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TURBOCADCAM

Demo

HOE NU TE BEGINNEN?
Een korte beschrijving om een eerste ontwerp voor een draaibank te maken.

Deze demo kan na installatie maar korte tijd gebruikt worden, besteed deze tijd goed.
Bij alle tekenen en camprogramma,s moet vooral in het begin veel tijd ingezet worden
om het programma te begrijpen en volledig te kunnen gebruiken. Deze toelichting is ook
alleen bedoeld om te laten zien hoe men komt tot een cad- cam oplossing kan komen. Bij
aanschaf van het pakket krijgt U uiteraard de handboeken voor nadere toelichtingen over
alle mogelijkheden. Deze beschrijving geeft slechts een uiterst klein deel weer van alle
mogelijkheden.
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Volg de
e installatiie zoals be
eschreven bij cd CD gevoegde
e instruktie
es. Het
programma kan nu gestarrt worden, afhankelijjk van uw PC systee
em kan vo
ooral de
n duren. Het
H is een groot prog
gramma. U zult dan
n in onders
staand
eerste maal even
scherm
m komen;

u “New frrom Temp
plate ‘”
Kies nu
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Vervolg
gens komtt ondersta
aande sche
ermdeel ;

u voor Normal Mettric en klik OK
Kies nu
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Volgende scherm;

Dit is het
h hoofd werkscher
w
rm, het gro
ootste dee
el is voor het
h maken
n van teke
eningen
aan de
e rechterzijjde ziet U het CAM gedeelte.
g
Ik advisee
er u om vo
oorlopig niets te
wijzige
en in de opmaak van de schermen of to
oolbars, he
et kan voo
oral in het begin
lastig zijn
z
om he
et oorspron
nkelijke sc
cherm (delen) terug te krijgen
n. Daarnaa
ast
heeft U dan ook niet meerr aan het vervolg
v
va
an deze be
eschrijving.
Bij dez
ze beschrijving bepe
erk ik mij tot
t het cam
m gedeelte
e, de teken funkties
s zijn
zoals vrijwel
v
in ie
eder pakket waarbijj ik aannee
em dat U hiermee (enigzins)
vertrou
uwd bent. Indien U mocht ove
ergaan tott aanschaff van het c
complete pakket
p
krijgt U er natuu
urlijk de ha
andboeken
n bij welke
e als nasla
ag kunnen dienen. Deze
D
beschrijving is alleen maar bedoeld om een eerste indru
uk van de krachte cam
c
software te laten
n zien. Wijj gaan nu naar het maken
m
van
n een draa
aiprodukt.
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Aan de rechterzijde
r
z U een “ttover stokje”” dat is een zgn
ziet
z wizzard, welke U gaaat begeleiden
n tot het
eindscheerm.

U krijgt nu een eerste
e
wizz
zard scherrm, kies vo
oor Lathe (= draaib
bank). U ku
unt
voledig
gheidshalv
ve nog eve
en het men
nudeel RU
UN DRAWIING UNITS
S SETUP
doorlop
pen om ze
eker van te
e zijn dat U met me
etrische ee
enheden w
werkt. Klik
vervolg
gens op Vo
olgende
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U krijgt de volge
ende wizza
ard, hier ziiet U de machine
m
ins
stelling, kllik erop en
n zie
welke mogelijkhe
m
eden er zijjn, niet ve
erder hierin voorlopiig wijzigen
n, sluit dez
ze
wizzard
d af met Volgende
V
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Dit is het
h Part wiizzard, U kunt
k
kieze
en voor een onderde
eel naam, soort materiaal
wat refferentiepunten etc. Ook hier geen
g
wijzig
gingen. Maak de len
ngte 200m
mm en
de dian
nmeter 10
00mm en klik
k nu op Volgende
e
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Nu zit U de TOOL
LS SETUP Wizzard. In dit sche
erm kome
en de gereedschappe
en te
staan welke
w
U vo
oor dit ond
derdeel ga
aat gebruik
ken. Er kan gekozen
n worden uit
u een
aanwez
zig gereed
dschapstab
bel klik op
p Add
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U ziet de
d gereedschaps tabel, er sta
aan bij Lathe( links) werkzaam
mheden met
bijgeho
orende gereedschap
ppen (rech
hts). Als U op een ge
ereedschap klikt ziett U
links onder in ditt scherm de
d parame
eters, alles
s kan gewijzigd word
den. U kun
nt ook
nieuw gereedsch
hap toevoe
egen. Voorr dit voorb
beeld kieze
en wij een
n beitel als
s
geven, klik
k op Add Tool
T
en aa
an de rech
hterzijde ziet
z
U het
aangeg
gereed
dschapsma
andje waarin alle gereedschap
ppen kome
en. Wij latten het eerrst bij
een en drukken op Close
e
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We kom
men terug
g in de wiz
zzard en zien dat hett gekozen gereedschap ingevoegd
is. Hett is wellich
ht een tion
nig maar we
w gaan ve
erder met Volgende
e
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mt de G-Kod
de wizzard, controleerr of Metric en
e Absolute
e is aangev
vinkt. Wijzig
g verder
Nu kom
niets en
n ga verderr met het klikken
k
op Volgende..
V
..
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Het laattste wizzard scherm, instelling voor het mo
odelleren va
an de produ
ukten in 3D
D. In het
algemen is het nie
et verstandig hierin direkt iets te
e verandere
en, klik dit s
scherm dan
n ook
uit met ... Volgen
nde
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U komt nu terug in
n het hoofd
d tekensche
erm. U ziet (waarschijjnlijk erg fijjn) lijnen lo
open
welke de
d gekozen afmetingen van het ruwe
r
stuk (100x200m
(
mm) op het echerm. He
et
startpunt van het materiaal zit
z op 0 (mm). Kies nu
u uit het teken menu de continue
e
tekenlijn en ga nu naar de 0 lijn.
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Start ie
ets over de 0 lijn en te
eken een ge
elijk soortig
g patroon, eidig
e
ruim b
boven de
bovenkant van het ruwe matteriaal. Op de tellers en
e liniaal zie
et U precies de afmetingen,
wij doen nu eerst maar een proef
p
maar later kunt U deze hullpmiddelen gebruiken om
exact uw produkt te tekenen. Ook nood
dzakelijk om
mdat hieraa
an de nauw
wkeurigheid van uw
eindpro
odukt ten grondslag lig
gt.
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Klik verrvolgens op
p rechtermu
uisknop, U krijgt een submenu
s
klik nu Finis
sh
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Nu gaatt het gebeu
uren... kies bij Cam de
eel voor dra
aaiwerk, ga
a vervolgen
ns daaronde
er naar
gereeds
schap en kiies de beite
el ( er is ma
aar een in dit
d geval om
mdat wij oo
ok maar een in ons
mandje
e hebben ge
elegd. Tijde
ens de teke
en werkzaamheden ku
un je altijd g
geredscahp
ppen
bijvoegen of verwijderen. Er wordt teve
ens even he
et beitel neusdeel geto
oond.
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Ga naarr de tekening en schuif de muis over het ru
uwe materia
aal als U op
p de geteke
ende
lijn kom
mt dan vers
schijnt er affhankelijk of
o U er onder of boven
n zit een ge
earceerd de
eel. Dit
deel gaat ferspaan
nd worden. Natuurlijk willen wij er
e de boven
nste contou
ur af hebbe
en en
schuive
en dan ook de muis du
usdanig datt het boven
ndeel geraceerd word. Laat de muis in
het gea
arceerde de
eel en dubbelklik hiero
op.........
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Op het scherm zie
et U nu de beitelcontou
b
uren staan. Het groen
n gearceerd
de deel worrdt
verwijderd door de
e gekozen beitel. De gele
g
lijnen geven de beitelsnedes
b
s weer de drie
d
rode lijn
nen zijn voor de laatste nabewerrkingen. In het Camde
eel ziet U n
nu het gebruikt
gereeds
schap en de
e Operation
n, hierin sta
aan de bde
ewerkingen,, dat kunne
en zijn draa
aien,
boren groefmaken
g
n afsteken e.d.
e
Aan de
e onderzijde
e van het Camdeel
C
sttaan de
bewerkingsparame
eters waarm
mee de con
ntouren op het scherm
m gevormd zijn, deze kunnen
worden aangepastt..
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Open de map Ope
erations en klik op Turrning. Aan de
d bovenzijjde van hett camdeel staat
s
de
propertty button (n
naast Gkode button) klik
k deze aa
an en U krijjgt een menu inhoud zoals
z
op
het scherm. Nu ku
unt U aanpa
assingen maken
m
b.v. kleine
k
sned
des kiezen e
en de
nabwerrkingen kleiiner kiezen. Afhakelijk
k van uw in
nstellingen krijgt
k
U gelijksoortig scherm.
s
Ook zie
et U al de co
ontouren va
an het te verwachten
v
werkstuk.
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Om hett te verwachten werks
stuk beter te
t zien laten wij een 3D
3 beeld ma
aken.Ga na
aar
boven taakbalk
t
tekenen en kies
k
voor ko
op schotel button,
b
hett kan even duren maar dan
komt uw
w werkstuk
k op het sch
herm als 3D
D vorm.
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Via de camera
c
buttton (heeft divere submenu,s) ka
an het werk
kstuk gedra
aaid worden
n om
een better beeld te
e krijgen.
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Nog een
n leuke opttie is het sim
muleren. Kies
K
uit het het Camde
eel de butto
on Simulatie
e
(naast rekenmach
r
hine button)). U krijgt dan
d
een kle
ein submenu op het sc
cherm. Er zijn
z
twee mogelijkhede
en van simulatie gewo
oon in het tekenvlak
t
o in 3D.Sta
of
art de simulatie
met de button >> en zie watt de beitel doet.
d
Nu nog even? Een
n zeer belan
ngrijkdeel de
d G kode. Druk op he
et Camdeel op de G-kode
button. De kode wordt
w
aange
emaakt U ziet
z
deze aa
an de onderrzijde van h
het camdee
el. Er
kan hierin nog gew
wijzigd worrden. Ga op
p de kode te
ekst staan met de mu
uis en klik met
m
rechtermuisknop. De kode ka
an worden opgeslagen
n. Via het communica
c
tiedeel kan
n deze
kode oo
ok rechtstre
eeks naar (en
(
van) de
e machine gezonden
g
w
worden
via een RS233
3
verbind
ding. Dit valt buiten de
e opzet van
n deze bekn
nopte handleiding, ma
aar bij gebrruik
natuurlijk wel erg belangrijk,, nadere de
etails zijn te
e zien in he
et handboek
k.
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Tot slott nog even een voorbe
eeld om een
n contour aan
a
te bren
ngen in deze
e tekening.. Het
het teke
en komman
ndo Fillet (rronding ma
aken) kan op
o de twee aansluitende teken sttukken
worden geklikt in het invulmenu kan vo
oor een stra
aal ingevuld
d worden. V
Vervolgens wordt
de teke
ening aange
epast en ga
aat de Cam module de
e beitelsned
des aanpassen. Dit ga
aat
natuurlijk ook voo
or bv. 45o afschuining
a
en.
Conclu
usie
Hiemed
de beeindigen wij deze
e toelichting
g, het lijkt een heel ve
erhaal maa
ar veel hand
dlingen
zitten al
a in de zgn. Wizzards.. Vanuit dez
ze korte tra
aining kuntt U zelf e.a.. proberen. Ten
aanzien
n van de fre
ees bewerk
kingen is de
e grondslag eigenlijk hetzelfde.
h
P
Probeer dat ook
maar ee
ens en U zu
ult zien datt speciaal het maken van
v
enkele stuks met dit program
mma
een peu
uleschil is. Daarbij kun
nnen alle te
ekeningen en
e bewerkingen eenvo
oudig opge
eslagen
worden voor later gebruik , ook
o
kunnen
n bestaande
e ontwerpen aangepas
st worden.
Mijn eig
gen ervaring (gebruik het al enke
ele jaren) is dat het een zeer handig, gema
akkelijk
te bedie
enen en begrijpen oprrogramma is. Daarnaa
ast is het te
en opzichte
e van bestaande
program
mam,s erg voordelig te
t noemen.

