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1. Algemene settings TopSolid 7

1.1 Doel 

Na een nieuwe installatie van TopSolid 7 is het wenselijk om diverse instellingen te wijzigen, waardoor het 
gebruiksgemak en de efficiency worden vergroot. Het is niet noodzakelijk om deze instellingen 
te wijzigen, maar het wordt wel aanbevolen. 
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2. Options…

Open het pull-down menu ‘Tools’ en klik vervolgens op ‘Options…’. Er zit ook een snelkoppeling in het tabblad 

(hetzelfde icoon). 

2.1 Options - General 

Bij ‘Undo’ is het mogelijk om de aantal keren ‘Undo’ in te stellen. Hoe groter deze aantallen, hoe meer 

geheugen dit vergt van uw computer. 

Zet dit aantal, evenals het hoeveelheid aan geheugen, daarom niet te groot! 
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2.2 Options - Display - General 

Het is belangrijk voor de prestaties van TopSolid, dat ‘OpenGL’ aangevinkt is, en dat bij ‘OpenCL’ de sterke 

grafische kaart gekozen wordt. Na het aanvinken van deze opties, zal TopSolid opnieuw opgestart moeten 

worden. Zie tevens het document ‘Grafische Instellingen TopSolid 7.pdf’. 
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2.3 Options - CAM Options - Attributes 

Het aanpassen van kleuren in TopSolid wordt veelal niet geadviseerd, aangezien het kleurenpallet dan per 

gebruiker erg veel gaat verschillen. Echter, één kleur lijkt te veel op een andere kleur en is daarom wel 

wenselijk om te wijzigen: ‘Reduced Feed rate’ is in dit geval aangepast van geel naar rood. Resultaat: 
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2.4 Options - CAM Options - Cutting Conditions 

Bij het uitwisselen van een gereedschap, is het niet altijd wenselijk dat de verspaningscondities overgenomen 
worden van het nieuwe gereedschap. De optie ‘Reload cutting conditions when the tool changes’ kan dit 
voorkomen of vragen. 
De verschillende mogelijkheden en combinaties om koeling te activeren, kunt u bij ‘Coolant’ wijzigen. Uiteraard 
moeten de gekozen combinaties wel ingericht zijn in de postprocessor. 
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2.5 Options - CAM Options - Tools 

De standaard veiligheidsafstand bij het aanlopen en terugtrekken van het gereedschap bij bewerkingen is 

2mm. Indien er veel gewerkt wordt met gietstukken, waarbij het uitgangsmateriaal qua vorm kan afwijken 

van de opgegeven maatvoering, kan het verstandig zijn om de ‘Clearance distance’ groter dan 2mm te zetten. 

De standaard tijd van een gereedschapwissel duurt veelal langer dan de 2 seconden welke in ‘Tool change 
time’ ingevuld staat. De gesimuleerde bewerkingstijd zal daardoor meer afwijken van de realiteit. Het verhogen 

van deze tijd geldt voor alle machines en alle gereedschapwissels. Het is dus een algemene instelling. 
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2.6 Options - CAM Options - Dialog configurations 

Na het aanpassen van een parameter in een NC-operatie, worden de NC-banen 
realtime geüpdatet. Bij normale bewerkingen is dit geen probleem, maar bij 
complexe bewerkingen met veel NC-banen kan het veel tijd kosten voordat de 
NC-banen aangepast zijn. Het is dan handig om de optie ‘Manual Refresh’ aan te 
vinken; u kunt dan namelijk alle parameters wijzigen, zonder dat de NC-banen worden 
geüpdatet. Als u dan toch de geüpdatete NC-banen wilt zien, kunt u deze handmatig 
verversen    

Zodra u een bewerking aanmaakt, kunt u ervoor kiezen welk venster geopend moet worden. Het venster waar 
de meeste parameters in aangepast worden, is het ‘Main Parameters Dialog’. Het is daarom handig om deze 
automatisch te openen na het aanmaken van een operatie. Dit kunt u doen door bij ‘Select a dialog to open 
while editing operation’ te selecteren. 
Daarnaast kunt u er nog voor kiezen om de preview van uw gekozen gereedschap en de bijbehorende 
NC-banen zichtbaar te maken bij het aanmaken van een operatie (‘Show tool/path preview’). 
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2.7 Options - CAM Options - Method 

U kunt bij de opties aangeven waar nieuw aangemaakte ‘Methods’ naar toe geschreven worden. Het is handig 

om hiervoor een aparte library aan te maken en naar deze library te verwijzen. 
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2.8 Options - CAM Options - Origins 

Indien er een Machining wordt aangemaakt, zet TopSolid standaard een Origin (werkstuk coördinatensysteem) 
in de Machining. Deze initiële positie kan gekozen worden op het eindproduct (Finish) of op het 
uitgangsmateriaal (Stock), op een hoekpunt (Vertex), midden van een rand (Edge) of het hart van een vlak 
(Face). De gewenste positie kan gekozen worden door een zwart cirkeltje te selecteren.  

Uiteraard is de positie van het Origin achteraf in de Machining nog te wijzigen.
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2.9 Options - CAM Options - Part settings 

Het is mogelijk om de initiële vorm van uw Stock vooraf in te stellen. Veelal wordt er voor ‘Block’ gekozen 
bij bedrijven waar het meest gefreesd wordt, en voor ‘Cylinder’ bij bedrijven waar het meest gedraaid wordt. 
Tevens kan de ‘Default margin value for the enclosing stock creation’ hier worden aangepast. Dit is de 
standaard toegift bij het creëren van een Block Stock of Cylinder Stock. 
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2.10 Options - CAM Options - Post-processors 

In deze regel kan het pad geschreven worden, waar de postprocessoren staan. Het is wenselijk om een 

netwerklocatie te kiezen (welke bij voorkeur wordt geback-upt), waardoor alle programmeurs gebruik maken 

van dezelfde postprocessor.   
De regel wordt blauw indien het een bestaande locatie is. 
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2.11 Options - CAM Options - Simulation 

Bij dit optie-venster is het mogelijk om aan te geven of er gesimuleerd moet worden na het aanmaken van 

een operatie, en op welke manier. Tevens kunt u hier aangeven hoe de NC-banen gevisualiseerd moeten 

worden tijdens de simulatie. 
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2.12 Options - CAM Options - WCS Options 

Bij het aanmaken van meervlaks-bewerkingen, waarbij er dus een vlakverdraaiing plaatsvindt en er op dat 
vlak een extra werkstukcoördinatensysteem aangemaakt moet worden, kan er bij deze optie voor gekozen 
worden om dit nulpunt op het Origin te leggen, of op het te bewerken vlak te leggen. 
De tweede optie zorgt ervoor dat u het te bewerken vlak op ‘Z0’ kunt programmeren. Met andere woorden: 
‘Z0’ is de bovenkant van het te bewerken vlak. 
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2.13 Options - PDM - PDM 

Indien er gewerkt wordt met een PDM Server door meerdere personen, dan is het wenselijk om de optie ‘Ask 
for check-in while closing projects’ aan te zetten. Hierdoor krijgt de gebruiker een reminder om het betreffende 
project in te checken, voordat TopSolid afgesloten wordt. Gebeurt dit niet, dan is het niet mogelijk voor een 
andere gebruiker om dit project te bewerken. 
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