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1. ÚVOD

DeeControl je software sloužící k přípravě tiskových úloh pro tiskárny be3D. Jeho 
hlavní funkcí je transformace souborů, které obsahují 3D modely vytvořené pomocí 
softwaru třetích stran, do souborů GCode, což jsou zdrojová data pro 3D tiskárny. 
Instrukce obsažené v souboru GCode jsou poté zpracovány tiskárnou za účelem 
vytvoření 3D modelu.

DeeControl se skládá ze dvou částí - uživatelského rozhraní a „slicer engine“, 
kterých může DeeControl obsahovat více.

Uživatelské rozhraní umožňuje uživateli pracovat s 3D objekty a definovat tiskové 
parametry. Manipulace s 3D objekty je omezená na rotaci, posun objektů v prostoru, 
zvětšování a zmenšování. DeeControl neumožňuje uživatelům vytvářet nové 3D 
objekty nebo měnit tvar stávajících objektů. Jakmile uživatel dokončí přípravu 
modelu, definované parametry jsou odeslány do „slicer engine“.

Slicer engine je část programu, která má na starost výpočet optimalizované trasy 
mechanismu tiskárny tak, aby mohl být model vytištěn v co možná nejkratším čase 
a s použitím co nejmenšího množství materiálu při dodržení uživatelem zadaných 
parametrů. Celý proces je zakončen vygenerováním sestavy instrukcí uloženou 
do souboru GCode. 

2. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY

Software:

Operační systém

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, OS X 10.7 a novější

DirectX 10 nebo vyšší (OpenGL)

Hardware:

Procesor Intel Core i3 nebo procesor se srovnatelným výkonem

2 GB RAM

2 GB místa na pevném disku
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3. INSTALACE

Instalační soubor s aktuální verzí softwaru DeeControl naleznete na webu  
www.ysoft.com/support-and-download. Webová stránka rovněž obsahuje seznam 
předchozích verzí.

 ■ Během instalace lze změnit adresář, kam bude DeeControl nainstalován.

 ■ Uživatel může během instalace povolit asociaci podporovaných typů souborů. 
V případě, že bude asociace povolena, daný typ souboru se bude automaticky 
otevírat v programu DeeControl.

Podporované typy souborů:

.STL

.OBJ

.3DS

 ■ V průběhu instalace může uživatel zakázat vytvoření zástupce na ploše.

4. SPUŠTĚNÍ APLIKACE 

DeeControl spustíte pomocí ikony na ploše nebo ze seznamu nainstalovaných 
programů.
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5. ÚVODNÍ OBRAZOVKA

Úvodní obrazovka umožňuje uživateli rychle otevřít modely, se kterými naposledy 
pracoval, a získat informace o případných aktualizacích.

1. Indikátor připojení tiskárny – pokud je tiskárna připojena k počítači a běží 
na něm DeeControl, v tomto poli se zobrazí název tiskárny.

2. Uživatelské jméno – toto pole zobrazuje jméno přihlášeného uživatele.

3. Naposledy otevřené modely – v tomto poli se zobrazují poslední otevřené 
soubory. Jedním kliknutím se tyto soubory načtou na hlavní obrazovku.

4. Tlačítko Otevřít soubor – slouží k otevření dialogového okna se složkami, 
ve kterých můžete hledat modely uložené na pevném disku.

5. Příště nezobrazovat – zaškrtněte toto políčko, pokud si přejete, aby se 
po spuštění programu vždy zobrazila hlavní obrazovka.

6. Aktualizace – v případě, že je váš počítač připojený k internetu, jste v této části 
obrazovky informováni o dostupných aktualizacích softwaru DeeControl. Pokud je 
k počítači připojena i tiskárna, můžete zde aktualizovat i firmware.
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6. HLAVNÍ OBRAZOVKA

Hlavní obrazovka slouží k přípravě modelů pro tiskovou úlohu. Hlavním cílem 
uživatele v této fázi přípravy je navrhnout rozložení modelů na tiskové podložce.

1. Soubor – slouží k ukládání a načítání projektů s modely, rozložením i všemi 
úpravami.

2. Horizontální panel nástrojů

A.  Tlačítko Domů – otevře úvodní obrazovku

B.  Resetovat kameru – vrátí kameru do výchozí polohy

C.  Síťové tiskárny (tato možnost je k dispozici pouze pro instalaci tiskárny 
deeRed) – monitoruje připojené síťové tiskárny.

D.  Nastavení – otevře obrazovku s možnostmi nastavení

E.  Pokračovat – umožňuje uživateli dokončit přípravu tisku

3. Pole Modely – slouží ke správě modelů připravovaných k tisku. Funkce „umístit 
objekt chytře na plochu?“ zajišťuje, že při přidání nového modelu na podložku se 
modely nebudou překrývat (pokud to je možné).

4. Pole umístění – slouží k manipulaci s vybraným objektem. Vybraný objekt můžete 
posouvat, rotovat nebo natahovat ve třech osách. Po jakékoli manipulaci bude 
objekt automaticky umístěn na úroveň tiskové podložky.
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5. Vertikální panel nástrojů 

A.  Zkopírovat – zkopíruje zvolený objekt

B.  Umístit na střed – zvolený objekt umístí na střed podložky

C.  Vrátit změny – vrátí všechny změny, které byly s objektem provedeny od jeho 
načtení

D.  Smazat – smaže zvolený objekt

6. Označený model – je označený ohraničujícím rámečkem.

7. Virtuální podložka – jedná se o vizualizaci tiskové podložky. Pokud některý 
z modelů přesáhne okraje této podložky, model změní svou barvu a nebude 
možné pokračovat v nastavení parametrů tisku.

8. Kontextové menu – kliknutím pravým tlačítkem otevřete objekt. V tomto 
kontextovém menu máte možnost manipulovat s objektem. Pokud pravým 
tlačítkem myši kliknete mimo objekt, otevře se nabídka přidání objektu pro tisk.

9. Jméno tiskárny – model tiskárny, pro kterou připravujete tiskovou úlohu. Model 
tiskárny můžete změnit v nabídce Nastavení.

10.  Maximální rozměr objektu – v osách X, Y a Z orientovaných podle podložky.

11. Volba extrudéru (tato možnost je k dispozici pouze pro instalaci tiskárny 
deeRed) – zvolte primární nebo sekundární tlačítko pro každý model obsažený 
na tiskové podložce. Touto možností nastavujete extrudér k tisku.
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7. SÍŤOVÉ TISKÁRNY

1. Stav tiskárny – podrobné informace o zvolené tiskárně

2. Indikátor průběhu tiskové úlohy – informace o průběhu aktuální tiskové úlohy

3. Miniatura – vykreslený obrázek 3D modelu

4. Snímek– snímek z kamery umístěné v tiskové komoře

5. Síťové tiskárny – seznam 3D tiskáren dostupných v lokální síti
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8. NASTAVENÍ

1. Jazyk – umožňuje uživateli změnit jazyk aplikace. Po změně jazyka se DeeControl 
ukončí. Změna jazyka se projeví až po restartu.

2. Aktualizace firmwaru – pokud je tiskárna připojena k počítači a počítač je 
připojen k internetu, je možné tímto tlačítkem ručně vyvolat aktualizaci firmwaru 
na nejnovější verzi. V průběhu instalace nesmíte odpojit počítač od internetu ani 
tiskárnu od počítače.

3. Skrýt úvodní obrazovku – toto zaškrtávací pole má stejnou funkci jako 
zaškrtávací pole na úvodní obrazovce. Pokud volbu potvrdíte, po spuštění 
programu se ocitnete rovnou na hlavní obrazovce.

4. Volba tiskárny – zvolte model tiskárny, který vlastníte. Správnou volbou zajistíte 
správné nastavení softwaru DeeControl pro tvorbu tiskových úloh. Pokud si 
nejste jistí, kontaktujte svého prodejce.
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9. VÁŠ ÚČET

Při práci s DeeControl můžete pracovat přihlášeni pod svým účtem.

1. Přihlášení – pokud již máte vytvořený účet, v tomto poli se můžete přihlásit.

2. Registrace – pokud dosud nejste zaregistrovaní, v tomto poli tak můžete učinit.

1
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10. PŘÍPRAVA TISKU (POKRAČOVAT)

Na tuto obrazovku se dostanete stisknutím zeleného tlačítka Pokračovat na Hlavní 
obrazovce. Cílem tohoto kroku je nastavit parametry tisku, které budete předávat 
tiskárně. Změna výchozích parametrů má zásadní vliv na vlastnosti připraveného 
tištěného modelu.

1. Materiál pro primární extrudér – pro primární extrudér vyberte z nabídky takový 
materiál, který máte fyzicky v tiskárně zaveden.

2. Materiál pro sekundární extrudér (tato možnost je k dispozici pouze pro 
instalaci tiskárny deeRed) – pro sekundární extrudér vyberte z nabídky takový 
materiál, který máte fyzicky v tiskárně zaveden.

3. Kvalita tisku – tento parametr mění tloušťku vrstev, ze kterých bude model 
stavěn. Vyšší kvalita odpovídá tenší vrstvě a delší době tisku.

4. Rychlost tisku – zde můžete manuálně regulovat rychlost tisku. Pro tisk modelů 
s drobnými detaily je doporučeno rychlost snížit.

5. Tvorba podpor – vypne nebo zapne automatické generování podpor, které slouží 
k podepírání převislých částí modelů (nastavením extrudéru pro tisk podpor).
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6. Nastavení tisku – otevře podrobnější nastavení tisku. Šedé tlačítko znamená 
výchozí nastavení. Pokud je tlačítko červené, některé parametry jsou pozměněny. 
Nastavení tisku se ukládá zvlášť pro každý materiál a každou kvalitu tisku. 
Změnou výchozího nastavení můžete způsobit, že model nebude vytištěn 
úspěšně.

11. NASTAVENÍ TISKU

Pokročilá nastavení tisku slouží k úpravě parametrů tisku. Obsahují širokou škálu 
parametrů, které měníte posuvníkem nebo volbou z nabídky. Změnou parametrů 
ovlivníte výsledek tisku. Nastavená výchozí hodnota má černou barvu. Pokud má 
hodnota červenou barvu, je od výchozí pozměněna.

Změnou výchozího nastavení můžete způsobit, že model nebude vytištěn úspěšně.

1. Seznam parametrů – některé z parametrů měníte pomocí posuvníku, některé 
volbou z nabídky.

2. Výchozí hodnota – černá

3. Vlastní hodnota – červená

4. Tlačítka – používá se pro vrácení parametrů na výchozí hodnoty a pro uložení 
vlastních hodnot.
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Parametry:

A. Tloušťka skořepiny – udává tloušťku skořepiny modelu

B. Vrchní plné vrstvy – udává počet plných vrstev, které budou uzavírat model.

C. Spodní plné vrstvy – udává počet plných vrstev, které budou začínat model.

D. Hustota výplně – udává procentuální podíl materiálu ve výplni

E. Typ podpor – udává strukturu generovaných podpor

F. Úhel tvorby podpor – udává maximální úhel sevřený mezi podložkou a plochou 
modelu, pod kterým se budou podpory generovat. Vyšší maximální úhel odpovídá 
většímu množství podpor.

G. Hustota podpor – udává procentuální podíl materiálu v podporách modelu

H. Podpory všude – udává, zda budou podpory generovány všude na převisech, 
nebo pouze v místech, kde dochází ke styku s tiskovou podložkou.

I. Počáteční struktura – definuje možnou strukturu na podložce okolo podstavy 
modelu, která snižuje pravděpodobnost odloupnutí modelu od podložky

J. Hustota raftu – definuje procentuální podíl materiálu v raftu (jeden z typů 
počátečních struktur)
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12. SLICOVÁNÍ

Tato obrazovka nevyžaduje vaši aktivitu.

V této fázi přípravy tisku DeeControl připravuje tiskovou úlohu podle nastavených 
parametrů. Proces může trvat několik minut v závislosti na složitosti modelu 
a nastavení tisku.

DEECONTROL — UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 15



13. MODEL PŘIPRAVEN K TISKU

Příprava tiskových dat je nyní dokončena. Obrazovka zobrazí očekávanou dobu 
tisku a spotřebu materiálu. Nyní si můžete zkontrolovat, jak bude tiskárna při tisku 
postupovat, a uložit výsledný GCode soubor na váš pevný disk, na SD kartu nebo 
přímo do tiskárny.

1
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Z důvodu časové úspory doporučujeme upřednostnit raději přenos GCode dat 
prostřednictvím SD karty, než pomocí USB připojení.

1. Podrobnosti tisku – zde se dozvíte, jak dlouho přibližně bude tisková úloha trvat 
a kolik se spotřebuje materiálu.

2. Způsob přenesení dat do tiskárny – umožňuje volbu metody, kterou se GCode 
přenese do tiskárny. Lze volit přenos přes USB kabel pro tiskárnu DeeGreen, 
ethernetové připojení pro tiskárnu DeeRed nebo uložení souboru na přenosné 
médium.

Pokud bylo zvoleno a potvrzeno ethernetové připojení, musí uživatel zvolit ze 
seznamu připojených tiskáren dostupnou tiskárnu a zadat název tiskové úlohy, 
protože tiskovou úlohu nelze přejmenovat později.

3. Vizualizace GCode – tímto tlačítkem otevřete prohlížeč GCode s podrobným 
přehledem, jak bude tiskárna při tisku postupovat.
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14. GCODE PROHLÍŽEČ

GCode prohlížeč slouží k vizualizaci vygenerovaného kódu, podle kterého tiskárna 
pracuje. Tento výkonný nástroj ukáže, jak se mezi jednotlivými vrstvami tisková 
hlava pohybuje, a napoví, jak bude výsledný výrobek vypadat.
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GCode prohlížeč umožňuje filtrovat některé typy instrukcí a také umožňuje 
zobrazování konkrétních vrstev tisku.

1. Filtry zobrazení – umožňuje zobrazovat nebo skrývat jednotlivé typy instrukcí. 
Také se zde nachází tlačítka pro přepnutí pohledu kolmo na podložku a pro 
vypnutí perspektivy.

2. Vrstvy – umožňuje procházet vrstvy jednotlivě nebo formou řezu modelem.

3. Informace o tisku – tabulka obsahuje informaci tom, jakou rychlostí jsou 
jednotlivé typy instrukcí vykonávány, jakou tloušťkou vrstev je model tištěn 
a jaké jsou reálné rozměry modelu.

4. Zobrazení GCode - zobrazení části modelu pomocí vizualizace GCode.

15. OVLÁDÁNÍ NA HLAVNÍ OBRAZOVCE

 ■ Otáčení kamery se provádí kliknutím myši na plochu Virtuální podložky.

 ■ Posouvání kamery se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši a přetažením 
kamkoli na scéně.

 ■ Posouvání modelu se provádí kliknutím myši na model a přetažením.

 ■ Otevření kontextového menu se provádí kliknutím pravým tlačítkem myši.

 ■ Smazání vybraného modelu se provádí červeným tlačítkem ve vertikální 
tlačítkové liště nebo tlačítkem DELETE na klávesnici.
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16. TIPY A TRIKY

Soubory s modely můžete přidávat na virtuální podložku pomocí přetažení ze složek 
na svém disku do okna DeeControl nebo dvojitým kliknutím na asociovaný typ 
souboru.

DeeControl umožňuje, aby se modely navzájem překrývaly. Spojení modelů 
po vytištění ale nemusí být pevné. Spojení modelů si raději připravte v modelovacím 
softwaru.

Pokud se model dotýká podložky jen malou plochou, pravděpodobně se během 
tisku odlepí od podložky a tisk nedopadne podle vašich představ. Usaďte model 
na podložku větší plochou nebo přidejte počáteční strukturu v Nastavení tisku.

Lineární typ podpor je méně stabilní ve větší výškách. Lze je však snadno odstranit.

Příliš malé procento výplně modelu může způsobit špatné uzavírání modelu shora. 
V takovém případě je vhodné zvýšit počet plných vrstev pro uzavření modelu.

Odstup podpor od modelu na osách X a Y může vytvořit i odstup na ose Z, 
uvažujeme-li část modelu, která s podložkou svírá jiný než nulový úhel.

Čím větší úhel tvorby podpor nastavíte, tím více podpor bude generováno.

Některé modely lze tisknout bez podpor, přestože mají převislé části. Stojí 
za vyzkoušení, jaké tvary a v jakých rozměrech umí tiskárna bez podpor tisknout.

Dobře si rozmyslete, jak model umístit na podložku a jak nastavit parametry, aby 
byl tisk optimalizován. Příprava a proces chybně nastaveného tisku zabere času 
mnohem více.

Prohlížeč GCode viewer je výkonný nástroj, který zobrazuje, jak bude tiskárna při 
tisku postupovat. Lze například zobrazit množství podpor modelu a jejich umístění. 
Tisk silnější vrstvou (nižší kvalitou) umožňuje lepší stavění převisů bez podpor. 
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17. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13

616 00 Brno

Česká republika

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

Právo na případné změny a chyby v tisku je vyhrazeno.

© 2016 Y Soft Corporation, a. s.

All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s. 
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered 
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject 
to change without notice.

DEECONTROL — UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 21








