

merită o mențiune onorabilă. 

http://www.kisslicer.com/
http://www.kisslicer.com/
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ReplicatorG - replicat.org 

ReplicatorG este un alt program nestingherit de tăiere. Folosește Skeinforge ca sistem de 

tăiere, deși înseamnă că este un pic depasit. Pe de altă parte, este încă perfect adaptat la 

ceea ce face. Acest software funcționează pe replicatoarele MakerBot, Thing-O-Matic, 

CupCake CNC, Mașini RepRap sau mașini CNC generice. 

 

3DPrinterOS - 3dprinteros.com 

Acest software de gestionare a imprimantei 3D cloud computerizate vine cu un cost. Ideea 

esențială este gestionarea întregului proces de imprimare 3D cu o singură platformă. 

Utilizatorii pot să editeze și să repare desenele, să împacheteze fișierele STL din cloud și chiar 

să trimită fișierele pentru imprimare de oriunde din lume. Software-ul oferă, de asemenea, 

posibilitatea de a partaja fișierele CAD. 

http://replicat.org/
http://replicat.org/
https://www.3dprinteros.com/
https://www.3dprinteros.com/
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STL format (export standard) 

 

 

STL este un tip de fișier computerizat standard care conține un model 3D. Reprezentarea 

suprafeței obiectului este reprezentată de una sau mai multe ochiuri poligonale. Ochiurile 

dintr-un fișier STL sunt în întregime compuse din fațete triunghiulare. Numele "STL" este 

preluat din extensia sa, inițial deoarece fișierele au fost destinate unui proces rapid de 

prototipare numit Stereolithography. De asemenea, STL reprezintă limbajul standard al 

triunghiului. Formatul de fișier a devenit rapid un standard mondial pentru schimbarea 

obiectelor de tip 3D de plasă între programe și. stl's sunt acum folosite ca intrări pentru 

practic toate procesele de prototipare rapidă, precum și unele prelucrări 3D. Practic toate 

programele 3D pot exporta un STL, iar cele mai multe pot să le importe. 

Triangularea (sau numărătoarea) a unei suprafețe va cauza fatetarea modelul 3D. Parametrii 

utilizați pentru ieșirea unui STL vor afecta numărul de fețe (figurile 2 și 3). Nu puteți construi 

modelul mai fin decât fișierul STL. Dacă STL este grosier și fațetat, modelul fizic imprimat 3D 

va fi grosier și fațetat, de asemenea. Cu toate acestea, suprafața mai netedă / mai puțin 
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fațetată este (cu cât este mai mare numărul sau numărul triangular), cu atât este mai mare 

fișierul. Imprimarea 3D poate accepta doar o anumită dimensiune a fișierului; prin urmare, 

este important să găsiți un echilibru între modelul dvs., suprafața dorită și procesul de 

tipărire 3D la alegere. 

TinkerCAD este excelent pentru imprimarea 3D a obiectelor geometrice simple. Interfața 

sa a fost creată cu o imprimare 3D în minte. 

Design > Download for 3D Printing > .STL 

SketchUp nu oferă crearea STL direct în cadrul programului. Descărcați extensia pentru 

.STL aici (rețineți: acest plugin este open-source și actualizat frecvent). 

1. 1. Descărcați și instalați pluginul 

2. Selectați Instrumente> Export la DXF sau STL și selectați unitățile pentru modelul dvs. 

(se recomandă milimetri) 

Tip: SketchUp nu este construit în mod inerent pentru producția de modele, prin urmare 

este util să verificați fișierul SketchUp pentru a obține o precizie a caracteristicilor 

adiționale după ce este exportat din interfață. Vă recomandăm să încărcați fișierul 

SketchUp în Meshmixer (un program gratuit de la Autodesk) pentru a vă verifica fișierul 

pentru a face față și a remedia eventualele deficiențe ale suprafeței. 

Nota: Nu recomandăm utilizarea SketchUp pentru imprimarea 3D, deoarece nu se exportă 

bine și este folosit pentru schițele de design timpurii, decât pentru a produce modele fizice. 

Inventor (Autodesk) 

1. Selectați IPro> Imprimare> Previzualizare imprimare 3D 

2. Selectați Opțiuni și alegeți rezoluția dorită și faceți clic pe OK 

3. În fereastra de previzualizare, selectați Salvare copie ca sau Trimitere la serviciul de 

imprimare 3D 
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4. Salvare ca tip la fișier STL (* .stl) 

Notă: Setarea "Înaltă" va produce, de asemenea, cea mai mare dimensiune a 

fișierului. De la scăzut, mediu la mare, fișierul de probă pentru uscătorul de păr din 

Inventor a variat de la aproximativ 6.7MB, 17.6MB până la 50MB. 

Sfat: înainte de finalizarea exportului, selectați fila Opțiuni. În această fereastră, 

puteți selecta rezoluția (aspectul) pentru modelul dvs. (High, Medium, Low și 

Custom) și verificați dacă unitățile dvs. sunt corecte. Setarea "Înaltă" va produce o 

dimensiune mare a fișierului. Inventorul Autodesk vă permite să salvați atât piesele 

individuale cât și ansamblurile în format STL, la toate nivelurile de proiectare. 

Pentru a verifica dacă modificatorii au fost aplicați înainte de export: 

1. Instrumente> Rebuild All (Acest lucru asigură faptul că datele de proiectare conțin 

modificările recente și că nu sunt corupte) 

2. Fișier> Salvare copie ca> STL (.stl) 

3. Selectați High și faceți clic pe OK 

Notă: Pentru a modifica valorile asociate fiecărei setări de rezoluție (High / Medium / Low), 

trebuie să editați registrul Windows. 

CATIA  

1. Selectați comanda STL (vă recomandăm să setați segmentarea maximă la 0.015 mm) 

2. Selectați modelul> Da> Export 

Notă: CATIA V5 este capabilă să creeze fișiere STL din fișierele CATPart, dar nu din 

ansambluri (fișiere CATProduct) sau reprezentări geometrice (fișiere auto). Prin urmare, 

fișierele sursă, inclusiv cele salvate într-un format neutru (adică STEP sau IGES), trebuie 

salvate ca CATParts. Dacă proiectul sursei a fost salvat ca un ansamblu, acesta este importat 

în CATIA ca produs CATP. Pentru a crea un fișier STL din acesta, trebuie mai întâi să îl 
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convertiți într-o parte cu mai multe corpuri. Procedura descrisă mai jos este una din mai 

multe metode pentru a face acest lucru. 

Salvarea fișierelor CATProduct ca fișiere CATPart pentru imprimarea 3D: 

1. Meniu Fișier> Deschidere> selectați fișierul sursă (importă ansambluri ca CATProduct)  

2. Salvați fișierul CATProduct importat 

3. Selectați Fișier> Nou> Parte> Denumiți noua parte 

4. Selectați o componentă din fișierul CATProduct master și copiați-o 

5. Lipiți componenta într-o fereastră nouă 

6. Repetați pașii și până când ați copiat toate componentele și le-ați lipit ca părți individuale 

7. Odată ce ați asamblat ansamblul complet în componente individuale, selectați Fișier> 

Parte nouă 

8. Copiați fiecare componentă individuală din fișierele de lucru și inserați-o în noul fișier 

model combinat (geometria tuturor părților ar trebui să fie reținută și aliniată corect în 

partea combinată) 

9. Noua parte este acum gata să fie exportată ca fișier STL 

10. Selectați Instrumente> Generați CATPart din Produs 

11. În final, selectați Fișier> salvare ca> Salvare ca tip: STL 

1. Indicație: Ocazional, unele componente nu se pot alinia corect în partea combinată 

datorită modului în care a fost proiectat ansamblul original. Pentru a alinia părți, 

selectați Inserare Meniu> Funcție Constrângeri. 

2. Înainte de a salva fișierul, este recomandat să examinați setările care determină 

precizia modelului și dimensiunea fișierului.  
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Pentru a vedea acești parametri: 

Instrumente> Opțiuni 

În caseta de dialog Opțiuni, afișați fila Performanță 

În categoria Generală (din stânga), selectați Afișați 

Examinați setările de Precizie 3D 

Sfat: Raportul de precizie al curbelor: cu cât este mai mare setarea, cu atât suprafața va fi 

mai bună atunci când se vor ocupa de geometrii complexe, mai ales dacă suprafețele conțin 

mici modificări bruște cu raze mici (cum ar fi loviturile pe o minge de golf). 

MAYA  

Maya este un spațiu de design gratuit, care nu este special adaptat pentru producție, prin 

urmare este deosebit de important să verificați dimensiunile designului dvs. (sunt definite 

grosimea peretelui? Sunt toate nodurile conectate? 

Caracteristici de verificat: 

1. Fereastră> Setări> Preferințe> Setări 

2. Schimbați unitățile de măsură la milimetri 

3. Examinați dimensiunile și scala în caseta Chanel 

4. În final, deschideți Creati> Asamblare scena 

5. Accesați instrumentele de măsurare pentru a verifica toate dimensiunile și grosimea 

caracteristicilor 

Odată ce ați verificat funcțiile, deschideți opțiunile de reconstrucție a suprafeței și 

definiți densitatea suprafeței piesei dvs. Aceasta va determina rezoluția imprimării 

3D finale. Verificați liniile directoare ale tehnologiei preferate pentru a vă asigura că 
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procesul de tipărire 3D se poate ocupa de rezoluția dorită. 

Acum sunteți gata să exportați. 

1. Selectați Fișier> Export Selecție> Export ca STL_DCE. 



Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

79 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

1.3.2 Cumpărați propria imprimantă 3D sau proiectați-vă modelul și externalizați imprimarea? 

Imprimarea 3D devine din ce în ce mai integrată la locul de muncă. Ea ajută companiile să 

valideze modele, să efectueze teste funcționale și să aducă produsele pe piață mai repede. 

Prototipurile tipărite 3D sunt utile pentru comunicarea conceptelor cu părțile interesate, 

ceea ce duce la iterații mai rapide și la produse de calitate superioară. Executivii rareori 

trebuie să fie convinși de avantaje - dar mulți continuă să-și externalizeze sarcinile de 

imprimare 3D; mai ales atunci când vine vorba despre producția finală. 

 

De ce companiile externalizează 

Externalizarea nu implică investiții în mașini sau în formare. Ea elimină, de asemenea, 

incertitudinea cu privire la fabricarea internă a prototipurilor funcționale sau a pieselor 

finale. IMM-urile nu își pot permite un echipament scump de fabricare a aditivilor industriali 

- externalizarea le oferă acces la acestea și la nivelul corect de expertiză, care îmbunătățește 

eficiența conductelor. Chiar și echipele de ingineri din întreprinderile mari nu au întotdeauna 

bugetul să investească în cursuri și echipament scump. 

 

O soluție alternativă 

Modelele și prototipurile sunt esențiale în faza de proiectare, iar companiile doresc 

modalități mai rapide și mai eficiente de a-și dezvolta conceptele de produs. Externalizarea 

le permite să utilizeze tehnologia de imprimare 3D fără o investiție inițială mare; dar timpul 

de transfer poate fi încă semnificativ, subcotând iterațiile scurte asociate de obicei cu 

tipărirea 3D. 

Imprimantele 3D desktop oferă o alternativă excelentă, fără a necesita o investiție financiară 

semnificativă. Acestea oferă rezultate profesionale și alte beneficii; costuri mai mici, timpi de 

plată mai rapizi, mai multe interacțiuni cu clienții și scalabilitate mai mare. De asemenea, 

sunt ușor de operat, rezultând o capacitate mai mare, mai multe echipe și mai multe 

departamente care le utilizează. Pe scurt, fac imprimarea 3D accesibilă utilizatorilor mai 

profesioniști, indiferent de industrie. 

 

Care sunt opțiunile dvs.? 

Acest lucru depinde atât de scop, cât și de aplicație. Întreprinderile au trei opțiuni în ceea ce 

privește tipărirea 3D: externalizează sarcinile, imprimă in-house cu mașini industriale sau 
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investesc în imprimante 3D de birou cu costuri reduse și accesibile. 

Următoarele secțiuni examinează avantajele și dezavantajele fiecăruia. 

- Unelte tipărite 3D 

- O colecție de unelte 3D tipărite în interior și externalizate 

 

Externalizarea către terțe părți 

Externalizarea este o opțiune bună dacă căutați o calitate excepțională, cantități mici și 

complexitate ridicată. Este alegerea potrivita daca aveti nevoie de cinci parti sau mai putin 

pe luna, mai ales daca piesele sunt mari sau necesita materiale non-standard. De asemenea, 

este util pentru piesele finale care necesită materiale sau aplicații neobișnuite. 

Cu toate acestea, trebuie avertizat - aceasta este cea mai lentă opțiune. Da, veți avea un 

expert care îndeplinește sarcina fără riscurile asociate de angajare pe termen lung. Dar rata 

orară sau de proiect este adesea mult mai mare decât angajarea unui angajat și veți aștepta 

mai mult pentru a-și termina treaba. 

Pro: 

- Mai multe tehnologii disponibile, cum ar fi SLA, FFF și SLS 

- Mai multe materiale decât un sistem intern 

- cunostinte experte despre materiale (și limitările lor) 

- Fără angajament pe termen lung 

- Nici o investiție inițială 

Contra: 

- - Costul pe o parte este mult mai mare decât imprimarea internă 

- - Proces mai lent - săptămâni în loc de zile 

- - Mai multe documente și mai multe etape de flux de lucru. Va trebui să contactați 
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furnizorii, să consultați citate, să puneți o cerere de achiziție, să treceți peste 

specificații, să dezvoltați idei, să evaluați funcționalitatea și multe altele 

- - Amendamentele mici sunt costisitoare 

- - iterațiile multiple necesită mai mult timp pentru a crea 

- - Clientul este blocat cu programe software, add-on-uri sau filamente 

- - Subutilizarea structurală 

- - Inaccesibilitatea. Este necesar un operator, inginerii nu îl pot folosi direct, iar 

întreținerea nu înseamnă disponibilitate 

- - Nu este scalabil 

- - Imprimanta 3D industriala 

- - Componentele din interiorul camerei de construcție a unei mari imprimante 3D 

industriale 

Imprimante industriale 3D interne 

Imprimantele industriale sunt ideale dacă produceți loturi mari de piese. Va trebui să utilizați 

frecvent imprimantele pentru a justifica investițiile și instruirea. 

Pro: 

- Gama largă de materiale de înaltă performanță disponibile 

- Atunci când este implementat, este mai rapid decât utilizarea unor birouri de service ale 

terților 

- Opțiunea cost-eficientă (când se imprimă în loturi mari) 

Contra: 

- - Investiții semnificative în avans. Așteptați-va să plătiți între 250.000 și 1 milion de 

dolari pentru un sistem de fabricare corespunzator 

- - O mulțime de spațiu necesar. Sistemele reale de producție necesită peste 30m2 de 

spațiu de podea, HVAC industrial, stații de finisare, stații de curățare și multe altele 

- - Contabilitatea pentru toate costurile, o singură construcție ar costa mai mult decât 

o imprimantă 3D desktop (aproximativ 3.000 de dolari, plus utilizare și muncă) 
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- - Neadecvată pentru loturi scurte - costă mult mai mult pe produs tipărit 

Imprimante 3D Ultimaker 

Imprimantele 3D de birou oferă o soluție eficientă și versatile 

Imprimante 3D interioare de birou 

Imprimantele 3D desktop sunt perfecte pentru prototipuri rapide. Dacă faci o mulțime de 

tipăriri, o fermă de tipărire a mai multor mașini de birou este mult mai ieftină și mai ușor de 

scos decât imprimarea industrială. Imprimantele multiple și grupurile de tipărire 3D oferă, de 

asemenea, o mai mare flexibilitate și control (de ex. Imprimarea unei părți pe mașină). 

Pro: 

- Opțiunea cea mai rentabilă. Un prototip externalizat poate costa mii de dolari (pentru 

modele complexe). În medie, imprimarea internă costă o zecime din preț 

- Timp de întoarcere mai rapid. Externalizarea pieselor imprimate 3D durează aproximativ o 

săptămână. O imprimantă 3D internă produce un prototip în cateva ore. Produsele pot fi 

aduse pe piață într-o fracțiune de timp 

- Flexibilitate mai mare - modele de tweak la un cost mult mai mic 

- Nu există niciun risc de scurgeri de informatii, desene sau modele - totul se face în 

siguranța spațiilor comerciale 

- Controlul total al designului - tipăriți detalii fine, suprafețe netede și chiar componente în 

mișcare într-o singură construcție 

- Mai puțin spațiu necesar 

- Relativ ieftin și scalabil 

Contra: 

- Majoritatea imprimantelor 3D de birou sunt limitate din punct de vedere tehnic la tipărirea 

materialelor de înaltă performanță 
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- Mai potrivit pentru piese de dimensiuni mai mici 

- Nu este la fel de potrivit pentru personalizarea în masă 

- Este necesară formarea angajaților (dar mai puțin intensă și complicată în comparație cu 

mașinile industriale) 

Întrebări de întrebat 

Înainte de a vă angaja la o soluție de imprimare 3D, întrebați-vă următoarele: 

- De ce ai nevoie de piese? Prototiparea funcțională? Afișaj vizual? Turnarea în produse 

finite? 

- Ce materiale vei folosi? 

- Câte elemente va trebuie intr-o săptămână? Cât de multe elemente se pot potrivi într-un 

singur volum de construcție pe un desktop sau pe o mașină industrială? 

- Cât de familiari sunt angajații dvs. cu procese de producție aditive? Este necesară formarea 

suplimentară? 

- Care este cronologia pentru implementarea tipăririi 3D în fluxul de lucru? 

- Ce este cel mai potrivit pentru mediul dvs. de lucru? 

În majoritatea cazurilor, investiția în mai multe imprimante de birou interne este cea mai 

bună opțiune, apoi externalizarea părților finale cu cerințe specifice către un birou de 

service. Este alegerea eficientă din punct de vedere al costurilor, nu numai pentru lucrătorii 

din domeniul cunoașterii și pentru echipele de proiectare sau de inginerie, ci și pentru 

companiile multinaționale. Mașinile industriale sunt adesea insuficient folosite și nu merită 

investiția, cu excepția cazului în care modelul dvs. de afaceri implică activități de 

personalizare în masă sau activități cu un volum redus și cu profit mare. Dacă sunteți 

încrezător că veți avea nevoie de loturi mari de piese cu o înaltă conformitate (de exemplu, 

aerospațiu), atunci aceasta poate fi o opțiune viabilă pentru dvs. 

Luați în considerare nu doar cerințele dvs. curente de companie, ci și ceea ce căutați în viitor. 

Costul și caracterul practic ar trebui să reprezinte întotdeauna o prioritate, dar și 

scalabilitatea și potențialul creativ. 
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1.3.3 Cel mai bun design 3D / software de modelare 3D 

Utilizat în industrii precum imprimarea 3D, animația, jocurile, arhitectura și designul 

industrial, modelele 3D sunt componente esențiale ale producției digitale. De aceea, 

alegerea software-ului potrivit pentru modelarea 3D este importantă; vă ajută să vă realizați 

ideile creative cu un minim de agitație. 

Dar găsirea software-ului corect de modelare 3D este adesea dificilă. Acest lucru se 

datorează diferitelor aspecte și gamei largi de caracteristici disponibile în aceste aplicații. 

Pentru a vă ajuta în alegerea potrivită, am inclus suite de software de modelare 3D în fiecare 

etapă de învățare, indiferent dacă sunteți un începător complet de modelare 3D sau un 

profesionist cu experiență. 

Cu toate acestea, pentru a ne păstra lista frumoasă și scurtă, am exclus anumite software-uri 

de modelare 3D, care sunt folosite, în general, în principal pentru animație 3D și jocuri de 

noroc. Deci, nu fi alarmat dacă nu găsiți Lightwave, Maya și altele asemănătoare pe această 

listă. De asemenea, clasamentul instrumentelor este de la începător la industrial. 

Nume Nivel OS Pret Formate 

LibreCAD   incepator Windows, 

macOS and 

Linux 

Gratuit dxf, dwg 

SculptGL  incepator Browser Gratuit Free obj, ply, sgl, stl 

TinkerCAD  incepator Browser  Gratuit 123dx, 3ds, c4d, mb, obj, 

svg, stl 

3D 

Slash 

 

 

incepator Windows, 

Mac, Linux, 

Raspberry Pi 

or Browser 

Gratuit, 24 €/ an 

Premium 

3dslash, obj, stl 

https://all3dp.com/1/best-free-3d-modeling-software-3d-cad-3d-design-software/#3d-slash
https://all3dp.com/1/best-free-3d-modeling-software-3d-cad-3d-design-software/#3d-slash
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SelfCAD  incepator Browser Gratuit 30-zile, 

$9.99/luna 

stl, mtl, ply, dae, svg 

Photoshop CC incepator Windows 

and Mac 

142 €/an 3ds, dae, kmz, obj, psd, 

stl, u3d 

FreeCAD Intermediar   Windows, 

Mac and 

Linux   

Gratuit step, iges, obj, stl, dxf, 

svg, dae, ifc, off, nastran, 

Fcstd 

MakeHuman Intermediar Windows, 

Mac and 

Linux   

Gratuit dae, fbx, obj, STL 

OpenSCAD  Intermediar Windows, 

Mac and 

Linux 

Gratuit dxf, off, stl 

Meshmixer   Intermediar Windows, 

Mac and 

Linux   

Gratuit amf, mix, obj, off, stl 

Clara.io Intermediar Browser Gratuit, Premium 

de la $100/an 

3dm, 3ds, cd, dae, dgn, 

dwg, emf, fbx, gf, gdf, 

gts, igs, kmz, lwo, rws, 

obj, off, ply, pm, sat, scn, 

skp, slc, sldprt, stp, stl, 

x3dv, xaml, vda, vrml, 

x_t, x, xgl, zpr 

SketchUp  Intermediar Windows 

and Mac 

Gratuit, 657€ Pro dwg, dxf, 3ds, dae, dem, 

def, ifc, kmz, stl 
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DesignSpark Intermediar Windows Freemium (Gratuit 

in varianta de 

baza), $835 (cu 

optiuni) 

rsdoc, dxf, ecad, idf, idb, 

emn, obj, skp, STL, iges, 

step 

nanoCAD Intermediar Windows  Freemium, 

$180/an 

sat, step, igs, iges, sldprt, 

STL, 3dm, dae, dfx, dwg, 

dwt, pdf, x_t, x_b, 

xxm_txt, ssm_bin 

3ds Max Profesional Windows 2.141,70 €/ an, 

licenta 

Educationala  

stl, 3ds, ai, abc, ase, asm, 

catproduct, catpart, 

dem, dwg, dxf, ipt, jt, nx, 

obj, prj, prt, rvt, sat, skp, 

sldprt, sldasm, stp, vrml, 

w3d xmldwf, flt, iges 

AutoCAD Profesional Windows 

and Mac 

1400 €/ an dwg, dxf, pdf 

Blender Profesional Windows, 

Mac and 

Linux 

Gratuit 3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, 

lwo, svg, ply, stl, vrml, 

vrml97, x3d 

Cinema 4D Profesional Windows, 

macOS 

$3,695 3ds, dae, dem, dxf, dwg, 

x, fbx, iges, lwf, rib, skp, 

stl, wrl, obj 

Modo Profesional Windows, 

macOS and 

Linux 

$1799 lwo, abc, obj, pdb, 3dm, 

dae, fbx, dxf, x3d, geo, stl 

Mudbox   Profesional Windows 

and Mac 

85 € / an fbx, mud, obj 



Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

87 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

Onshape  Profesional Windows, 

Mac, Linux, 

iOS, Android 

2.400 €/an, 

Gratuit in varianta 

de baza 

available sat, step, igs, 

iges, sldprt, stl, 3dm, 

dae, dfx, dwg, dwt, pdf, 

x_t, x_b, xxm_txt, 

ssm_bin 

Poser Profesionals  Windows, 

Mac 

Standard $129.99, 

Pro $349.99 

cr2, obj, pz2 

Rhino3D  Profesional Windows 

and Mac 

495€ Educational, 

1695€ Comercial  

3dm, 3ds, cd, dae, dgn, 

dwg, emf, fbx, gf, gdf, 

gts, igs, kmz, lwo, rws, 

obj, off, ply, pm, sat, scn, 

skp, slc, sldprt, stp, stl, 

x3dv, xaml, vda, vrml, 

x_t, x, xgl, zpr 

ZBrush  Profesional Windows 

and Mac 

400€ Educational 

720€ licenta pe un 

singur utilizator 

dxf, goz, ma, obj, stl, 

vrml, x3d 

CATIA Industrial Windows 7.180 €; 

Educational  

3dxml, catpart, igs, pdf, 

stp, stl, vrml 

Fusion 360 Industrial Windows 

and Mac 

499.80 €/year, 

Educational  

catpart, dwg, dxf, f3d, 

igs, obj, pdf, sat, sldprt, 

stp 

Inventor Industrial Windows 

and Mac 

2,060 €/an 3dm, igs, ipt, nx, obj, prt, 

rvt, sldprt, stl, stp, x_b, 

xgl 
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SolidWorks  Industrial Windows 9.950 €, 

Educational  

3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, 

amf, dwg, dxf, idf, ifc, 

obj, pdf, sldprt, stp, stl, 

vrml 
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Imprimare 3D Aplicații practice 
Există o mulțime de aplicații practice legate de imprimarea 3D în casa dvs. De exemplu, 

mixerul meu pentru sucuri s-a stricat. Motivul a fost că roata din plastic care a conectat 

motorul și vasul mixerului "s-a topit" din cauza utilizării. Am măsurat dimensiunile, am făcut 

un model 3D și, în mai puțin de o oră, imprimanta mea 3D a început să producă piesa de 

schimb de nailon care a funcționat bine. De asemenea, dacă se rupe, nu mă deranjează, de 

vreme ce apăs butonul și obțin o altă piesă de la imprimanta 3D. Există o mulțime de obiecte 

în viața de zi cu zi pe care le puteți proiecta sau repara într-un timp scurt în acest fel. Limita 

este imaginația  ta și, bineînțeles, legile fizicii care guvernează procesul de tipărire 3D. 

Principalul lucru de luat în considerare aici este suportul pe care îl are obiectul dvs. în timpul 

tipăririi 3D. Pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a utiliza cât mai puțin material 

posibil, ar trebui să plasați obiectul pe patul imprimantei astfel încât să necesite un suport 

minim necesar. 

Obiective de învățare: 

Dacă doriți să fiți eficient și fericit cu rezultatul final, este bine să învățați câteva lucruri 

fundamentale. Mai intai un pic de fotografie, dar acest lucru nu este de obicei o afacere 

mare, din moment ce toti suntem acum fotografiati tot timpul cu telefoanele mobile si 

camerele noastre. Aveți nevoie de fotografii pentru reconstrucțiile 3D de la care veți produce 

apoi modelul 3D. Deci, următorul pas al învățării este reconstrucția 3D a fotografiilor. 

Programul de calculator cum ar fi Agisoft accesibil (http://www.agisoft.com/) produce așa-

numitul nor de punct de la care ele calculează coordonatele obiectului 3D. Apoi, exportați 

modelul 3D direct la imprimanta 3D sau efectuați o reglare fină cu ajutorul unui instrument 

3D de modelare. În cele din urmă, trebuie să alegeți filamentul potrivit pentru procesul de 

imprimare 3D și să amplasați obiectul 3D astfel încât imprimanta 3D să o poată imprima în 

modul cel mai economic și mai fezabil din punct de vedere fizic. 

 

Conținut / Subiecte: 
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Vom acoperi designul și fabricarea bijuteriilor proprii. Vom începe cu obiectul pe care îl 

găsim în jurul nostru și vom încerca să-i transformăm în bijuterii. 

Durată: 

În practică, va dura o zi pentru ca primul dvs. produs să fie produs, dar atunci când ați învățat 

procesul va dura doar câteva ore. 
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Area: Bijuterii 

Abordarea 1: 

Găsim obiecte în casa noastră sau în natură (pădure, albie etc.) care sunt frumoase și ar 

putea fi substratul pentru noua noastră bijuterie. De exemplu, găsiți o rădăcină interesantă 

sau o ramură de copac vechi sau un anumit fruct sau sămânță. Obiectele pot fi mici sau chiar 

mari de un metru sau mai mult în diametru. În cazul obiectelor mari, va miscati în jurul lor cu 

camera foto sau cu telefonul mobil și faceți o mulțime de fotografii suprapuse. Vă 

recomandăm să setați camera pentru a încetini înregistrarea continuă, astfel încât să 

realizeze aproximativ 3 imagini pe secundă. Desigur, puteți elibera manual declanșatorul sau 

puteți realiza fotografiile cu telefonul mobil. Deci, în primul rând camera la punctul de 

pornire al procesului de fotografiere, apăsați declanșatorul astfel încât să înceapă fotografia 

continuă și să deplaseze camera încet (aproximativ 30 de centimetri pe secundă) ca și cum 

ați avea un pulverizator și doriți să "pictați" un obiect. 

Cea mai importantă parte este de a mișca camera, nu doar pentru a schimba unghiul 

camerei într-un punct fix. Dacă începi să simți durere în brate, poți să te odihnești. De 

asemenea, schimbarea bateriei aparatului foto este o sugestie bună. În final, ai "pictat" 

întregul obiect obținând astfel în mod tipic 200-800 de fotografii. La domiciliu, mutați aceste 

fotografii în computerul dvs., care va fi apoi una sau mai multe nopți ocupate cu calculele 

legate de reconstrucția 3D. 

Dacă aveți o dronă, o puteți lăsa să zboare în jurul unei clădiri, a unui deal sau a unei pietre 

și, astfel, pentru a obține imaginile din care puteți face propriul pandantiv mic al dealului 

interesant de lângă casa dvs., de exemplu. În acest scop, setați aparatul foto al dronei nu pe 

video, ci pe fotografierea într-un mod continuu și apoi acoperind zona ca avioanele care fac 

fotografii pentru realizarea hărților (https://www.topoflight.com/products/topoflight-

mission-planner/ ) 

 

În cazul obiectelor mai mici, le puteți aduce acasă și puteți pune obiectul într-o placă 

https://www.topoflight.com/products/topoflight-mission-planner/
https://www.topoflight.com/products/topoflight-mission-planner/
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turnantă. Fotografiați în timp ce rotiți masa rotundă și obțineți astfel multe fotografii din 

care software-ul de reconstrucție 3D va construi obiectul 3D. De obicei, rotiți masa rotundă 

aproximativ 20 de grade, faceți o fotografie și așa mai departe. Efectuați o secvență cu 

camera îndreptată direct, cu o secvență, cu camera îndreptată în jos și cu o secvență cu 

camera îndreptată în sus. În cele din urmă, fotografiați partea de sus și de jos a obiectului. 

Alternativ, poți fotografia fața prietenului tău sau cineva îți face fotografii și tu vei produce 

modelul 3D al feței care poate fi folosit pentru a face o bijuterie. 

În pasul următor, importați obiectul 3D care este rezultatul scanării fotografiilor în 

instrumentul dvs. de modelare 3D. Rafinați-o acolo și faceți-o frumoasă și fezabilă pentru 

procesul de imprimare 3D. În cele din urmă, tipăriți-l pe 3D sau dați-l unui serviciu de tipărire 

3D.
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Abordarea 2: 

Nu imprimati 3D obiectele finale, dar forme sau obiecte 3D care se vor dizolva în timpul 

procesului de turnare. Aceasta se numește metoda cire perdue (turnarea pierduta cu ceară), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lost-wax_casting ).  

Această legătură descrie modul în care este posibila păstrarea modelului original, dar acest 

lucru nu este necesar în cazul nostru. Este foarte veche și de obicei obiectul se face în ceară. 

În jurul acestui model de ceară puneți un strat de ghips și, după ce se usucă, se toarnă 

modelul de ceară (printr-o gaură mică pe care ați lăsat-o), de exemplu, bronzul topit. Bronzul 

lichid cald se topește și evaporă imediat ceara și înlocuiește cavitățile în care a existat ceară 

înainte. Deci, veți obține o statuie de bronz în locul statuii de ceară pe care ați sculptat-o 

inițial. În vremurile mai vechi, aceasta a fost evident problema, deoarece sculptorul a folosit 

o mulțime de timp pentru a produce o figură de ceară care a fost pierdută pentru totdeauna. 

Cu toate acestea, acum, cu imprimarea 3D, noi doar zâmbim și lăsăm modelul nostru de 

ceară 3D să se topească, deoarece putem imprima imediat un alt model 3D. Este necesar să 

menționăm aici că imprimantele clasice 3D accesibile care utilizează filamente nu pot 

imprima cu ceară. Cu toate acestea, pot imprima cu filamente solubile în apă. Deci, puteți 

face stratul rezistent la temperaturi în jurul obiectului realizat cu filamentul solubil în apă, 

apoi înmuiați totul în apă, filamentul se dizolvă și veți obține cavitatea goală în cazul în care 

turnați metalul topit. Apropo, filamentul solubil în apă este mult mai scump decât filamentul 

obișnuit pentru tipărirea 3D. 

Imprimarea 3D în ciocolată a fost foarte atractivă pentru mine și am crezut că aceasta este o 

mare oportunitate. Am verificat pe YouTube despre asta - ar trebui să încercați și 

dumneavoastră pentru că este foarte amuzant și interesant - și a ajuns la concluzia că există 

vechea zicală că ciupercile cresc adesea mai repede decât obiectul nostru 3D pe patul de 

imprimare 3D. Prin urmare, imprimarea obiectelor de ciocolată direct este pur și simplu prea 

lentă. În plus, aveți probleme de temperatură, deci aveți nevoie de o imprimantă 3D 

dedicată pentru ciocolată sau o imprimantă standard modificată cu încălzire și răcire etc. Pe 

scurt, nu sugerez să imprimați 3D cu ciocolată, ci să faceți mucegaiuri de ex. silicon și astfel 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lost-wax_casting
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veți produce 3D obiecte de ciocolată tipărite indirect prin turnare. Acest lucru este valabil și 

pentru alte tipuri de alimente ca biscuiții. 

Imprimarea 3D poate fi utilizată pentru a produce bijuterii personalizate și detaliate. 

Imprimarea 3D poate fi folosită pentru fabricarea matrițelor pentru bijuterii sau bijuterii 

reale. Bijuterii personalizabile pot fi create în mai multe forme: metal sau plastic sau chiar în 

forme consumabile, utilizând de exemplu ciocolată. 

Cum sa incepeti: 

Sugestia noastră este să începeți într-una din cele două căi. Dacă sunteți un modelator 

pasionat de 3D, atunci începeți cu modelarea de la zero. Imaginația ta este limita aici! 

Sugerăm instrumentul software pe care partenerii noștri îl folosesc: Zbrush și are și o 

versiune simplificată gratuită acum. Verificați www.pixologic.com. Pe de altă parte, dacă 

sunteți mai confortabil cu telefonul mobil sau cu camera foto decât cu computerul dvs., 

puteți face obiecte 3D de pe fotografiile dvs. și le puteți aduce la imprimantă 3D sau puteți 

trimite la un serviciu care imprimă 3D.  

Abordarea propusă este de a începe prin crearea fișierului 3D care conține informațiile 

despre obiectul care urmează să fie tipărit și să utilizeze un serviciu de imprimare 3D online. 

În acest fel, nu va fi necesar să intrăm în detaliile diferitelor tehnologii de imprimare înainte 

de a stabili că, crearea de bijuterii este ceva în care ne-ar plăcea să investim timp și bani. 

Folosiți-vă creativitatea pentru a face desene și modele online și pentru a le comanda online 

folosind un serviciu de imprimare 3D cum ar fi i.materiliase. Folosirea unui serviciu online 

înseamnă că trebuie doar să vă ocupați de partea creativă a procesului, de designul real și nu 

este nevoie să vă faceți griji cu privire la producție. 
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Iată cum să începeți: 

• Căutați imagini de bijuterii de la producători de bijuterii utilizând imprimarea 3D 

pentru a vedea ce au proiectat și pentru a vă inspira [de exemplu: 

https://www.vectary.com/3d-modeling-inspiration/12-jewelry-designers-using-3d-

printing -trebuie-ar trebui să-follow-20e703adfcaa] 

• Aflați mai multe despre materialele tipărite 3D utilizate în cea mai mare parte pentru 

a crea bijuterii și consultați regulile de proiectare pentru fiecare material. Toate 

serviciile de tipărire online ar trebui să furnizeze astfel de informații și reguli și, 

consultând-o, va fi posibil să înțelegeți care material va da cele mai bune rezultate 

pentru designul dvs. 

• Învățați să utilizați un software de modelare 3D. Există numeroase opțiuni 

disponibile. Mai ales pentru începători, printre cele mai bune alegeri sunt: 

◦ TinkerCAD 

◦ Morphi 

◦ SelfCAD 

◦ 3D Slash 

◦ Sketch Up 

◦ Leopoly 

◦ Sculptris 

• Găsiți un serviciu online ușor de utilizat și încărcați și tipăriți designul pentru a obține 

o ofertă 
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Sources 

"Jewelry - 3D Printing - EnvisionTEC". EnvisionTEC.com.  

“Jewelry 3D Printing Applications”. 

“3D printing in jewelry”. 

“3D PrintedJewelry: WhyJewelry Designers Jointhe 3D Printing Revolution” 

"CustomBobbleheads".  

"3D-print your face in chocolate forthat special Valentine's Day gift". The Guardian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://envisiontec.com/3d-printing-industries/professional/jewelry/
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/jewelry-3d-printing-applications
https://ultimaker.com/en/explore/where-is-3d-printing-used/jewelry
https://i.materialise.com/blog/en/3d-printed-jewelry/
http://www.headbobble.com/
https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2013/jan/25/3d-print-chocolate-face-valentines-day
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2. Modulul 2: Internetul obiectelor: 

2.1 Unitatea 1: Introducere în lumea internetului 

În această unitate veți avea ocazia să aflați tot ce este astăzi acolo pentru a afla despre 

Internetul lucrurilor (IoT). 

Poate părea un concept foarte abstract și nu este relevant pentru cineva care caută noi 

oportunități de angajare. Cu toate acestea, veți descoperi că IO este folosit de noi zilnic și 

oferă multe avantaje, iar experiența este din ce în ce mai solicitată, chiar și în lumea 

feminină. 

Veți aprofunda:  

conceptele de bază ale internetului 

- aplicarea generală a internetului 

- utilizarea zilnică a internetului (afacerea - agricultura - casa inteligentă - orașele inteligente 

- sănătatea publică - în viitor) 

- viitoarele aplicații 

- sectorul siguranței și securității și utilizarea internetului 

- cele mai relevante locuri de muncă și profiluri profesionale pentru femei 

Scopurile învățării 

pentru a afla ce înseamnă IoT, în general vorbind 

să înțelegem zilnic aplicarea actuală a IoT în lumea noastră 

să aprofundeze oportunitățile de lucru actuale, în special pentru femei 

pentru a ilustra prin exemple definiția internetului și modul în care acesta face legătura 

offline cu lumea online 

să descrie în detaliu modul în care IoT poate crea valoare în viața de zi cu zi a oamenilor, 

oferind astfel motivele pentru care ar trebui implementat 

- identificarea provocărilor și oportunităților legate de aplicarea IoT în diferite domenii de 

activitate 

- să învețe cum să utilizeze conceptele cheie ale IoT pentru a formula modele potențiale de 
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aplicare pentru afaceri sau viața de zi cu zi 

- instruirea și consilierea cu privire la implementarea sigură a instrumentelor și soluțiilor IOT. 

- să știe cum să aplice abordarea / perspectiva IoT pentru a identifica o nouă soluție 

potențială pentru o problemă practică / de afaceri. 

Conținut / Subiecte 

La sfârșitul acestei unități, veți afla mai multe despre conceptele principale legate de 

Internetul obiectelor (IoT) și veti înțelege cum poate aduce o schimbare în viața de zi cu zi a 

oamenilor, valorificând aplicațiile sale practice. Originea IoT (istorie și fundal), împreună cu 

situația actuală a situației privind aplicarea acesteia și tendințele viitoare. 

Durata 

3 hours 
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2.1.1 Ce este  IoT? 

Definitie 

Potrivit Dictionarului Oxford, care a introdus-o recent, IoT este "interconectarea prin 

Internet a dispozitivelor computerizate încorporate în obiecte de zi cu zi, permițându-le să 

trimită și să primească date". 

Termenul IoT (Internet of Things) face parte acum din vocabularul curent; nu mulți oameni, 

totuși, ar putea oferi o definiție corectă a acesteia. 

Termostatele inteligente, aparatele inteligente și sistemele de încălzire, iluminatul și 

dispozitivele electronice care pot fi controlate de la distanță prin computere, smartphone-uri 

sau alte dispozitive mobile sunt acum parte a vieții noastre, în timp ce în curând va fi greu să 

ne amintim de ce trăiam fără ele. 

Cu toate acestea, termenul a fost folosit pentru prima oară în 1999 de Kevin Ashton, 

încercând în același timp să atragă atenția conducerii Procter & Gamble asupra prezentării 

sale pe Radio Frequency ID (RFID) prin adăugarea în el a noului cuvânt buzz: Internet. 

Dacă definirea poate părea greu de înțeles și memorată, identificarea dispozitivelor IoT în 

viața noastră de zi cu zi este mult mai ușoară: în mod constant folosim dispozitive care 

interacționează unul cu celălalt, colectând date despre obiceiurile noastre sau despre 

condițiile de sănătate. 

Ideea de a adăuga senzori și inteligență obiectelor de bază poate fi urmărită până la 

începutul anilor '80, când programatorii Universității Carnegie Mellon au creat primul aparat 

care a permis verificarea stării unei masini de Cola prin web și evaluarea disponibilității unei 

bauturi reci.
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2.1.2 Exemple de dispozitive 

Internetul obiectelor poate fi greu de inteles fără a vedea exemple, iar aici sunt primele zece 

gadget-uri IoT de pe piață. 

Sistemul inteligent de securitate Canary 

Inainte, un detector de mișcare a fost cea mai apropiata informatie. Cu toate acestea, cu IoT, 

tehnologia de securitate a casei este acum mult mai avansată. 

Sistemul Canary Smart Security combină detectoare video, audio, detectare a mișcării, 

vizionare pe timp de noapte, sirene și senzori de calitate a aerului, temperatură și umiditate 

într-un singur dispozitiv pe care îl puteți controla de pe telefon. Dacă este detectat ceva, veți 

fi alertat de pe telefonul dvs. și puteți verifica camera. Sistemul poate acționa și ca vorbitor. 

Odată ce sistemul vă avertizează că există cineva la ușă, puteți folosi difuzorul pentru a le 

spune acelei persoane să se întoarcă mai târziu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAEQMiAGKJE  

https://www.youtube.com/watch?v=PAEQMiAGKJE
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Periuta de dinti - Kolibree Smart  

Kolibree este o periuță de dinți inteligentă care a fost dezvoltată cu intenția de a încuraja 

obiceiurile bune de periere a dinților printre copii și adulți. Ea funcționează transformând 

periajul dinților într-un joc care poate ajuta părinții în special cu provocarea de a face copiii 

să-și spele dinții în fiecare dimineață și noapte. De asemenea, salvează datele de pe telefonul 

dvs. despre obiceiurile dvs. de periere. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=XFw6ra4yPWI 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=XFw6ra4yPWI
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Tile 

Tile este o "țiglă" vizibilă pe care o puteți conecta la cheile, portofelul, portofelul etc. care se 

leagă de o aplicație de pe telefonul mobil. Dacă vă pierdeți sau nu vă puteți găsi lucrurile, 

aplicația vă permite să vă apelați țigla iar dacă nu o auziți, o gasiti pe 

hartă.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=WG7BdW7iFzo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=WG7BdW7iFzo
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Petnet Smart Pet Feeder 

De ce ar trebui oamenii să fie singurii care să beneficieze de pe Internet de lucruri? 

Alimentatorul inteligent al lui Petnet vă ajută să calculați cel mai bun tip de hrană pentru 

câinele sau pisica dvs., cât de mult ar trebui să mănânce și chiar să stabilească livrarea de 

hrană pentru animalele de companie atunci când ieșiți. Puteți controla alimentatorul 

inteligent prin telefonul smartphone și puteți monitoriza consumul de hrană al animalului 

dvs. de companie, chiar dacă nu sunteți acasă. 

Furbo Dog Camera 

Camera Furbo Dog vă permite să vă vedeți câinele acasă de oriunde vă aflați, de pe telefon. 

De asemenea, vă permite să le luați și să oferiți un tratament la cerere. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjOwycbkJDM

https://www.youtube.com/watch?v=TjOwycbkJDM
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Adaptor de urmărire automată a mașinii 

S-ar putea să fi observat că exemplele anterioare de dispozitive IOT s-au concentrat asupra 

locuintelor. Cu toate acestea, IoT merge mult dincolo de casa ta. Aplicația Masina Automata, 

de exemplu, urmărește informații despre mașina dvs. utilizând un adaptor în mașină. 

Acesta ține evidența unor lucruri precum numărul de kilometri / oră pe care l-ați condus, 

costul combustibilului, eficiența combustibilului, locația automobilului și starea de aprindere. 

Multe vehicule de parc au acum capabilități IoT, astfel încât acestea să poată fi monitorizate 

și făcute mai eficiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_AyXNeRbpRk 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_AyXNeRbpRk%20
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Kisi Smart Lock 

Kisi Smart Lock oferă un sistem de intrare fara cheie, deoarece, la urma urmei, majoritatea 

oamenilor ar putea uita cheile de birou, dar niciodată telefonul mobil. Kisi furnizează, de 

asemenea, sisteme rezidențiale fără cheie, deși au descoperit că piața lor de nișă sint 

birourile și că încă au cautare  în această direcție. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8XDPctHkhCk

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8XDPctHkhCk
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Sistemul de răspuns personal în situații de urgență 

Acest produs este destinat celor cu probleme medicale. În special pe piața rezidențială unde 

mulți trăiesc singuri. Sistemul Lively constă dintr-un ceas pe care persoana cu probleme 

medicale îl va purta și, dacă nu se simte bine, își poate alerta familia / prietenii despre asta. 

De asemenea, îi permite utilizatorului să-și alerteze familia sau o ambulanță care necesită 

asistență în cazul unei căderi sau al unei alte greșeli. Senzorii pasivi plasați în jurul casei pot, 

de asemenea, să urmărească activitatea, să permită memento-uri de medicație și să trimită 

alerte pentru lucruri cum ar fi mesele ratate sau scăderea activității fizice. 

 

Lively Personal Emergency Response System 30

                                                      
30  Image source: http://www.getmylively.com/ 
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Oglinda Inteligenta - Kohler Verdera  

Acest exemplu IoT pare a fi un element de lux pentru moment, dar în viitor, putem avea 

toate acestea pe peretele toaletei. 

Kohler Verdera Smart Mirror este un nou pas în tehnologie. Împreună cu Amazon Alexa, 

Verdera poate răspunde la întrebări, vă poate spune despre vreme și vă va afișa notificări de 

pe telefonul dvs. pe oglindă. Cu popularitatea vocii care deja domină piața, acest lucru are 

sens ca un nou pas. Deci, nu veți atinge oglinda, pur și simplu vorbiți cu 

ea.

 

The Kohler Verdera Smart Mirror 31

                                                      
31  Image source: https://www.snyxius.com/7-internet-of-things-examples-show-power-iot/ 
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Ochelarii Google  

Ochelarii Google, deși sint doar în ediția Enterprise, prezinta una dintre cele mai populare 

tehnologii pentru a intra și a schimba lumea. 

Google Glass este în esență o pereche de ochelari pe care îi purtați (fără lentile normale) cu 

un afișaj optic și transformă înțelegerea limitelor de funcționalitate ale ochelarilor. În special, 

Ochelarii Google au fost primul produs care a făcut posibilă utilizarea comenzii vocale pentru 

a căuta pe Internet, a găsi imagini și a interacționa cu lumea digitală în mai multe moduri 

diferite. 

Exact ca un smartphone - dar fără necesitatea de a folosi mâinile. Iar oportunitățile de a 

utiliza inovația în viața reală sunt enorme. De exemplu, puteți verifica vremea sau puteți 

vedea informațiile despre zbor chiar în momentul intrării pe aeroport. Sau puteți scana codul 

de bare al unui produs pentru a vedea toate informațiile despre el. Sau puteți utiliza sistemul 

de navigație pentru a vă îndruma către o cafenea într-un oraș nou - și pentru a vă comporta 

ca un 

localnic.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4EvNxWhskf8 

https://www.youtube.com/watch?v=4EvNxWhskf8
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2.1.3 Evolutia  IoT 

Metodele RFID utilizează unde radio pentru a identifica obiecte, colectarea de date despre 

ele și pentru a le introduce direct în sistemele informatice fără intervenția omului. 

La un nivel simplu, sistemele RFID sunt formate din trei componente:  

1. Eticheta RFID sau eticheta inteligentă, 

2. cititor RFID, 

3. O antenă. 

Etichetele RFID conțin un circuit integrat și o antenă, care sunt utilizate pentru a transmite 

date cititorului RFID care convertește undele radio într-o formă mai utilizabilă de date. 

Aceste date sunt apoi transferate printr-o interfață de comunicație către un sistem de 

computer gazdă, unde pot fi stocate într-o bază de date și analizate ulterior. 

Cu siguranta veti vedea una dintre aceste etichete patrate atasate pe anumite produse cum 

ar fi parfumurile si bauturile alcoolice si veti intreba cum a fost f (vezi Figura); 

 

RFID tag example32 

Ei bine, aceste etichete sunt folosite din motive de inventar pentru a reduce costurile 

operaționale, pt a urmări produsele în cadrul lanțului de aprovizionare și pentru a preveni 

manipularea frauduloasă și furturile. 

                                                      
32 Image source: https://stock.adobe.com 

https://stock.adobe.com/
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Adăugarea etichetelor RFID la piese scumpe de echipamente pentru a ajuta la urmărirea 

locației lor a fost, de fapt, una dintre primele aplicații IoT. 

De atunci, IoT a evoluat de la convergența tehnologiilor fără fir, a sistemelor 

microelectromecanice (MEMS), a microservicii și a internetului. Convergența a eliminat 

distincția dintre Tehnologia Operațională (OT) și Tehnologia Informației (IT), permițând 

analizarea datelor generate de mașini nestructurate, pentru a obține informații de 

îmbunătățire. 

Acest proces a fost încurajat de scăderea rapidă a costurilor de adăugare a senzorilor și de 

conectarea la internet a obiectelor. 

Astăzi termenul IoT este utilizat în principal pentru dispozitive care nu sunt concepute inițial 

pentru a avea o conexiune la internet (din acest motiv, PC-urile, smartphone-urile sau 

tabletele nu pot fi considerate IoT) și care pot comunica cu rețeaua independent de acțiunea 

umană. Acum, aproape orice obiect fizic poate fi transformat într-un dispozitiv IoT dacă 

poate fi conectat la internet și controlat în acest fel. 

În sensul cel mai larg, termenul IoT cuprinde tot ceea ce este conectat la internet, dar este 

folosit din ce în ce mai mult pentru a defini obiecte care "vorbesc" unul cu celălalt. 

Aplicatii IOT  

IoT a fost inițial cel mai interesant pentru afaceri și producție, unde aplicația sa este uneori 

cunoscută ca mașină-mașină (M2M), dar accentul se pune acum pe umplerea locuințelor și a 

birourilor cu dispozitive inteligente, transformându-l în ceva relevant pentru aproape toata 

lumea. 

In IoT nu este vorba doar despre case inteligente și aparate conectate. Acesta include orașe 

inteligente și industrie, cu senzori conectați, de la urmărirea pieselor la monitorizarea 

culturilor. 

Există numeroase aplicații din lumea reală ale internetului, de la IoT pentru consumatori și 

întreprinderi IoT la industria de fabricare și IoT industrială (IIoT). Aplicațiile IoT acoperă 
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numeroase verticale, inclusiv automobile, telecomunicații, energie și multe altele. 

Un ecosistem IoT este format din dispozitive inteligente care utilizează tehnologii web care 

utilizează procesoare încorporate, senzori și hardware de comunicații pentru a colecta, 

trimite și acționa asupra datelor pe care le obțin din mediile lor. Dispozitivele IoT partajează 

datele senzorilor pe care le colectează prin conectarea la un gateway IoT sau la alt dispozitiv 

de margine unde datele sunt fie trimise către nor care urmează să fie analizate sau analizate 

local. Uneori, aceste dispozitive comunică cu alte dispozitive conexe și acționează pe baza 

informațiilor pe care le primesc una de cealaltă. Dispozitivele fac cea mai mare parte a 

muncii fără intervenția omului, deși oamenii pot interacționa cu dispozitivele. 

Cum functioneaza IOT-ul? 

Un sistem complet IoT integrează patru componente distincte: 

1. senzori/dispozitive, 

2. conectivitate,  

3. procesare de date,  

4. interfata pentru utilizator. 

Senzorii sau dispozitivele colectează date din mediul lor, indiferent dacă sunt simple ca 

citirea temperaturii sau complexe ca un feed video complet. 

Senzorii multipli pot fi grupați împreună sau pot fi integrați într-un dispozitiv ca un 

smartphone, care are mai mulți senzori (aparat de fotografiat, accelerometru, GPS etc.), dar 

nu este doar un senzor. 

Apoi, aceste date sunt trimise către “cloud” printr-o varietate de metode, printre care: 

rețelele cu bandă largă celulare, prin satelit, WiFi, Bluetooth, retele cu putere redusă 

(LPWAN, un tip de rețea de telecomunicații fără fir, la o rată scăzută de biți între obiecte 

(obiecte conectate), cum ar fi senzorii acționați pe o baterie) sau conectarea directă la 

internet prin Ethernet. 
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Example of an IoT system functioning 33 

Alegerea celei mai bune opțiuni de conectivitate pentru a obține date în cloud depinde de 

aplicația IoT specifică, dar toți îndeplinesc aceeași sarcină. 

Odată ce datele ajung in “cloud”, ele sunt procesate de un software care ar putea verifica, de 

exemplu, dacă citirea temperaturii este într-un interval acceptabil, dar care ar putea 

implementa și activități mai sofisticate, cum ar fi utilizarea viziunii pe computer pentru a 

identifica obiecte (cum ar fi intrușii din casa dvs.). 

Apoi, informațiile sunt utile utilizatorilor finali, de exemplu, prin intermediul unei alerte la 

temperatură la depozitul frigorific al companiei trimise prin e-mail. 

Interfața cu utilizatorul îi permite, în final, verificarea proactivă a sistemului.  

                                                      
33 Image source: https://www.techtarget.com 

https://www.techtarget.com/
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2.1.4 Cum ne va schimba viața de zi cu zi? 

 

BUSINESS  

IoT este acum portabil și implantabil, creând un univers omniprezent și conectat, în care 

obiectele fizice care ne înconjoară sunt transformate într-un ecosistem de informații. Acest 

lucru are un impact dramatic asupra modului în care trăim. Aproape fiecare industrie are 

procese de lucru afectate de tehnologia IoT. 

Acest efect nu este surprinzător dacă considerăm că, așa cum este descris în primul paragraf 

al Unității 1, IoT a fost conceput inițial în principal pentru afaceri și producție, unde aplicația 

sa este uneori cunoscută ca mașină-mașină (M2M). 

Internetul obiectelor oferă organizațiilor o serie de beneficii, permițându-le acestora: 

- să monitorizeze procesele globale de afaceri; 

- îmbunătățirea experienței clienților; 

- economisiți timp și bani; 

- creșterea productivității angajaților; 

- integrarea și adaptarea modelelor de afaceri; 

- luarea deciziilor de afaceri mai bune; 

- să genereze mai multe venituri. 

IoT încurajează companiile să-și regândească modul în care abordează afacerile, industriile și 

piețele lor și le oferă instrumentele necesare pentru a-și îmbunătăți strategiile de afaceri, în 

măsura în care companiile fac deja un pas înainte către internetul Everything (IoE), o 

conexiune de rețea care cuprinde mașini, persoane, procese și date care pot avea un impact 

enorm în viața noastră de zi cu zi. 

Mai precis, termenul IoE este descris ca "conexiunea inteligentă a oamenilor, a proceselor, a 
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datelor și a lucrurilor". Deoarece în Internetul Lucrulor, toate comunicațiile se află între 

mașini, IoT și M2M sunt uneori considerate sinonime. Conceptul IoE mai expansiv include, în 

afară de comunicațiile M2M, interacțiunile om-la-persoană (M2P) și tehnologiile asistate de 

oameni-la-oameni (P2P). 

O creștere de trei ori a făcut-o logistica și managementul lanțului de aprovizionare cea mai 

receptivă industrie față de IoT. Acest lucru permite companiilor să monitorizeze produsele 

pe tot parcursul lanțului de aprovizionare (urmărirea activelor), să colecteze date în timp real 

pentru a monitoriza și analiza performanța vehiculului, comportamentul șoferului, urmărirea 

vehiculelor și încărcarea (gestionarea flotei) sau inventarul pieselor. 

 

 

The supply chain process 34 

Apropo, revoluția adusă de IoT nu se limitează la afaceri: în zilele noastre aplicarea sa a avut 

efect in toate sectoarele, de la afaceri la agricultură și managementul orașelor.  

                                                      
34 Image source: :  http://supplychaintechnews.com/index.php/articles1/119-technology/12164-supply-chain-
visibility-with-iot 

http://supplychaintechnews.com/index.php/articles1/119-technology/12164-supply-chain-visibility-with-iot
http://supplychaintechnews.com/index.php/articles1/119-technology/12164-supply-chain-visibility-with-iot
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AGRICULTURA 

În agricultură aplicațiile loT includ urmărirea vehiculelor agricole, monitorizarea animalelor, 

monitorizarea stocării și alte operațiuni agricole. loT se aplică în agricultură în general, în 

agricultura arabila, în domeniul pescuitului și acvaculturii, în consumul de alimente pentru 

animale, în lanțul de aprovizionare agroalimentară, în horticultură și în creșterea animalelor. 

Aplicând IoT, fermierii pot optimiza utilizarea inputurilor și pot reduce costurile de producție. 

Alte beneficii includ: economisirea costurilor prin utilizarea eficientă a intrărilor, o mai bună 

monitorizare a culturilor și evitarea pierderilor de culturi prin boală sau vreme nefavorabilă, 

optimizarea utilizării apei și o mai bună planificare a activităților agricole. 

Cele mai populare gadgeturi pentru agricultura inteligentă sunt, probabil, stațiile 

meteorologice, care combină diferiti senzori de creștere inteligentă. Situate pe câmp, ele 

colectează diverse date din mediul înconjurător și le trimit la “cloud”. Măsurările furnizate 

pot fi utilizate pentru a mapa condițiile climatice, pentru a alege culturile adecvate și pentru 

a lua măsurile necesare pentru a-și îmbunătăți capacitatea. 

La fel ca și FarmBot, primii fermieri ai robotului pentru uz casnic, educațional și comercial, 

100% Open-Source și un exemplu foarte bun în domeniu. 

CASA INTELIGENTA 

Orice dispozitiv din acasă care utilizează energie electrică poate fi pus în rețeaua de domiciliu 

la comanda utilizatorului, permițând locuinței să "reacționeze" la comenzile date vocal, prin 

telecomandă, tabletă sau smartphone. 

Telefoanele inteligente cu conexiunile lor permanente la Internet implică posibilitatea de a 

controla nenumărate dispozitive online. 

Cele mai multe aplicații IoT la domiciliu se referă la iluminat, securitate la domiciliu, home 

theater și divertisment și reglarea termostatului. 

Clădirile inteligente pot, de exemplu, să reducă costurile cu ajutorul senzorilor care 

detectează câti ocupanți sunt într-o cameră. Temperatura se poate regla automat - 

comutarea aparatului de aer condiționat sau încălzirea în funcție de numărul de ocupanți ai 

camerei. 

Un alt exemplu concret sunt sistemele inteligente de securitate la domiciliu. Opțiunile de 
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bază sunt, de obicei, doar camerele care pot accesa de la distanță și o alarmă care poate fi 

setată de la telefon. Utilizatorii pot apoi să upgradeze instrumentul prin adăugarea de 

încuietori inteligente, permițând, de exemplu, copiilor care pleaca mai devreme sau unui 

reparator să intre în casă. 

ORASE INTELIGENTE 

În zilele noastre, orașele sunt incubatoare mari pentru sistemele bazate pe IoT, care sporesc 

calitatea vieții urbane oferind sisteme de transport rapide, eficiente și cu costuri reduse, 

iluminatul stradal inteligent și sigur clădirile eficiente din punct de vedere energetic. 

IoT s-a dovedit a fi extrem de eficient în timp și reducerea consumului de energie, în măsura 

în care atrage din ce în ce mai mult atenția guvernelor și a administratorilor publice. 

Odată cu scăderea anuală a bugetului, ineficiențele și cheltuielile inutile de bani, soluțiile 

precum tehnologiile de gestionare a energiei sau aplicațiile de securitate inteligente permit 

municipalităților să economisească bani oferind în același timp servicii mai bune cetățenilor 

lor. 

Într-un oraș inteligent, senzorii și implementările IoT, cum ar fi lumina străzilor inteligente și 

contoarele inteligente, pot ajuta la economisirea energiei, la reducerea traficului, la 

problemele de mediu și la îmbunătățirea canalizării. 

Municipalitatea din Barcelona este capabilă să asigure tehnologia inteligentă a apei, 

iluminarea automată a străzilor, irigația pentru parcuri, fântâni și soluțiile de transport 

inteligente. Aceasta are ca rezultat reducerea blocajelor de trafic și a poluării, precum și 

utilizarea apei, a luminii și a energiei. 

Toate acestea se datorează unei rețele Wi-Fi și a unei rețele informatice la nivel de oraș, 

conectate la senzori, software și o platformă de analiză a datelor. 

Există, de asemenea, acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea sănătății publice care 

urmărește să abordeze cele 9 milioane de decese provocate de aerul și apa poluată. Orase 

precum Delhi și Beijing au pus în aplicare rețele de senzori menite să avertizeze locuitorii 

atunci când nivelurile de poluare sunt periculos de mari. 

În Londra, compania Drayson Technologies a testat senzorii care sunt distribuiti curierilor de 

biciclete și unei flote de autovehicule cu celule de combustie într-o strategie de abordare a 

celor 9000 de decese din cauza poluarii înregistrate în fiecare an. 
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SANATATEA PUBLICA 

Îngrijirea medicală este un alt domeniu promițător pentru IoT: un dispozitiv ușor de purtat, 

ca un ceas inteligent, poate monitoriza tensiunea arterială și frecvența inimii și îi poate 

avertiza pe proprietar atunci când detectează anomalii. 

Acest lucru va salva vieți. Aparatele mai sofisticate permit o monitorizare mai atentă a 

pacienților și posibilitatea de a analiza datele colectate. 

Cu toate acestea, dispozitivele IoT sunt eficiente și în sarcinile de gestionare a sănătății, cum 

ar fi inventarierea, o activitate crucială în spitale. 

Lucrătorii din domeniul sănătății găsesc noi soluții pentru provocări profunde datorită 

dezvoltării soluțiilor mobile. Ca răspuns la epidemia de Ebola din Africa de Vest din 2015, 

diferite companii de dispozitive medicale s-au unit pentru a testa un plasture cu senzori 

integrați pentru a urmări semnele vitale. 

Dispozitivul reduce interacțiunea fizică cu persoanele care pot fi infectate, transmițând date 

numai prin Bluetooth. 
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2.1.5 La ce ne putem aștepta de la IoT în viitor? 

În timp ce IoT este considerat încă de la început, există probleme semnificative de securitate 

care trebuie abordate. 

Un raport de la Samsung spune că necesitatea de a asigura fiecare dispozitiv conectat până 

în 2020 este "critică". Documentul firmei Open Economy spune că "există un pericol foarte 

clar că tehnologia se desfășoară înaintea jocului". Compania a declarat că mai mult de 7,3 

miliarde de dispozitive vor trebui să fie asigurate până în 2020. 

Un alt dezavantaj al conexiunii la internet este hacking-ul: tot ceea ce este conectat poate fi 

expus atacurilor cibernetice, iar produsele IoT nu fac excepție de la această regulă. Această 

posibilitate nu este decât știință fictivă: sistemele IoT nesigure au afectat deja producătorul 

de jucării Vtech și acest lucru dăunează vieții private copiilor care au folosit dispozitivele 

conectate de Vtech. 

În ciuda scenelor îngrijorătoare, în prezent, IOT-urile sunt folosite în principal pentru scopul 

în care au fost concepute  si anume pentru afaceri. Într-adevăr, cele trei industrii care se 

estimează că vor cheltui cel mai mult în domeniul internetului în 2018 sunt industria 

prelucrătoare (169 miliarde euro), transportul (74 miliarde euro) și utilitățile (64 miliarde 

euro). Producătorii se vor concentra în mare măsură pe îmbunătățirea eficienței proceselor 

și a urmăririi activelor, în timp ce două treimi din cheltuielile IoT prin transport vor merge 

spre monitorizarea transportului de mărfuri, urmată de gestionarea flotelor. 
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2.1.6 La ce sa ne asteptam în aplicațiile viitoare  

IoT reprezintă o abordare cu totul nouă în lumea calculatoarelor, a cărei extindere a depășit 

în mod inevitabil lumea analogică și non-digitală. Computingul este deja foarte răspândit în 

multe dispozitive, de la bucătării până la mașini, dar în curând obiectele "ușoare", cum ar fi 

ușile sau becurile, vor obține cât mai multă putere și capacitate de calcul ca și smartphone-

urile noastre. Creșterea dispozitivelor computerizate ieftine merge în mână cu 

disponibilitatea sporită a senzorilor și dispozitivelor de acționare, care sunt astăzi destul de 

ieftine pentru a fi încorporate într-un dispozitiv, chiar dacă nu este strict necesar. Progrese 

imense în cloud computing, permit stocarea și analiza cantităților mari de date generate de 

acești senzori. În consecință, datorită conectivității omniprezente și disponibilității a miliarde 

de adrese IP (Internet Protocols), numărul de dispozitive conectate va depăși 25 de miliarde 

în 2020 și 100 de miliarde în 2050 (vezi 

figura).

 

Number of inter-connected devices worldwide over a century 
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According to a European Commission study35, the market value of the IoT in the EU is 

expected to exceed one trillion euros in 2020. As such, the definition of ad-hoc EU policies 

and strategic plans on this field has been extensive and attentive. 2015 has been a crucial 

year in this sense, as two significant initiatives were triggered: 

- In March 2015, the Alliance for Internet of Things Innovation was launched by the 

European Commission to support the creation of an innovative and industry driven 

European Internet of Things ecosystem. This highlights the intention of the EC to 

work closely with all Internet of Things stakeholders and actors towards the 

establishment of a competitive European IoT market and the creation of new 

business models. Today the Alliance for Internet of Things Innovation is the largest 

European IoT Association. 

 

- In May 2015, the Digital Single Market Strategy was adopted. The Digital Single 

Market strategy includes elements which lead Europe a step further in accelerating 

developments on Internet of Things. In particular, the strategy underlines the need to 

avoid fragmentation and to foster interoperability for IoT to reach its potential36. 

IoT will be disruptive in its application to business processes within and across industrial 

sectors. The convergence within the traditional Information Technology (IT) and Operation 

Technology (OT) will be empowered with the real-time monitoring capabilities bestowed by 

Big Data. This will give birth to Smart Environments, where data intelligence and hyper-

connectivity are set to generate multiple new services (also with other technologies like, for 

example, Cloud Computing, Robotics and AI). 

The desired IoT ecosystem envisaged by the EU should produce a significant shift from the 

strong vertical market component of today’s implementations (often strictly industry-

specific) towards the development of horizontal IoT platforms, ensuring open standards and 

high interoperability. There are several forces pushing from the demand side, driving the 

evolution of IoT ecosystems, such as: 

                                                      
35 Source:  web article available at https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-research-
and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot-combination  
36 Source: Web article available at https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market/  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-research-and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot-combination
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-research-and-innovation-policy-leveraging-cloud-computing-and-iot-combination
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market/
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Demographic trends: IoT solutions like remote monitoring, telemedicine practices and other 

mobile applications are emerging to cope with the ageing population of Europe and the 

Western World in general, accompanied by the raising costs of health services and hospital 

care. 

Environmental consciousness: appropriate IoT applications can give remarkable results in 

terms of energy costs saving such as the minimization of power costs, carbon output and 

hazardous waste, thus catering for the raising eco-consciousness of a growing number of 

social actors. 

 

Public sector driving role: the public sector as a whole is playing a major role in the IoT 

market around smart cities initiatives, public transportation and transport, tourism, public 

safety, and military programmes, helping to make better and timelier public management 

decisions. 

 

Business demand: IoT offers the potential to both increase efficiency (for example, through 

the automation of support to remote equipment) and create new business opportunities (by 

capturing data that was previously lost or unavailable). 

 

Consumers demand: IoT also opens up the potential for businesses to develop new 

relationships with consumers, establishing innovative and efficient B2C (Business-to-

Consumer) plays. 
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In the near future, penetration of smartphones, tablets, and other mobile devices will be 

almost universal, enabling citizens and workers to access a range of applications and 

complete a wide variety of actions that are today not possible in all areas. Enabling this will 

imply a wide range of things connected to networks, with sensors that allow data to be 

collected and analysed, insight to be gained, and action triggered either in conjunction with 

people or autonomously. The hyper-connected society is set to be an established reality, and 

most of the “things” that can be connected, will be within the upcoming years. 

As the number of connected devices grows from billions to hundreds of billions, and as 

governments and corporations strive to take control of devices and data, the giant “IoT 

machine” will need to be protected from abuses and improper implementation. This 

“rescue” will require business and technology leaders to fundamentally rethink technology 

strategy by building solutions for radically lower cost, safeguarding privacy and autonomy of 

the users. Business models that guide these solutions must embrace highly efficient digital 

economies and create collaborative value, all while delivering improved products and user 

experiences.  

As we are set to shift from a billion smartphones toward hundreds of billions of smart 

devices, the scale of opportunity from the IoT becomes more and more evident. After over 

50 years of gradually growing penetration, most of the global economy is still considered to 

rely in industries that are not “IT-intensive.” Many of these (like agriculture, transportation 

and logistics) have not historically fit well with personal computers requiring desks and 

offices. Here is where the IoT holds the truly potential to be a game-changer. 

A good explanation of what above mentioned is perfectly resumed here in the following 

picture. (see figure). 



Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

123 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

 

IoT Vision in 2020 37 

                                                      
37 Image source: Source: “Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT 
Combination”, IDC, 2009  
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2.2 Unit 2: IoT in Practice  
2.2.1 Using IoT safely 

A safe and secure world enabled by the Internet of Things envisages the development of a 

truly connected environment, where an effective interaction between things and people is 

put in place to improve the overall quality of life.  The predicted pervasive introduction of 

sensors and devices into currently intimate spaces (such as the home, the car, and with 

wearables and ingestible, even the body) poses particular challenges. As physical objects in 

our everyday lives increasingly detect and share observations about us, consumers will likely 

demand for enhanced privacy frameworks. 

While IoT might bestow considerable financial benefits to IT manufacturers and meet the 

increasing ‘hunger’ of consumers for cutting-edge devices, it might at the same time 

broaden the potential attack surface for hackers and other cyber criminals. Indeed, more 

devices online means more devices that will require protection, and the IoT systems are not 

always designed for particular cyber-attacks, as the sophistication of their activities is 

constantly increasing and adapting to the latest technological advancements. Data breaches 

are a tangible risk that will have to be faced (see figure). 

 

Data breach 38 

What is necessary to make IoT more reliable is to anticipate potential threats and hazards 

that may arise when IoT devices and systems are connected and then introduce 

countermeasures for them. As every part of an IoT system must be secured to provide 

                                                      
38 Image source: https://revisionlegal.com/data-breach/2018-statistics 

https://revisionlegal.com/data-breach/2018-statistics
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security to its users and other users of the Internet, a layered and continuous approach to 

security is required.  

Security should be enforced in IoT throughout the development and operational lifecycle of 

all IoT devices and hubs. The security challenges of IoT can be broadly divided into two 

classes: 

1. Technological challenges, which arise due to the heterogeneous and ubiquitous 

nature of IoT devices, typically related to wireless technologies, scalability, energy, 

and distributed nature. 

2. Security challenges, related to the principles and functionalities that should be 

enforced to ensure a secure network, namely authentication, confidentiality, end-to-

end security and integrity of the system.39 

Software running on IoT devices should always be authorized, and, when turned on, the 

device should first authenticate into the network before starting sending/collecting data. It is 

crucial to guarantee that the data is secure and only available to authorized users. Users in 

IoT can be human, machines and services, categorized as internal objects (devices that are 

part of the network) and external objects (devices that are not part of the network). It is 

important for the users of IoT to be aware of the data management mechanisms applied, 

the process or person responsible for the management, and to ensure that the data is 

protected throughout the whole process. 

It is of the utmost importance to safeguard the accuracy of the data exchanged, since it 

comes and goes across a considerable number of devices and intended/unintended 

interference might tamper the information load. Therefore, the integrity feature can be 

imposed by maintaining end-to-end security in IoT communication, and the data traffic can 

be managed by setting up particular firewalls and protocols.  

IoT protocols, by the way, have to be designed in order to be effective in different devices 

and situations. Devices connected to a same network, in fact, may easily have different dates 

and release versions, use different interfaces and bitrates. In sum, they might be developed 

                                                      
39 Source: Web article available at https://www.riverpublishers.com/journal/journal_articles/RP_Journal_2245-
1439_142.pdf  

https://www.riverpublishers.com/journal/journal_articles/RP_Journal_2245-1439_142.pdf
https://www.riverpublishers.com/journal/journal_articles/RP_Journal_2245-1439_142.pdf
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with totally different functions, which the protocol should be good enough to mix together 

without major conflicts.  

 

 

As above mentioned in the diagram, security provisions foreseen since the design stage is 

essential and cannot be thought as an add-on of the IoT system. It has to be carried out all 

the way through to implementation and support. To this end, five different but consecutive 

steps can be outlined when dealing with the security issue of IoT systems: 

1. Secure booting: When the device is started, the authenticity and integrity of the 

software on is verified through digital signatures cryptographically generated. Largely 

as a person signs a check or a legal document, a digital signature embedded into the 

software and verified by the device ensures that only the software that has been 

authorized to run on that device, and signed by the entity that authorized it, will be 

loaded. Thus, the foundation of trust has been established, but the device still needs 

protection from other threats and menaces which can appear while running.  

 

2. Access control: Next, different forms of resource and access control are applied. 

Mandatory access controls built into the operating system limit the privileges of 
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device components and applications, so they can only access the device’s resources 

they need to do their jobs. If any component is compromised, access control encloses 

the threat into a ‘security area’ preventing it to spread.   

 

3. Device authentication: Before receiving or sending data, the device has to 

authenticate itself when connected into a network. Some devices work automatically 

and with no human intervention, and this implies the requirement to guarantee that 

they identify correctly before being authorized. This is called ‘machine 

authentication’, still working with a set of credentials stored in a safe storage area. 

 

4. Firewalling and IPS: Firewalls and IPS (Intrusion Prevention Systems) are 

security/threat prevention technologies that examine network traffic flows to detect 

and prevent vulnerability exploits. Attackers can disable the target application 

(resulting in a denial-of-service state) or can potentially access to all the rights and 

permissions available to the compromised application. Deeply embedded devices 

have unique protocols, distinct from enterprise IT protocols. The network appliances 

take care of filtering the Internet traffic, while the device needs to filter the specific 

data entering itself in a way that makes optimal use of the limited computational 

resources available. 

 

5. Updates and patches: Working devices constantly receive patches and software 

updates. As developers release patches, devices will need to authenticate them. 

Software updates and security patches must be delivered in a way that preserve the 

limited bandwidth and irregular connectivity of an embedded device and significantly 

cleans out the possibility of compromising functional safety.40 

 

                                                      
40 Source: Security in the Internet of Things, Wind River Systems Inc., 2015,  Lessons from the Past for the 
Connected Future 
https://www.windriver.com/whitepapers/security-in-the-internet-of-things/wr_security-in-the-internet-of-
things.pdf  

https://www.windriver.com/whitepapers/security-in-the-internet-of-things/wr_security-in-the-internet-of-things.pdf
https://www.windriver.com/whitepapers/security-in-the-internet-of-things/wr_security-in-the-internet-of-things.pdf
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The security of a system is only as good 

as its weakest link. 

From this overview, it seems clear 

that security in IoT requires 

particular expertise to be 

implemented. Furthermore, 

many of the recent IoT players may have scarce or no previous experience with internet 

security, which is complex and requires additional competences when applied to IoT 

systems. Competitive pressures for shorter times to market and cheaper products drive 

many designers and manufacturers of IoT systems to devote less time and resources to 

security. Strong security can be expensive to design and implement, and it might extend the 

time it takes to get a product to market. The commercial value of user data also means that 

there is an incentive to store as much data for as long as possible, not exactly what you call a 

good data security practice. Additionally, there is currently a shortage of credible and well-

known ways for suppliers to signal their level of security to consumers. This makes it difficult 

for consumers to compare the security of competing IoT systems, which results in lower 

consumer pressures for strong security and makes it challenging for suppliers to use security 

as a competitive differentiator. Further, the cost and impact of poor security tend to fall on 

the consumer and other Internet users, rather than on the producers of the vulnerable IoT 

system.  

The world-renowned IT company IBM has created a model for the IoT that is useful for 

understanding the security threats existing at various data flow and control transition points. 

As it is showed in the figure below, the model displays the various layers where security 

issues have to be monitored, starting from the actual user until the action reaches the 

“things”. 

IBM’s security model argues that the following items will be needed for IoT 

implementations: 

1. A secure OS with firmware guarantees 

2. Unique identifiers 

3. Authentication and access control 

4. Data privacy protection 
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5. Strong application security.41 

These security items will need to be stretched across the whole IoT implementation, 

involving users, controlling device, cloud service, global network, local network and finally 

things. 

 

 

 IBM IoT model 42 

The IBM model (web article, https://www.ibm.com/internet-of-things ) demonstrates how 

security should not be seen as a one-off single activity, but rather as an evolving part of the 

IoT ecosystem. In this respect, managing the lifecycle of security components across device 

and cloud spectrum is paramount for a strong and long-term digital security strategy. Add 

new devices, integrate them into a new cloud system, disconnect old devices at the end of 

                                                      
41 Source: Web article, https://www.zdnet.com/article/internet-of-things-poised-to-be-a-security-headache/  
42 Source: https://www.ibm.com/internet-of-things  

https://www.ibm.com/internet-of-things
https://www.zdnet.com/article/internet-of-things-poised-to-be-a-security-headache/
https://www.ibm.com/internet-of-things
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their life, manage secure firmware downloads and updates are all activities that need a 

thorough security monitoring events. 
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2.2.2 IoT devices Security Lifecycle Management 
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2.2.3 Relevant workplaces and professional profiles  

 

The digital evolution of our society has involved many sectors, which take advantage of new 

technologies to increase their possibilities for interaction and control. 

The Internet of Things (shortened IoT) is the result of this transformation, because it made 

sure to give an intelligence to things thanks to the use of the internet. 

Due to the internet connection, the latest generation objects can communicate data to a 

human being who, in this way, has more and better possibilities of interaction with smart 

objects. This creates a relation between objects, the outside world and people. Practical 

examples include, some refrigerators can send an alert to your smartphone in case you miss 

a product on your weekly shop or are running low on milk. The sneakers memorize the 

training time, the car detects the traffic and suggests an alternative route, the watch 

identifies the heartbeat and sends it to a server for medical storage and medical instruments 

report the exact time of administration and inform if this has not occurred, and so on. 

When speaking of smart objects, it is easy to understand how new businesses, related to 

them, are appearing on the labour market. 

According to an analysis conducted by the McKinsey Global Agency43 60% of the total jobs 

can be automated and for them at least 30% of the functions. Worldwide there are 1.2 

billion jobs replaceable - in whole or in part - with the technologies available today on a 

commercial level. The overall total of the salaries involved is 14.6 trillion dollars. In five 

examined European countries - France, Germany, Italy, Spain and the UK - there are 54 

million full-time jobs that have to be renovated due to this technological revolution, equal to 

a total salary of 1,700 billion. However, these classifications do not include already existing 

but still experimental technologies, such as unmanned cars or drones for human transport. 

                                                      
43 Source: Web article appeared in June 2015 on the McKinsey&Company blog, a global management 
consulting https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-
things-the-value-of-digitizing-the-physical-world  

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world
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Still, the McKinsey Global Institute states that "in 2065 a number of additional jobs will have 

been reached between 1.1 and 2.3 billion, the important thing is that governments become 

aware of the extent of change and collaborate with companies in reprogramming of 

workers' training ". 

Regarding furthermore the most relevant workplaces, it has to say that the major research 

companies, such as Accenture among others, argue that more than 25 billion IoT devices will 

arrive by 2020. Many industry actors believe that the number will be greatly exceeded. 

Everyone generally speaking, states that IoT is already, and will increasingly be, a significant 

opportunity for business and job creation44. 

In a somewhat risky way, however, can we say that whoever more than women can be 

suitable for change and flexibility? Multitasking in private life and flexible in working life. 

Always trying to combine family commitments with work. 

A myth that needs to be debunked is that the Internet of Things is a complete masculine 

domain, in which men control the roles of power and direction. Also, in this sense, the IoT 

has partly changed the perception of the engineering and technological sector, because the 

number of women who hold positions of control, management and responsibility in this field 

are constantly increasing. On the other hand, it is undeniable that, even in the university 

context, women are increasingly choosing faculties that were once predominantly 

frequented (in some cases exclusively) by men only. All classes of engineering, mathematics, 

physics and, in general, the scientific disciplines, are today full of women. They are, in fact, 

ready to carve out their role, with results often better than men, even if their number still 

remains in a clear minority compared to that of male colleagues. Scientific and engineering 

studies are often the basis of the career in the Internet of Things, where many projects are 

now followed and developed in first person by women. 

                                                      
44 Source: Content referred to the website www.internet4things.it  

http://www.internet4things.it/
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This is a breakdown of the share of female developers from each of the top 50 countries with the most developers on 

HackerRank 45 

 

                                                      
45 Source: https://blog.hackerrank.com/which-countries-have-the-most-skilled-female-developers  
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Based on latest figures collected by a study of I-COM (Institute for Competitiveness), in three 

years the value of the European market of the IoT devices will raise up and will achieve 

around 80 billion euro by 202046. 

This means that, surely, new job opportunities are overbearing in the field of digital and hi-

tech innovation and could lead all jobs seeker towards this way. 

In Italy, along with France, Germany and UK, the market of IoT objects will be one of the 

most active in 2019.  

                                                      
46 Source: Web article on the the blog Libero/Tecnologia based on the Report “The impact of digitalization on 
business-to-consumer relationship”, I-com (2017) https://tecnologia.libero.it/iot-mercato-in-forte-crescita-nel-
prossimo-triennio-13170,  

https://tecnologia.libero.it/iot-mercato-in-forte-crescita-nel-prossimo-triennio-13170
https://tecnologia.libero.it/iot-mercato-in-forte-crescita-nel-prossimo-triennio-13170


Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557 
 
 
 

136 
 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast material reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute   în acesta. Număr contract: 2017-1-UK01-KA204-036712 

 

2.2.4 Successful Women in Tech 

This market is not a barrier anymore to women: as stated by the Top 50 Women in Tech in 

201847. Many business women are facing the high-tech world and there are many female 

success stories which also inspire the next generation of female technology pioneers. 

For example, Diva Tommei, Italian, 34 years, founder and CEO of Solenica48, a hi-tech project 

very innovative: she invented Caia, the lamp that reproduces sunlight in homes and offices 

simply by following the sun. Thanks to crowdfunding, the project has been launched and 

spread in a very short time. She also has been “Inspiring Girls”49 acting as a Role Model in 

Italy, developing a communication platform dedicated to raising the aspirations of young 

girls around the world by connecting them with other female role models. 

 

Diva Tommei, Italian, 34 years, founder and CEO of Solenica50 

                                                      
47 Source: Web article with a list gathering all the best 50 Women influencers between entrepreneurs, 
managers and engineers https://www.forbes.com/top-tech-women/#15bcc214df03,.  
48 Source: content drafted from a website with the showing up the the domestic tool invented by the Italian 
woman https://solenica.com/   
49 Source: content drafted from a communication platform dedicated to raising the aspirations of young girls 
around the world by connecting them with female role models https://inspiring-girls.com  
50 Image source: http://www.lastampa.it/2017/01/23/tecnologia/questa-ragazza-accender-il-sole-in-casa-
vostra-mZO1by20f8noXDX3luXcFM/pagina.html   

https://www.forbes.com/top-tech-women/#15bcc214df03
https://solenica.com/
https://inspiring-girls.com/
http://www.lastampa.it/2017/01/23/tecnologia/questa-ragazza-accender-il-sole-in-casa-vostra-mZO1by20f8noXDX3luXcFM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/01/23/tecnologia/questa-ragazza-accender-il-sole-in-casa-vostra-mZO1by20f8noXDX3luXcFM/pagina.html
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Limor Fried, founder of Adafruit 

Limor Fried is another successful woman in the IoT sector. She founded her company called, 

Adafruit, back in 2005 when she was at university and has now grown the business into a 

successful hardware company.  

 

Limor Freid, founder of Adafruit 51   

Adafruit aims to help individuals learn about engineering so that they can build their skills to 

enter jobs in the STEM sector (Science, technology, engineering and mathematics). It does 

this by providing DIY kits including IoT starter kits and showing you how to make your own 

phone charger. 

Fried is an accomplished engineer and has been given many awards during her career, 

including the White House Champion of Change in 2016, receiving Entrepreneur's 

"Entrepreneur of the Year" award, and being the first female engineer to be on the cover of 

WIRED magazine. 

                                                      
51 Image source: https://www.youtube.com/watch?v=D6_aXNY4AcU   
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Limor Fried on the cover of WIRED magazine 52 

Her DIY kits are interesting and simple and Fried believe this is all that is needed to create 

education and build careers in IoT and tech. She also believe that this way opens up access 

to learning to a more diverse group of people.  

Fried’s goal is very similar to the goal of the Women Power Code project. We want to get 

women inspired in all things digital and close that gender gap! We want to spark that 

interest and prove that women can get a job in the STEM sector just as easily as men if we 

put our minds to it.  

 

                                                      
52 Image source: https://www.wired.com/2011/03/wired-magazines-cover-features-its-first-lady-engineer/ 
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Meredith Perry, Founder and CEO of uBeam 

Meredith Perry is another leading woman in tech. She is the Founder and CEO of the 

innovative tech company, uBeam which transmits power through the air to charge electronic 

devices. 

 

Meredith Perry, Founder and CEO of uBeam 53 

Similar to Fried, Perry founded the business as a student and has received numerous 

prestigious awards for her work, including being named to Fortune's "40 Under 40" 

Mobilizers and Forbe's "30 Under 30" list.  

uBeam aims to become the energy source of the future becoming the main wireless power 

provider to all connected devices which are constantly increasing thanks to the continuous 

expansion of IoT.  

 

This is how they describe how their product works 54: 

                                                      
53 Image source: https://eu.usatoday.com/story/tech/2015/02/23/ubeam-founder-meredith-perry-replaces-
cords-with-wireless-charging/23699083/ 
54 Image source: https://ubeam.com/ 

https://ubeam.com/
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Meredith is a prime example of a women who can drive change and innovation in the 

technology sector.  
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Anne Lauvergeon, Chairman of SIGFOX 

Another powerful and inspiring female leader in the tech industry is Anne Lauvergeon, who 

has been ranked one of the most powerful international female leaders. She disrupts gender 

stereotypes with her success and work ethic.  

 

Anne Lauvergeon, Chairman of SIGFOX 55   

SIGFOX is one of the world’s leading IoT service providers, providing cellular connectivity for 

the IoT and Machine-to-Machine (M2M) communications. They cover 1 billion people across 

the globe and are in 60 countries. Without an IoT network framework in place, IoT devices 

couldn’t be connected and thus wouldn’t be introduced to the commercial market. 

Anne Lauvergeon said that her first husband used to say, “‘The problem with Anne: she has 

no ambition.” And while Anne claims to agree with him, the ambitions of her company tell a 

different story: http://fortune.com/2015/05/27/anne-lauvergeon-internet-of-things/. 

 

                                                      
55 Image source: https://www.europe1.fr/economie/Anne-Lauvergeon-debarquee-d-Areva-321574 

http://fortune.com/2015/05/27/anne-lauvergeon-internet-of-things/
https://www.europe1.fr/economie/Anne-Lauvergeon-debarquee-d-Areva-321574
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Technology today is a fundamental and indispensable component of our lives, regardless of 

whether we are engineers or not. There are still those who think that the developer is forced 

to be closed in a dislocated laboratory who knows where, and only in very rare cases there 

are those who know the value of training courses when it comes to choosing high school or 

the University. It is a matter that transcends the female gender and that also concerns boys. 

But it is a fact: when you think of a girl's future, it is easier to imagine her as a teacher than 

as an ICT specialist. 

Today there are many cases of women at the head of technological multinationals. From 

IBM to HP, via Yahoo! the examples are not lacking. They are professionals who have worked 

hard to reach those positions. To make such a career we still have to go down too many 

compromises. While it is above all the tech companies to put in place solutions that help to 

balance private life and professional activity. 

But the women inclusion in the ICT world is not just a matter of equal opportunity. Their 

contribution is fundamental also for the development of the sector. 

Examples about design, ergonomics, product features, especially now that the Internet of 

Things is starting to get serious about wearable. Intel, for example, has shown its great 

interest in this market by announcing, among other things, the collaboration with Tag Heuer 

and Google for the creation of a smart watch: fashion will be increasingly relevant to all 

other technology producers. But in these areas, more than in others, men and women 

evaluate objects with different criteria. Being able to count on the contribution of women, 

or more generally on diversity, even in the design phase has strategic value to intercept the 

widest possible market shares56. 

Generally speaking it is not news that the female gender is under represented in the labour 

market linked to ICT. As previously mentioned about the gender divide in the Scientific and 

Technological Faculties registrations, stated by Eurostat, in 2016 at the university in 

                                                      
56 Source: Web article on https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/andrietti-l-internet-delle-
cose-e-donna/  

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/andrietti-l-internet-delle-cose-e-donna/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/andrietti-l-internet-delle-cose-e-donna/
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Technological Faculties a small minority of girls was enrolled, namely one for every six 

students.57 

 

Pupils and students enrolled by education level, sex and the field of education58 

With great surprise, on top there are some of the most in difficulty countries belonging to 

the EU, Bulgaria (33%), Romania (31%) and Greece (29%). 

However, in 2017, there was only 17,2% employed as female ICT professionals in Europe. A 

lot has to be done in this sense. 

                                                      
57Source: web article available at  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-
20180425-1?inheritRedirect=true  
58 Source: web article on the EC website: https://bit.ly/2Wjv0NS  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1?inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180425-1?inheritRedirect=true
https://bit.ly/2Wjv0NS
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Employed ICT specialists by sex59 

 

In conclusion, the world of IoT is rapidly evolving, much has been discovered and much 

remains to be done. With no doubts, Europe, with this great drive towards a highly 

technologically and digitally inclusive society, opens up new job opportunities. These have a 

great mission to eliminate the gender imbalance in the IT, ICT and IoT sector. 

Thus, women are encouraged to study scientific and technological subjects and launch new 

businesses related to these subjects. 

                                                      
59 Source web article of the EC website on https://bit.ly/2WlTOVl  
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2.3 Unit 3: Raspberry Pi platform 
In this unit you will learn about one of the main tools used in IoT – the tiny credit-card sized 

computer Raspberry Pi. This unique device for the basic price of 35 EUR is the core for the 

most IoT solutions. Initially designed for educational purposes nowadays it is one of the 

most popular technology items in the world. Knowing Raspberry Pi and the first steps in 

coding will help you understand the existing opportunities to make your everyday life better 

and easier using the new technologies. And why not to take the next step – a career change 

towards a new profession in the field of STEM. What is STEM? It is Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics.  

It is never too late for new knowledge, new skills and new career.      

Learning aims: 

The aims of this unit are to give the trainee new knowledge: 

- a good knowledge of the Raspberry PI single-board computer and an understanding 

why it has become one of the most widely diffused device in the field; 

- the ability to define why the Raspberry PI should be used, to classify potential 

benefits and setbacks; 

- the ability to recognise the available hardware additions and software to interact 

with the Raspberry PI device; 

- the ability to list practical examples of the Raspberry PI use in both business and 

daily lives. 

 

New skills: 

-  to be able to outline with details the main features and characteristics of the 

Raspberry PI device; 
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- to analyse possible strengths and weaknesses of the Raspberry PI; 

- to develop a plan for the adoption of the Raspberry PI into own business/daily life; 

- to select the most suitable hardware additions and software to interact with the 

Raspberry PI, measuring them against her/his needs. 

- to investigate and identify the scopes for application of the Raspberry PI in her/his 

business/daily life. 

New competences 

-  to be able to instruct about the Raspberry PI and its main features and 

characteristics. 

- to be able to advise on the Raspberry PI using examples, case studies and best 

practices. 

- to be able to autonomously build a plan of activities which can be carried out with 

the adoption of the Raspberry PI. 

- can autonomously set to work the Raspberry PI device. 

Content/Topics: 

Following topics will be covered in this unit: 

- What is the Raspberry PI 

- Why it is called Raspberry Pi? 

- Why use Raspberry PI 

- Raspberry Pi hardware 

- The Raspberry Pi computer 

- Set up the Raspberry Pi 
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- Raspberry Pi software 

- Connecting Raspberry Pi to the internet 

- Raspberry Pi applications 

Duration: 3 hours 
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2.3.1 What is the Raspberry PI 

The Raspberry Pi is a very small computer (the size is like a credit card). It can be plugged 

into a computer monitor or a TV and uses standard keyboard and mouse. It is also very 

cheap (the core module costs around 35 EUR).  

“It is a capable little device that enables people of all ages to explore computing, and to 

learn how to program in languages like Scratch and Python. It’s capable of doing everything 

you’d expect a desktop computer to do, from browsing the internet and playing high-

definition video, to making spreadsheets, word-processing, and playing games. 

What’s more, the Raspberry Pi has the ability to interact with the outside world and has 

been used in a wide array of digital maker projects, from music machines and parent 

detectors to weather stations and tweeting birdhouses with infra-red cameras.” 60 

The Raspberry Pi Foundation`s (UK) goal is to advance the education of adults and children, 

particularly in the field of computers, computer science and related subjects. 

 

Raspberry PI computer inside the box61 

 

                                                      
60 Source:  https://www.raspberrypi.org 
61 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/
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Raspberry PI computer with box62 

 

The founder of the Raspberry Pi computer is Eben Upton, one “of the tech industry's 

brightest minds, leaders, and visionaries”63. He founded a couple of startups over the last 20 

years, worked also as Director of Studies in Computer Science at the University of 

Cambridge. The initial idea was to “reignite programming in schools with a cheap ($25-$35), 

compact computing platform that kids could buy themselves” 64. Nowadays besides it 

educational purposes Raspberry PI is implemented worldwide in all kind of industries and 

divices. 

Raspberry Pi was first released in 2013 as an educational tool and until 2015 over 5 Million 

have been sold. Nowadays it is one of the most popular technology items in the world. 

                                                      
62 Image source:  https://www.raspberrypi.org 
63 Source:  https://www.techspot.com 
64 Source:  https://www.techspot.com 

https://www.raspberrypi.org/
https://www.techspot.com/
https://www.techspot.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=uXUjwk2-qx4 

 

2.3.2 Why it is called Raspberry Pi? 

Here is what the founder Eben Upton explains in an interview for TECHSPOT: 

“Raspberry is a reference to a fruit naming tradition in the old days of microcomputers. A lot 

of computer companies were named after fruit. There's Tangerine Computer Systems, 

Apricot Computers, and the old British company Acorn, which is a family of fruit. 

Pi is because originally we were going to produce a computer that could only really run 

Python (a coding language). So the Pi in there is for Python. Now you can run Python on the 

Raspberry Pi but the design we ended up going with is much more capable than the original 

we thought of, so it's kind of outlived its name a little bit.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXUjwk2-qx4
https://www.techspot.com/
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Raspberry PI logo65 

2.3.3 Why use Raspberry PI 

There are several reasons to choose Raspberry Pi: 

• It is cheap 

• It is extendable with different hardware parts 

• Very low power consuming 

• You can run different OS (Operating Systems) 

• The best tool for teaching kids and adults how to code 

2.3.4 Raspberry Pi hardware 

In order to begin learning how to use Raspberry Pi one don’t need to know the hardware in 

detail. It is exactly the same as you don`t need to know all parts of your car in detail in order 

to drive it. However, it is mandatory to know that your car has an engine and what type it is, 

what is the purpose of the different parts and how you can use them in the best way, how 

and who should maintain your car. Here you should know the different components of the 

computer, their function and the main additional hardware parts that you will need in order 

to build a real and working device. Also, it is needed to know how they get connected to 

your Raspberry Pi computer. 

The next step is to gain and practice basic coding skills in order to force your device to do the 

work you want. Exactly the same as your driving skills and license – the car is a car but 

without a skilled driver it is just an object. 

                                                      
65 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

https://www.raspberrypi.org/
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2.3.5 The Raspberry Pi computer 

Here is how the Raspberry Pi computer looks inside: 

 

  

Raspberry PI computer components66 

 

The Raspberry Pi computer has several ports and slots (see figure): 

1. USB ports - you can use them to connect a mouse and keyboard or other devices 

2. Micro SD card slot - you can slot the SD card in here. The SD card is where the operating 

system software and your files are stored. It plays the role of the hard disc of your computer. 

The SD card is not included in the Raspberry Pi. It is sold separately. 

3. Ethernet port - you can connect the Raspberry Pi to a network with a cable or via wireless 

LAN. 

4. Audio jack - you can connect headphones or speakers here. 

                                                      
66 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

https://www.raspberrypi.org/
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5. HDMI port - the port where you connect the monitor (or projector) that you are using to 

display the output from the Raspberry Pi. If your monitor has speakers, you can also use 

them to hear sound. 

6. Micro USB power connector - this is where you connect a power supply. You should always 

do this last, after you have connected all your other components. The power supply is also 

sold separately. 

7. GPIO (general-purpose input/output pins for connecting electronic components) - these 

allow you to connect electronic components such as LEDs and buttons to the Raspberry Pi. 

8. Camera Module port - here you can connect your camera. 

Now that you know all the ports you can set up and connect all your devices like mouse, 

keyboard, monitor, camera to your Raspberry Pi and connect it to the network. 

2.3.6 Set up the Raspberry Pi 

In order to set up the Raspberry Pi you will need: 

• A monitor or TV with HDMI in. If you have an older model with a DVI or VGA port you will 

need a HDMI-to-DVI/VGA adapter to attach to an HDMI cable, or a one-piece HDMI-to-DVI 

cable (see figure below). 

• HDMI cable to connect Raspberry Pi to a Monitor or TV (see figure below). 

• USB keyboard (see figure below) 

• USB mouse (see figure below) 

• Power supply (see figure below) 

• 8 GB (or larger) micro SD card (better it has a pre-loaded OS) (see figure below) 
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Monitor or TV with HDMI in 67 

 

 

HDMI cable 68 

 

 USB keyboard and mouse 69 

                                                      
67 Image source:  https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/ 
68 Image source:  https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/ 

https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/
https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/
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Power supply 70 

 

 

 

Micro SD card 71 

How to set up the Raspberry Pi step by step: 

1. The first step is to place your SD card into the SD card slot on the Raspberry Pi. It will only fit 

one way. 

2. Plug your keyboard and mouse into the USB ports on the Raspberry Pi. 

3. Connect your HDMI cable from your Raspberry Pi to your monitor or TV (be careful which 

port of your TV/monitor you use). 

4. Connect the micro USB power supply. This action will turn on and boot your Raspberry Pi. 

                                                                                                                                                                      
69 Source:  https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/ 
70 Source:  https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/ 
71 Image source:  https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/ 

https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/
https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/
https://www.raspberrypi.org/learning/teachers-guide/
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5. You can also connect headphones or speakers to the audio port (or Bluetooth for Raspberry 

PI 3)  

6. In order to enhance your memory/disc space you can plug in any kind of USB storage or 

external hard disc. 

You can check if you have plugged everything correctly here. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=wjWZhV1v3Pk 

 

2.3.7 Raspberry Pi software 

The Operating System (OS) 

When you start your Raspberry Pi for the first time, the Welcome to Raspberry Pi 

application will pop up and guide you through the initial setup (in case you have bought a SD 

card with a pre-loaded OS). 

If you don`t use a SD card with a pre-loaded OS you should install your OS first (how to do 

this – see below).  

What is an Operating system (OS)? 

https://www.raspberrypi.org/learning/hardware-guide/quickstart/
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The operating system is interface between your computer hardware and the programs 

which run on it. It is software which manages all the processes that run in your computer 

and its memory. It allows you to communicate with the computer even when having no 

knowledge on any programming/coding language. Without an operating system you can`t 

use your computer. That`s why OS usually come pre-loaded on any computer you buy. Most 

people use the operating system that comes with their computer, but it's possible to 

upgrade or even change operating systems. The three most common operating systems for 

personal computers are Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. 

The Raspberry Pi runs a version of the operating system Linux. Linux is a free open-source 

operating system. Open-source means that the copyright holder grants users the rights to 

use, change and distribute the software to anyone and for any purpose. The fact that it is 

free and everyone has the right to modify it for their own purpose (as opposed to MS 

Windows and MacOS) makes Linux the best choice for the Raspberry Pi computer. The 

version of Linux used in Raspberry Pi is called Raspbian. It is designed specifically to work 

well with the Raspberry Pi. 

Installing your OS 

Installing your OS using NOOBS 

The easiest way to install your operating system is with NOOBS. NOOBS stands for New Out 

Of Box Software. This software is designed especially to help people without experience to 

install the Raspbian OS.  To begin with, it's always a good idea to make sure you have 

formatted your SD card. You can do this on your desktop or laptop. You'll need to make sure 

your computer has a built-in SD card reader, or you can use a USB SD card reader.  

• Visit the SD Association’s website and download SD Formatter 4.0 for either Windows or 

Mac. 

• Follow the instructions to install the software. 

• Insert your SD card into the computer or laptop’s SD card reader and make a note of the 

drive letter allocated to it, e.g. F:/. 

• In SD Formatter, select the drive letter for your SD card and format it. 

https://www.sdcard.org/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
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SD Formatter screen 72 

Note: If your SD card has 64GB or more, it will automatically be formatted as exFAT, which is 

not compatible with NOOBS. Follow these instructions to force your SD card to format as 

FAT32 so that you can use NOOBS. 

Download NOOBS files then drag and drop 

 

1. Visit the official Raspberry Pi Downloads page. 

                                                      
72 Image source:  https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/ 

https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sdxc_formatting.md
https://www.raspberrypi.org/downloads/
../../Gergana/Documents/GD%202018/Projects/WOMEN%20POWERCODE/IO3/:%20%20https:/www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/
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Raspberry Pi Downloads page73 

 

 

2. Click on NOOBS. 

                                                      
73 Image source:  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Raspberry Pi Downloads page74 

3. Click on the Download ZIP button under ‘NOOBS (offline and network install)’, and select a 

folder to save it to. 

 

Raspberry Pi Downloads page75 

4. Extract the files from the zip. 

5. Once your SD card has been formatted, drag all the files in the extracted NOOBS folder and 

drop them onto the SD card drive. 

6. The necessary files will then be transferred to your SD card. 

                                                      
74 Image source:  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 
75 Image source:  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.raspberrypi.org/downloads/
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7. When this process has finished, safely remove the SD card and insert it into your Raspberry 

Pi. 

 

Download and image Raspbian directly 

An alternative to using NOOBS to install Raspbian is to download and install the image 

directly. This is a faster process, and is great if you need to image multiple cards for a 

workshop or class. 

1. Using a computer with an SD card reader, visit the official Raspberry Pi Downloads page. 

2. Click on Raspbian. 

 

Raspberry Pi Downloads page76 

3. Click on the Download ZIP button under ‘Raspbian Stretch with desktop’, and select a folder 

to save it to. 

                                                      
76 Image source:  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Raspberry Pi Downloads page77 

 

4. Extract the files from the zip. 

5. Visit balenaEtcher and download and install the Etcher SD card image utility. 

6. Run Etcher and select the Raspbian image you unzipped on your computer or laptop. 

7. Select the SD card drive. Note that the software may have already selected the right drive. 

8. Finally, click Burn to transfer Raspbian to the SD card. You'll see a progress bar that tells you 

how much is left to do. Once complete, the utility will automatically eject/unmount the SD 

card so it's safe to remove it from the computer. 

                                                      
77 Source:  https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

https://www.balena.io/etcher/
https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Burning Raspbian to an SD card screen78 

Now that you have an operating system, you can slot your SD card into your Raspberry Pi 

and connect the power.  

1. If you are using NOOBS and this is the first time your Raspberry Pi and SD card have been 

used, then you'll have to select an operating system and let it install. 

2. If you downloaded Raspbian and imaged it using Etcher rather than NOOBS, then you will 

boot directly to the desktop environment of Raspbian and won't need to wait. 

The initial setup process for Raspberry Pi is like the initial setup process for every computer 

or laptop – you have to set up your country, language, timezone; set a password; select a 

network. 

After you finish the setup of your Raspberry Pi you will see the home screen and all installed 

applications: 

                                                      
78 Image source:  https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/ 

https://www.raspberrypi.org/learning/software-guide/quickstart/
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Raspberry PI home screen79 

You can create text files, save them and organize them in folders and subfolders. 

It looks similar to all other operating systems like Windows and macOS.  

The Linux OS allows the user to run different programs and applications by typing commands 

instead of clicking on menu options This has also been the case for the DOS operating 

system (the one who are familiar with that system, will remember). In order to understand 

it, click on the Terminal icon at the top of your screen. 

 

                                                      
79 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

https://www.raspberrypi.org/
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Raspberry PI Terminal screen80 

Type 1s in the window that appears. Then press Enter on the keyboard. 

This will list the files in your home directory when you create them. 

Coding languages 

PHYTON 

Phyton is the main coding language used with Raspberry Pi. The “Pi” in the name comes 

from Phyton. Any kind of device can be programmed and controlled using Phyton. Examples 

can be found here. 

SCRATCH 

SCRATCH is a simple programming language that comes as standard with the Raspberry Pi 

distribution, Raspbian. Scratch was originally created by the Lifelong Kindergarten Group at 

the MIT Media Lab in Boston, U.S. to help young people learn coding and solve mathematical 

problems while having fun making things. 

                                                      
80 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects
https://www.raspberrypi.org/
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HTML 

HTML is the standard markup language for creating Web pages. HTML stands for Hyper Text 

Markup Language. 

JAVASCRIPT 

JavaScript is a scripting language that works alongside HTML to add interactivity to websites. 

JavaScript was invented, and is maintained by, the World Wide Web Consortium, which also 

looks after HTML and CSS.  

JQUERY 

JQuery is the most popular JavaScript library. It runs on any browser, and it makes the 

scripting of HTML considerably simpler. With jQuery, you can create rich web interfaces and 

interactive components with just a small amount of JavaScript knowledge. 

JAVA 

Java is one of the most popular programming languages in the world. It is easy to learn and 

simple to use. It is open-source and free. 

It is secure, fast and powerful. More than 3 billion devices run Java. It is used for: Mobile 

applications (specially Android apps); Desktop applications; Web applications; Web servers 

and application servers; Games; Database connection etc. Java works on different platforms 

(Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc.) 

C programming language 

C is one of the most widely used languages in the world, utilized in everything from 

complete operating systems to simple programming languages. Linux, the operating system 

that runs the Raspberry Pi, is largely written in C and is built into all Linux and Unix systems. 

The design for C influenced a great many other programming languages, including Python, 

Java, JavaScript, and a programming language called D. It was also extended as Objective C, 

which is the language used to write apps for iPhones and iPads. 81 

                                                      
81 Source:  https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-
raspberry-pi/ 

https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
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C++ 

C++ was developed by the Danish developer Bjarne Stroustrup as a way to enhance C. C++ is 

used in a million different circumstances, including hardware design, embedded software (in 

mobile phones, for example), graphical applications, and programming video games. C++ 

adds object-oriented features to C. Other object-oriented languages are Java, Smalltalk, 

Ruby, and .Net. 82 

PERL 

Perl has been called the “duct tape that holds the Internet together” and the “Swiss Army 

chainsaw of scripting languages.” It was given these names because of its flexibility and its 

adaptability. Before Perl came along, the Internet was but a collection of static pages. 

Perl added a dynamic element, which meant that for the first time, websites could be put 

together on the fly. Among other things, it enabled ecommerce and sites such as Amazon 

and eBay to come into being. 83 

ERLANG 

Erlang is a programming language used when there is no room for failure. You might use 

Erlang if you were running a nuclear power plant or if you were designing a new air traffic 

control system: mission-critical situations where the computer breaking down would spell 

disaster. 

With Erlang, you can create programs that run across several computers. It’s designed so 

that if one computer fails, the others make up for it, which means the system never goes 

down. 

2.3.8 Connecting the Raspberry Pi to the internet 

As already said you can use an ethernet cable or WiFi (for Raspberry Pi 3) to connect your 

Raspberry PI to internet. For wireless connection you need to click the icon with red crosses 

(figure 29) in the top right-hand corner of the screen and select your network from the drop-

down menu.  

                                                      
82 Source:  https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-
raspberry-pi/ 
83 Source:  https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-
raspberry-pi/ 

https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
https://www.dummies.com/computers/raspberry-pi/top-10-programming-languages-ported-to-the-raspberry-pi/
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Connecting Raspberry Pi to the Internet84 

Then click the web browser icon and search for Raspberry Pi. 

  

Browser screen85 

2.3.9 Downloading and installing applications on Raspberry Pi 

As you already know you can use text commands to download and install extra applications 

you might need. In the 'What you will need' section of a Raspberry Pi resource, for example, 

you may see a piece of software listed which you will need in order to complete the activity 

or project. To download and install extra applications for your Raspberry Pi, you'll need to be 

connected to the internet via Ethernet or wireless LAN. 

From a terminal window or on the command line, type sudo apt-get install <name of 

software> and press Enter on the keyboard. 

After searching for the package and downloading it, you will be asked if you want to 

continue with the installation. Press Y or Enter on the keyboard to continue. 

2.3.10 Use of Raspberry Pi 

Raspberry Pi is used widely for educational purposes, in the industry, advertising etc. 

Below are some examples from www.raspberrypi.org and www.makeuseof.com. 

                                                      
84 Image source:  https://www.raspberrypi.org 
85 Image source:  https://www.raspberrypi.org 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.makeuseof.com/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/
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1. Creating computer games for educational purposes - 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/?interests[]=games 

2. Creating a website for educational purposes - 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/?software[]=html-css-javascript 

3. Coding and controlling different kind of devices and robots - 

https://projects.raspberrypi.org/en/ 

4. Use as a desktop PC - https://www.makeuseof.com/tag/use-your-raspberry-pi-like-a-

desktop-pc/ 

5. Wireless Print Server - https://www.makeuseof.com/tag/make-wireless-printer-raspberry-pi/ 

6. Media center - https://www.makeuseof.com/tag/kodi-raspberry-pi-media-center/ 

7. FM radio station - https://www.makeuseof.com/tag/broadcast-fm-radio-station-raspberry-

pi/ 

8. Motion Capture Security System - https://www.makeuseof.com/tag/build-a-motion-capture-

security-system-using-a-raspberry-pi/ 

9. Digital Photo Frame - https://www.makeuseof.com/tag/showerthoughts-earthporn-make-

inspiring-raspberry-pi-photo-frame/ 

10. Laser-guarded cookies feat. Estefannie Explains It All - 

https://www.youtube.com/watch?v=cjsk6ZvIxyA&index=10&t=0s&list=PLcd1Q0-

YkB1e0x5WuE9tWIKybEarSsYoN 

 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/?interests%5b%5d=games
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/?software%5b%5d=html-css-javascript
https://projects.raspberrypi.org/en/
https://www.makeuseof.com/tag/use-your-raspberry-pi-like-a-desktop-pc/
https://www.makeuseof.com/tag/use-your-raspberry-pi-like-a-desktop-pc/
https://www.makeuseof.com/tag/make-wireless-printer-raspberry-pi/
https://www.makeuseof.com/tag/kodi-raspberry-pi-media-center/
https://www.makeuseof.com/tag/broadcast-fm-radio-station-raspberry-pi/
https://www.makeuseof.com/tag/broadcast-fm-radio-station-raspberry-pi/
https://www.makeuseof.com/tag/build-a-motion-capture-security-system-using-a-raspberry-pi/
https://www.makeuseof.com/tag/build-a-motion-capture-security-system-using-a-raspberry-pi/
https://www.makeuseof.com/tag/showerthoughts-earthporn-make-inspiring-raspberry-pi-photo-frame/
https://www.makeuseof.com/tag/showerthoughts-earthporn-make-inspiring-raspberry-pi-photo-frame/
https://www.youtube.com/watch?v=cjsk6ZvIxyA&index=10&t=0s&list=PLcd1Q0-YkB1e0x5WuE9tWIKybEarSsYoN
https://www.youtube.com/watch?v=cjsk6ZvIxyA&index=10&t=0s&list=PLcd1Q0-YkB1e0x5WuE9tWIKybEarSsYoN
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11.  
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IoT Practical applications 

Practical Application No 1: Smart Doorbell 

Area:  Household 

Context: A smart doorbell is an internet capable doorbell and usually comes with a built-in 

camera, speakers and microphone. The doorbell connects to a smartphone or tablet and 

when someone rings the doorbell, the owner will be sent an alert to own device. This will 

allow the owner to see who is at the door and interact with them, if necessary.  

How to get started:  

Installing a smart doorbell is relatively easy and hassle-free.  

First, you will need to research and purchase the right doorbell for you.  

Once you have done this, you will need to install it, according to the specific instructions of 

the doorbell you purchased. You will likely need to attach wires and disconnect the 

wiring/turn off power on your manual doorbell. 

Then, you will need to connect the smart doorbell to your desired device(s). This will 

normally be done by installing the app of the doorbell provider, entering your personal 

details to create an account and you may also be required to input some information from 

the smart doorbell itself.  

Once this is done, you’ll be ready to use your doorbell!  

There are a number of benefits to using a smart doorbell:  

Convenience 

You can answer your door from anywhere, and it means you can choose if you wish to 

interact with the visitor.  

Ease of Delivery 

If you frequently shop online and receive parcels, a smart doorbell is an easy way to relay 
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messages to delivery drivers if you are unavailable to accept the delivery.  

Safety 

If your doorbell rings but you are not expecting any visitors, or if you are suspicious, a smart 

doorbell means that you can see who’s at your door, without giving any indication to the 

visitor that you are home. This means you can choose whether or not you answer the door 

or interact with the visitor.  

Security 

Unfortunately, home break-ins are increasingly common. Many burglars prospect houses, 

under a false identity, in order to gage if the home-owner is home or not. They may do this 

over a period of time to track patterns of when homeowners are out, or on holiday, etc. A 

smart doorbell means that you can answer the door and interact with the visitor, even if you 

are not home. This may deter them from attempting a break-in on your home as they will be 

unaware that your property is empty.  
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Practical Application No 2: Automated plant watering 

Area:  Garden 

Context: Automated plant watering is an ever-evolving concept, with many variations which 

allows you to keep on top of watering your plants, if you are unable to do it manually. The 

most common automated plant watering system is the implementation of a sensor in the 

soil of your plants, which measures metrics such as soil moisture levels, temperature and 

brightness. The sensors then activate irrigation, if necessary. In some instances, you can also 

set specific watering schedules through your smartphone if you are away from your plants 

for an extended period of time.  

 

How to get started:  

To get started, you must do some research in order to establish which automated watering 

system will work best for your collection/requirements. There are a rising number on the 

market and a number of considerations to take into account, such as:  

• Is it for indoor or outdoor plants?  

• Compatibility with your smartphone/tablet  

• Does it require an active internet connection to operate? Will this work outdoors?  

Once you have chosen your automated watering system, you will need to install it in all 

plants that you wish to irrigate remotely.  

Each system will have its own specific installation process; however, the majority will require 

you to insert the sensor into the soil and create an account with the app/internet system 

you are using to control your irrigation, in order to set it up.  

Once you have done this, it should be ready to operate.  

Automated plant watering systems offer a number of benefits to gardeners:  

• You can keep on top of plant watering whilst you’re away from home for extended 
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periods of time. You’ll no longer have to ask your neighbour to pop in and water the 

plants.  

• It’s economical! Automated irrigation systems will save you water. They can be set to 

a specific schedule, meaning plants are only being watered when they really need it 

and the volume of water delivered to the plant is controlled by the system.  

• It prevents water runoff from excess watering. When this water runs off, it takes 

essential nutrients with it!  
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https://watermasterirrigation.com/2017/11/21/benefits-irrigation-systems/ 
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