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НЕКА ПОДЕШАВАЊА Inventorcam - а 2008 R12 НАКОН ИНСТАЛАЦИЈЕ
Из падајућег менија InventorCAM изабрати опцију CAM Setings, након тога отвара нам
се прозор где треба да извршимо нека подешавања. Прво што треб ада подесимо је контролор
или постпроцесор, овде бирамо да је то FANUC (слика 1.). Друго подешавање које треба
извршити је избор система мера у нашем случају треба изабрати Metric (слика 2).

Слика 1. Подешавање CNC-котролера

Слика 2. Подешавање система мера

Могуће је извршити још нека подешавања везана за приказ дела у току симулације али
је препорука да се не мења ништа јер су подразумевајућа подешавања добро изабрана а осим
тога и у самом процесу симулације могуће је вршити подешавања приказа и још много тога.
ЗА ПОТРЕБЕ ОВОГ УПУТСТВА КОРИШЋЕН ЈЕ ПРИМЕР 1 ЧИЈИ ЈЕ РАДИОНИЧКИ
ЦРТЕЖА ДАТ НА ПОЧЕТКУ.

Дефинисање контуре дела, припремка и начина стезања
Приликом инсталације програма Inventorcam 2008 R12 треба изабрати да се он
интегрише у програм Inventor 2008. Након инсталације програма кад стартујемо инвентор
2008 и поред досадашњих падајућих менија појавиће се и падајући мени InventorCAM.
Појављивање падајуће менија InventorCAM показује нам да се програм интегрисао у сам
инвентор што нам омогућава да све припреме за CAM обраду радимо у самом окружењу
програма инвентор. Ово је посебно погодно што не морамо да вршимо припрему модела у
неком засебном програму па да онда тако припремљен модел увозимо у неки CAM програм.
Скица за наш будући модел треба да изгледа као на слици 3. Осим скице модела (скица
је припремљена за операцију Revolve) одмах дефинишемо и скицу припремка и стезање.
Скица стезања није толико битна може да буде и обичан правоугаоник али је битно да скица
стезања мора да сече скицу припремка. Ако скица стезања не пресеца скицу припремка не
можемо касније да дефинишемо полазне параметре за даљу обраду.
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Слика 3. Скица за будући модел са дефинисаним припремком и стезањем

Кад смо дефинисали скицу као на слици 3 операцијом Revolve слика 4. и избором скице
за наш део (модел) и избором осе ротације добијамо део приказан на слици 5.

Слика 4. Операција Revolve за добијање радног препредмета

Слика 5. Изглед радног предмета након операције Revolve
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Следећи корак који треба да урадимо је да омогућимо да
скица радног предмета и скица припремка и стезања буду
видљиве. Да би смо омогућили видљивост скице потребно је да
у Browser Bar-u испод типске операције Revolve кликнемо
десним тастером миша и из падајућег менија изаберемо опцију
Visibility слика 6.
Кад ово урадимо добијамо да нам је у простору модела
видљива скица од које смо опцином Revolve добили радни
предмет (део) и видљива је и скица припремка и стезања јер су
и ове скице нацртане у истој радној равни и скици где и скица
за део. Ово је приказано на слици 7.

Слика 6. Подешавање скице

Слика 7. Изглед дела са укљученим (видљивим) скицама припремка и стезања (стезне шапе)

Након горе извршене припреме радног дела, припремка и стезања извршимо снимање.
Кад смо извршили снимање из падајућег менија бирамо Inventorcam/New/Turning слика 8.
Кад смо изабрали Inventorcam/New/Turning
ми смо уствари стартовали додатни модул у
оквиру инвентора а то је CAM модул тј.
InventorCAM. Приликом стартовања InventorCAM-a
потребно је мало сачекати како би се програм
отворио.
Слика 8. Покретање InventorCAМ-a
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Покретањем Inventorcam/New/Turning
појављује се прозор New Turning Part приказан
на сллици 9. Овде је битно да буде чекирано
поље Use Model file directory
.
Кад је ово поље чекирано све што радимо у CAM
модулу биће снимљено у истом директоријуму
(фолдеру) где смо снимили део. Потребно је да
изабероме дугме ОК.
Слика 9. Дијалог прозор New Turning Part

Кликом на дугме ОК отвара се нови
прозор
где
треба
да
дефинишемо
координатни почетак на основу ког ће се у
даљем раду прорачунавати путање резања,
тј. треба да дефинишемо z i x осе. Изглед
новог прозора приказан је на слици 10.
Кликом на дугме Define отвориће се прозор
приказан на слици 11. Бирамо другу опцију
Define да би смо дефинисали координатни
почетак. Кад кликнемо на дефине потребно је
да изаберемо тачку на моделу која ће бити
почетак координатног почетка. Избор ове
тачке је приказан на слици 12.
Слика 10. Прозор Turning Part Data

Слика 11. Избор координатног почетка опцијом

Кад смо изабрали координатни почетак
потребно је да кликнемо на дугме Finish да би
смо наставили са дефинисањем припремка и
стезања. Кликом на дугме Finish отвара се
прозор приказан на слици 13.
Слика 12. Избор опције Define
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Слика 13. Изглед прозора након одабира координатног почетка

Дефинисање припремка вршимо кликом на дугме Material boundary појављује се
прозорчић где треба да изаберемо начин дефинисања припремка. Овај прозорчић је приказан
на слици 14. Бирамо опцију 2D Boundary a затим опцију Define.
Кликом на дугме Define отвара се
прозорчић (слика) где бирамо дугме Define
chain након чега нам се отвара прозор
приказан на слици 16. Овде можемо да
вршимо селекцију нашег припремка који смо
дефинисали у фази припреме скице за модел.
Селекцију вршимо на неколико начина:
Curve, Point to point, Arc by points. За наш
пример користимо прву опцију. Приликом селекције припремка
Слика 14. Начин избора
припремка
морамо да пратимо стрелицу која се појави кад селектујемо
прву линију нашег припремка.
На слици 17 приказано је селектовање припремка. Битно је да
се прати смер који показује стрелица. Ако током селекције дође до
грешке кликом на дугме Undo step враћамо се корак уназад.

Слика 16.

Слика 17. селекција припремка
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Кад је селектован припремак курсор миша се аутоматски након задње селектоване
линије позиционира на дугме Yes а затим на дугме Finish и на крају на OK у почетном
прозору приказаном на слици 14. Након избора припремка потребно је да се дефинише и
стезање припремка. Стезање смо дефинисали у току креирања скице за наш део. Да би смо
изабрали стезање (стезну главу) потребно је да избором дугмета Main spindle селектујемо
стезање. Начин избора је исти као и код избора припремка.
Кад смо дефинисали припремак и стезање кликом на дугме
отвара нам се
прозор у коме можемо извршити нека подешавања везана за алат као што су: почетна
(стартна) тачка алата, крајња тачка алата и тачка (место) измене алата.
На крају је потребно да кликнемо на дугме Save&Exit чиме се затвара овај прозор а у
делу Browser Bar-a појављују се нове иконице које су везане за подешавања слика 18.
Следећи корак је додавање операције обраде. У нашем случају
то је спољња обрада контуре нашег дела. Да би смо додали операцију
обраде потребно је да десним кликом кликнемо на Operations и из
падајућег менија изаберемо Turning. Након овог отвара нам се
прозор где морамо да дефинишемо неколико параметара
везаних за обраду контуре. Прозор са објашњењима приказан је
на слици 19.

Слика 19. Изглед прозора са објашњењима за дефинисање обраде

Избор контуре за обраду, дефинисање осталих параметара
Да би се одредила путања стругања (обраде) потребно је да се кликне на дугме Define
и кликом миша почев од почетка дела бира контура и прати стрелица. Приликом избора
контуре линије морају да се надовезују једна на другу. За избор контуре на располагању су
неколико начина: Curve, Point to point, Arc by points, у нашем примеру користимо први
начин. Кад изаберемо контуру потребно је прихватити контуру кликом на дугме Accept chain.
10

Кликом на ово дугме у поље испод имена контуре појавиће се 1-Chain. Панел за одабир
контуре приказан је на слици 20 са објашњењима.
Након прихватања контуре кликнемо на
дугме Finish враћамо се у почетни
прозор (слика 19) где треба да
одредимо и друге параметре обраде.
Следеће што морамо да дефинишемо је
алат којим се врши обрада. Да би смо
дефинисали алат потребно је да
кликнемо на дугме
чиме се
отвара прозор за избор алата а након
избора алата и прозор за дефинисање
алата. Ови прозори су приказани на
сликама 21 и 22.

Слика 20. Панел за избор линије (контуре) обраде

Слика 21. Изглед прозора за избор алата

Да би смо одабрали алат потребно је да изаберемо дугме Select (види слику 21). Након
клика на дугме Select отвара нам се прозор
приказан на слици 22.Кликом на дугме Add озвара
се прозор (слика 23) где бирамо нож за обраду. У
овом случају одабран је нож за спољњу уздужну
обраду. Након одабира алата отвара се прозор где
дефинишемо параметре ножа. За пример који
обрађујемо подесити параметре као на слици 24.
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Слика 24. Подешавање алата за уздужну обраду

Кад смо подесили параметре алата као на слици треба да кликнемо на дугме Select. На
овај начин смо додали алат за обраду. Након клика на дугме Select појављује се прозор
приказан на слици 21. Сад је потребно да дефинишемо брзину помоћног кретања за грубу и
фину обраду. Брзину дефинишемо у mm/min. Да би смо дефинисали брзине потребно је да
кликнемо на дугме Data након чега се отвара прозор приказан на слици 25.

Слика 25. Подешавање брзине помоћног кретања

12

Овде можемо извршити још нека подешавања. Можемо подесити број обртаја главног
вретена. Међутим код струговима где нема могућност да се број обртаја мења програмски
нема потребе да се подешава број обртаја. Након подешавања брзине помоћног кретања
кликнемо на дугме OK.
Следеће што треба да подесимо је сигурносно одстојање ножа код
повратног хода. То је следећа опција у низу за подешавање
. Кликом на
са десне стране појављује се поље
и поље где треба да
упишемо колико је одтојање. Подразумевано одстојање је 2 mm. У доњем десном
углу прозора сликовито је приказано шта значи ова опција слика са леве стране.
Након подешавања сигурносног одстојања следећа опција коју морамо да подесимо је
. Овде бирамо начин обраде.За наш пример одабрати подешавања као на слици 26.

Слика 26. Подешавање начина обраде

Након подешавања свих параметара обраде и задавања дубине
резања за фину и грубу обраду потребно је да кликнемо на дугме
Save&Calculate. Овим смо рекли програму да изврши прорачунавање
процеса резања и сними смо сам процес. Кад смо кликнули на ово дугме у
Browser bar-у се испод Operations појави обрада коју смо задали слика
28.

Слика 28. Додата операција стругања

Назив наше операције је стругање спољашње. Назив операције
задајемо у поље Operation name слика 26. Овим смо завршили сва подешавања везана за
спољашњу обраду. Ако чекирамо поље поред назива операције у
простору модела изнад самог модела појављују се путање резања.

Слика 29. Чекирано поље (операција)
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Као резултат добијамо у простору модела следећу ситуацију слиак 30.

Слика 30. Приказ путање резања (радни и брзи ход)

Симулација процеса резања
Симулацију процеса обраде можемо покренути из прозора где смо вршили подешавања
процеса обраде (слика 26) кликом на дугме
. Након клика на ово дугме појављује се
прозор у коме треба да изаберемо начин приказа симулације (слика 31).

Слика 31. Симулација

Кликом на дугме Turning отвара нам се симулација у 2D приказу. Код ове симулације
можемо да укључимо само приказ путање алата, материјала или и материјала и путање алата.

Слика 32. Укључена 2D симулација
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Кликом на дугме
почиње симулација. На слици 33 приказан је нож у захвату током
процеса симулације кад је укључена опција за приказ само материјала.

Слика 33. Приказ ножа у захвату кад је укључена
опција Material

Слика 34. Приказ ножа и захвату кад је
укључена опција Both

Кад је укључена картица SolidVerifi симулација се врши са приказом 3D модела.
Изглед симулације у овом моду приказан је на слици 35.

Слика 36. Изглед дела након завршене
симулације
Слика 35. Нож у захвату код симулације у 3D

По завршетку симулације напустамо мод за симулацију кликом на дугме

.

Генерисање G-кода
Након завршетка симулације потребно је да се генерише G-код који се даље користи за
обраду на стругу. На страни 9 на слици 13 изабрали смо FANUC-ов контролер, то значи да ће
код који генеришемо бити прилагођен за стругове са овим контролором. За стругове који
имају друге управљачке јединице (преправљани стругови), који раде са програмом Mach turn
биће показано шта је потребно да се у добијеном коду преправи да би т ај код могао да ради.
Генерисање кода вршимо на следећи начин. Десним клик на операцију коју смо дадали
и из падајућег менија изаберемо GCode а затим Generete
.
Након овог отвара се прозор (слика 37.) где треба да задамо име нашем програму.
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По задавање имена програма (G кода) кликом на ОК добијамао
програм у Notepad-у слика 38. Ако имамо део који има више обраде
онда код генеришемо тако што кликнемо десни клик на
и
из падајућег менија изаберемо GCode Al
, а затим Generate.
Слика 37. Име програма
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Измена G-кода за потребе програма MachTurn 3

Слика 39. Део програма који ттреба да се измени

Слика 40. Изглед измењеног програма

Слика 41. Задње линије програма које треба
изменити

Слика 42. Изглед измењеног програма

НАПОМЕНА за генерисање G-кода
Дешава се да приликом генерисања кода програм јави грешку да није у могућности да
генерише код. Потребно је урадити следеће:
-

пронаћи фајл FANUCOT.GPP у инсталациони директоријум
отворити овај фајл у Notepad
pronaći XC и заменити са XC_new
за брже проналажење користити Edit  Replace (Ctrl+H)
затворити Notepad и снимити измењен фајл
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