Zeewolde, 21 feb. 2016
Een peer weken geleden ben ik gevraagd of ik wat kan vertellen over 3D printen. Dat 3D
printen heb ik namelijk een aantal malen op modelbouw beurzen gezien. Nu ben je over
dat printen gauw uitgepraat, maar zo’n ding aan het werk zetten is een ander verhaal.
Hij doet niks zolang je hem geen opdracht geeft door middel van een tekening. Daar
gaan we ons vanavond mee bezig houden. We gaan namelijk proberen met het 3D
tekenprogramma 123D Design van Autodesk een paar 3D tekeningen te tekenen. Het is
gratis te downloaden op de volgende link: http://www.123dapp.com/design. Ik heb
wat 3D tekeningen en een stappenplan mee gemaakt. Het is dan de bedoeling dat we
14 maart proberen deze tekening(en) met jullie te tekenen. Diegenen die hier aan mee
willen doen vraag ik wel om dan de software te download en te installeren zodat we
direct aan de slag kunnen. Het is dus de bedoeling dat wanneer mogelijk je een
computer of laptop meebrengt, zodat je mee kan doen met wat ik op mijn computer laat
zien. We gaan dan proberen een of wanneer mogelijk twee tekeningen te maken aan de
hand van een stappen plan. De eerste is een bolder en de tweede een luchtkoker.
Hieronder volgen dan de stappenplannen, zodat er al wat geoefend kan worden.

Het tekenen in 123D Design van een Bolder 8x20 mm

We gaan hem 10 x vergroot tekenen en na afloop weer verkleinen.
Rechtsboven staat een kubus, klik daarop op TOP zodat je op een vlakke plaat kijkt.
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Teken een rechthoek van 80 x 200 mm.(Menu Sketch)
Elke keer wanneer we weer wat tekenen klikken we eerst in dat vlak.
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Teken 2 cirkels van 37 mm, 40 mm vanaf de korte zijde en in het midden
Teken nu 4 cirkels van 12 mm, 30 mm uit het midden van de 2 cirkels.
Teken nu een rechthoek van 15 mm breed en met een lengte zo lang dat deze
een stukje in de cirkels van 37 mm steekt.
We zetten het aanzicht nu in perspectief en gaan daarvoor weer naar het
kubuspictogram rechtsboven, nu verschijnt daar een huisje en klik daar op.
We gaan nu hoogtes (diktes) aanbrengen.
Klik op de verschillende cirkels om deze te selecteren. Je kan de gelijksoortige
cirkels te gelijk selecteren door de CONTROL knop tijdens het selecteren in te
drukken.
We gaan nu eerst de cirkels van 12 mm selecteren en een hoogte geven.
Wanneer er iets is geselecteerd verschijnt er een klein pictogram met een
soort tandwiel er op. Klik daarop en selecteer EXTRUDE. Er verschijnt nu een
pijl omhoog en klik daar op en houd hem vast om omhoog te slepen.
Tijdens dat slepen verschijnt een maatpictogram en vul daar de maat 23 in en
druk op enter. Als het goed is zie je nu een vlak met 8 pilaren.
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Nu gaan we de rechthoek in het midden de hoogte van 37 mm geven. Tijdens
het selecteren zie je dat de uiteinden in de cirkels niet meegenomen worden.
Hoogte geven gaat het zelfde als met de 8 pilaren.
Vervolgens zijn de cirkels van 37 mm aan de beurt, selecteer de cirkel en houd
de CONTROL toets ingedrukt en selecteer het stukje van de rechthoek dat
inde cirkel zit. Nu kunnen we de hoogte van 73 mm ingeven.
Rechts in beeld onder de kubus is nog een gereedschapbalk. We gaan nu de
tekening zo draaien dat we de andere cirkel van 37 mm zien.
We selecteren het 2e pictogram in die balk (Orbit) en kunnen de tekening
draaien.
Geef nu de cirkel van 37 mm de hoogte van 73 mm.
Nu is het vlak van 80 x 200 mm aan de beurt. We selecteren het en geven de
hoogte in van 18 mm. Het begint nu al ergens op te lijken.
Nu moeten op de cirkels van 37 mm nog een randje komen. Daarvoor gaan we
naar de bovenste werkbalk en gaan naar PRIMITIVES en kiezen voor
CILINDER.
Er verschijnt onderin een werkbalk, waarin de maten in gevuld kunnen
worden. We geven de radius 25 en hoogte 14 in . Dit doen we twee maal.
Nu moeten we de twee schijven op de cilinders van 37 mm plaatsen.
Dat doen we als volgt.

In de menubalk boven zie je een magneet. Selecteer die en klik dan op de
bovenkant van een schijf en daarna op de bovenkant van een cilinder.
Dat doen we dus ook twee maal.
Nu zijn alle onderdelen aanwezig en moeten we ze nog wat afwerken door
hier en daar wat af te ronden of afschuinen.
Voor we dat kunnen doen moeten we alle onderdelen samenvoegen tot een
geheel. Dit doen we door ze allemaal te selecteren en met het commando
MERGE samen te voegen.
Het commando MERGE (samenvoegen) is te vinden boven in de werkbalk
onder COMBINE.
We kunnen nu ook onze schetslijnen onzichtbaar maken.
Daarvoor gaan naar de rechter werkbalk en kiezen voor HIDE SKETCHES.
Nu kunnen we gaan afronden of afschuinen.
Kies de lijn of hoek die je wilt bewerken en kies in het kleine pictogram Fillet
(Afronden) of Chamfer (Afschuinen).
Wanneer dit klaar is moeten we hem nog op ware grote verschalen.
Selecteer de bolder en ga naar boven en kies Scale uit TRANFORM
en geef de waarde 0.1 in.
Nu ben je klaar.
Het moet er nu zo uitzien.

Het tekenen in 123D Design van een Luchtkoker.

We starten een nieuw project.
Controleren of de eenheden in mm zijn ingesteld.
We gaan een luchtkoker tekenen met een recht gedeelte van 25 mm en bocht van 15 mm
hart op hart. De diameter is 6 mm.
We tekenen eerst een rechte lijn van 25 mm.
We kiezen daar voor Polyline uit het menu Sketch.
Zoals misschien opgevallen is, het raster is verdeeld in afstanden van 5 mm.
Na deze lijn gaan we de boog tekenen.
Kies uit het menu Sketch het commando Three Point Arc en teken de boog.
Dat gaat als volgt, klik het eerste punt aan het eind van de lijn en vervolgens 3 blokjes
(is 15mm) naar rechts en dan in het midden van deze 3 blokjes 1,5 blokje (is 7,5 mm)
naar boven.
Nu hebben we de goede vorm die we een dikte van rond 6 mm gaan geven.

Teken nu een cirkel (uit het menu Sketch) van 6mm op een rasterlijn 5 mm voor de
rechte lijn.
Nu moet deze cirkel 90 graden gedraaid worden.
We zetten de tekening eerst in perspectief door op het huisje te klikken boven de kubus.
Selecteer de cirkel, er verschijnt nu een klei pictogram, klik hier op en kies voor move.
Klik op het rondje met de pijl naar rechts en houd hem vast , draai nu het rondje 90
graden omhoog.
Nu de cirkel gedraaid is moet hij nog naar het begin van de rechte lijn verschoven
worden.
Pak hiervoor de pijl naar links en vershuif de cirkel naar de goede plaats. Hiervoor kun
je ook de maat 5 ingeven.
Nu gaan we de luchtkoker echt vorm geven.
Klik hiervoor uit het menu Construct het commando Sweep
Klik in het puldown menu dat verschijnt op path en selecteer de rechte lijn en de bocht.
Klik nu op Profile weer in dat puldown menu en selecteer de cirkel en laat je verrassen.
Als het goed gegaan is heb je onderstaand resultaat.

Frans van der Linden.

