รายละเอียดการ Training CAM
วันที่ 1

-

แนะนา USER INTERFACE (alpha bar, แถบ layer ,สเี สน้ ,status bar,Compass)
Setting up the options and configuration
่ IGES
การ save งาน , Import , Export เป็ น ไฟล์นามสกุลอืน
่ เชน
้
์ ละคียบ
เทคนิคการใชเมาส
แ
์ อร์ด
การเปลีย
่ นมุมมองและการเปิ ดมุมมองแบบหลายหน ้าต่าง
การสร ้างเสน้ (basic sketch line) (2 มิต)ิ ในชุดคาสงั่ คาสงั่ Curve
การสร ้างเสน้ (basic sketch line) (2 มิต)ิ ในชุดคาสงั่ คาสงั่ Sketch
่ คาสงั่ Extrude, Trim, Pocket, Unite, Subtract
การสร ้างโซหลิด (ขึน
้ รูปเป็ น 3 มิต)ิ เชน
การสร ้างระนาบ โดยคาสงั่ Coordinate system และ การเปลีย
่ นระนาบ โดยคาสงั่ Current coordinate
system

-

เทคนิคการแก ้ไขโดย คาสงั่ Modify parameter, Modify
เทคนิคการแก ้ไขโดย Assembly Tree

วันที่ 2

-

แบบฝึ กหัด การเขียน 2 มิต ิ และ 3 มิต ิ
่ การหามวล การหาปริมาตร การวัดระยะห่าง
การ analysis ต่างๆ เชน
่ การกาหนด Material , การทาให ้ โปร่งแสง , การกาหนด Texture
การกาหนดคุณสมบัต ิ เชน
่ คาสงั่ flat shape, rule shape, loft, 3-4curves, flat shape, swept
การสร ้าง surface เชน
่ มผิวทีร่ ับไฟล์จากโปรแกรมอืน
่ IGES
เทคนิคในการซอ
่ เชน
แบบฝึ กหัด การเขียน Surface
เทคนิคการทา Assembly แบบ Bottom - up และ Top – Down
การใชค้ าสงั่ Include sub assembly part, Include Standard
การกาหนด Constraint ต่างๆ โดยคาสงั่ Add constraints, Redefine Positioning
้
การสร ้าง standard component แบบเปลีย
่ นค่าได ้เมือ
่ เรียกมาใชงาน
และ การสร ้างเป็ น Catalog

วันที่ 3

-

การใชค้ าสงั่ Define part ,Define Assembly, Define Driver, Define key-point
้
ิ้ งานจาก Design สู่ Drafting
การใชงาน
drafting เบือ
้ งต ้น, การ Import ชน
การสร ้าง Standard Template และการจัดเก็บ

-

เทคนิคการทา Drawing/Drafting, การใชค้ าสงั่ Section แบบต่างๆ
การให ้ ขนาด โดย Fast dimension, Composite dimension
เทคนิคการกาหนด tolerance และ การแก ้ไข
่ วั อักษรลงไปใน Drawing, การให ้สญ
ั ลักษณ์ตา่ งๆ
การใสต
การสร ้าง Bill of material จาก Standard หรือ จากการกาหนดเอง
การสร ้าง Index แบบ Manual และ แบบ Automatic
การ Import/Export ตารางวัสดุสู่ Excel

วันที่ 4
-

่ า่ ต่างๆเข ้าไปใน title block โดยทีค
การสร ้าง title block และ การใสค
่ า่ เหล่านัน
้ จะ link กับ Computer
้
ใชงานอยู
่

-

แนะนาเมนูพน
ื้ ฐานของ CAM

ที่

การเลือกเครือ
่ งจักร
การ จัดเก็บให ้ เป็ น Template และ การเลือกใช ้ template ที่ save ไว ้
การ Import part แบบ Coordinate system to Coordinate system
ิ้ งานมาวางใน jig fixture
การใส่ jig fixture โดยใช ้ Standard Part และการนาชน
การสร ้าง stock โดยอัตโนมัตใิ น Top Cam และ การสร ้าง stock ที่ Import เข ้ามา
ใน Top Cam

-

ิ้ งาน และการย ้ายจุด Origin
การกาหนดจุด Origin ของชน
่ เพิม
การ Setting ต่างๆ เชน
่ มีดกัด, Tool holder , การกาหนด Material, Cutting Speed โดย เมนู Top tool
การ Simulation แบบ เห็น tool path และ แบบ Machine, Operation manager

วันที่ 5

-

การ Verify, save stock, comparison
แนะนาการกัดแบบ 2.5 แกน ,Parameter explanation
่ Drilling, Tipping, Centering, Tapping
คาสงั่ การเจาะรูจากไฟล์ 2 มิต ิ เชน
่ Hole analysis
คาสงั่ การเจาะรูจากไฟล์ 3 มิต ิ ทีส
่ ร ้างจาก Top Design เชน
่ Cylinder analysis
คาสงั่ การเจาะรูจากไฟล์ 3 มิต ิ ทีส
่ ร ้างจากโปรแกรมอืน
่ ๆ เชน
่ Thread Milling
คาสงั่ กัดเกลียว เชน
การกัดอักษร โดย คาสงั่ Engraving

-

คาสงั่ การกัดแบบอัตโนมัต ิ (Topologic)
แนะนาการกัดแบบ 3 แกน ,Parameter explanation
คาสงั่ การกัดหยาบ Rough, Re-Rough
คาสงั่ การกัดสุดท ้าย Finnish, Super-Finish
การกัดผิวเรียบ (Planar face), กัดเฉพาะผิว (Chain sweeping)
คาสงั่ การเก็บซอกมุมทีเ่ ป็ นรัศมี (Reference tool material left removal, Left
Material operation, Material left removal)

-

การเดินกัดตามเสน้ จากคาสงั่ 3D Contouring

