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BÖLÜM 1. 
EZ-TURN EXPRESS UYGULAMASI 

EZ-CAM 1 

GENEL BAKIŞ 
Bu uygulama daha önce EZ-TURN Express uygulamasını çok az yapmış veya hiç 
yapmamış kullanıcıların düzeyine uygun olarak hazırlanmıştır. Uygulamada Resim 4-
1’de gösterilen parçaya ait NC programın yaratılması için gerekli tüm işlemler adım adım 
anlatılacaktır. Örnekte özellikle kaba talaş kaldırma ve finiş işlemlerine ait ileri teknikler 
ve işleme prosesi üzerinde durulmuştur. 
 
Tüm uygulama boyunca komut veya fonksiyonlara dair ilave bilgilerin online yardımda 
nerede bulunacağına dair önemli notları , ipuçlarını   veya ilave bilgileri 
bulabileceksiniz. Eğer bunlar standart araç çubuğu yerleşiminde yer alıyorlarsa, 
uygulamada kullanılan herhangi bir menü komutuna ait ilgili kısa yol ikonları da 
gösterilmiştir.   
 

EZ-TURN Express uygulamasında INCH birimi kullanılacaktır! 
 
 

TEMEL PROGRAMLAMA ADIMLARI 
Programlamaya başlamadan önce EZ-Turn ile yaratılacak parça programında takip 
edilecek temel adımlar aşağıda açıklanmıştır. 
 
1. ADIM Çizim Yaratma 

İşleme Çizim menüsü altındaki komutların kullanılmasıyla yaratılacak 
parçanın çizimi ile başlanacaktır. 

 
2.ADIM. İş Adımlarını Yaratma ve İşleme Parametrelerinin Ayarlanması 

Her iş adımına ait işleme operasyonları tanımlanır ve kullanılacak 
takım ve işlem için gerekli parametreler ayarlanır.Takımın yapacağı 
işlemin ve işlem parametrelerinin doğruluğundan emin olmak amacıyla 
hesaplanan takım yolu simüle edilir. 

 
3.ADIM. G-Kodlarının Yaratılması 

Kontrol tipine uygun olarak seçilen “Post prosesör” ile yazılımın G-
Kodlarının yaratılması sağlanır. 

 
Bir sonraki sayfada bu uygulamada kullanılacak örnek parçaya ait çizim yer almaktadır. 
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Resim 4-1 

EZ-Turn Uygulamasında kullanılacak parçanın çizimi 
 

2 EZ-CAM 



EZ-TURN EXPRESS UYGULAMASI 

  

MERKEZİN TANIMLANMASI, PENCERE BOYUTU VE 
YERLEŞTİRME 
Pencere boyutu, pencerenin köşesinden merkezine olan mesafedir. Pencerenin yeri, 
pencere merkezi ile parça merkezi arasındaki mutlak pozisyondur. Ayarlar penceresinde 
yer alan görüntü parametreleri ile pencerenin boyutu ve yeri belirlenir. Bu işlem normal 
programlama sırasında yapılmayacaktır, ancak uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesi 
amacıyla burada yapılması lüzumu görülmüştür. Normal şartlarda yalnızca 
Yaklaştır/Uzaklaştır komutları ile pencere boyutu ayarlanabilecektir. 
 
Parça merkezi olarak, parça boyutlarının referans alındığı yeri seçiniz. Merkez, pencere 
yeri belirlenmeden önce seçilmelidir (bir sonraki konudaki çalışma alanına ait ayarlara 
bakınız), çünkü pencere merkezi parça merkezini referans alır. Resim 4-2’deki grafik bu 
örnek için parça merkezinin yerini göstermektedir (X=-1.5 , Y=1.5).    
 

 
 

Resim 4-2 
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AYARLARIN KURULMASI 
Örnek parçanın çizimine geçmeden önce, sisteminizin bu uygulama ile uyumlu olabilmesi 
için bir kaç parametrenin ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca çalışma alanının ölçüleri de 
belirlenmelidir. Örnek parça yaklaşık Z ekseninde 3 inç, X ekseninde 6 inç 
boyutlarındadır. Parça boyutlarından ötürü, mevcut pencerede çalışmak uygun değildir. 
Bu yüzden de pencere boyutu ile gerekli bir kaç ayar değiştirilecektir. 
 
1. EZ-CAM’in yeniden başlatılması ve uygulamada ilerlemeden önce hafızayı 

temizlemek için “Dosya” menüsünden “Yeni” komutunu seçin. TAMAM tuşuna 
basıp işlemi başlatmadan önce “TURN” tuşunun aktif olduğundan emin olun. 

 

 
 
 

  
 

“Yeni” diyalogu EZ-Mill Express ve EZ-Turn Express arasında birbirine 
geçmek için de kullanılır. Diyalog açılmadan önce, sistem çalışacak 
modülün yazılım koruma anahtarını kontrol eder. Çalışmayan modül veya 
paketler “DEMO” yazısıyla birlikte açılır. Sistem mevcut seçilen modülü 
daha sonraki uygulamada açmak üzere otomatik olarak kaydeder. 
 
“Demo”(Deneme) modunda çalışıldığında yazdırma ve kaydetme mümkün 
değildir. “Kaydet” ve “Farklı Kaydet” komutları bu durumda kullanılmaz 
haldedir. Uygulamadaki bir sonraki adıma geçin. 

 
 
2. “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” komutunu seçin. 
 
3. “X Merkez” için “1.5”, “Y Merkez” için “-1.5” ve “Boyut” için “2” yazın. Böylece 

pencerenin köşesinden merkezine olan boyutu ayarlanmış ve yaratılan tüm parçaların 
görülebileceği bir genişlik elde edilmiş olur. Resim 4-2’ye bakın. 
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4. Parça boyut sistemi olarak “İnç”i seçin. 
 
5. “Arka Plan Rengi” listesinden “Siyah”ı seçin. 
 
6. Parçanın X eksenine ait  boyut giriş sistemi olarak “Çap Giriş”i seçin. 
 
7. “Y-koordinat Girişi Var” seçeneğini geçersiz hale getirin. 
 
8. “Takım Yolu Temizle”, “Patika/Yüzey Yönü Göster” ve “Ayarları Kaydet” 

seçeneklerini geçerli hale getirin. Ardından “TAMAM”ı tıklayın. 
 

 
 

Resim 4-3 
 
Şu anda TURN uygulamasının başlangıç ayarları yapılmış oldu. Bu parça için gerekli 
geometrinin oluşturulması için bir sonraki bölüme geçiniz. 
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PARÇA GEOMETRİSİ 
Parçanın yerleştirileceği çalışma alanı ayarlandıktan sonra sıra parçanın 
yaratılmasındadır. Bu geometri daha sonra parçanın işlenmesi için kullanılacak çeşitli 
takım yollarının oluşturulmasında kullanılacaktır. Geometri yaratıldıktan sonra, takım 
yolunu yaratma işlemi büyük oranda kolaylaşmış olur. 
 
İlk işlem, örnek parçanın dış hatlarının tanımlanacağı temel geometrinin oluşturulmasıdır. 
Sonra çeşitli köşe radyüsü işlemleriyle proses devam eder. Herhangi bir zamanda sol 
köşedeki Geri Al/Yinele tuşları ile yapılan hata düzeltilebilir. 
 
 
1. “Çizim” menüsünden “Ardışık Çizgi” komutunu seçin veya araç çubuğundaki ilgili 

tuşa basın. 

 
Ardışık Çizgi 

 
2. EZ-TURN hemen çizilecek ilk çizgiye ait bilgiyi ister. “Z” için kutucuğun içine “-3” 

yazın. Ardından klavyeden Tab tuşuna basarak “X” bölgesine gidin ve “1.375” 
değerini girdikten sonra KABUL(ENTER) tuşuna basarak ilk noktaya ait bilgilerin 
doğru girildiğinden emin olun. 

 
 Z X 

P1 -3.0  1.375

 
3. 2’den 17’ye kadar olan noktalara ait Z ve X değerlerini aşağıdaki tablodaki değerleri 

girin. Her değeri girdikten sonra onaylamak amacıyla ENTER’a basın. Parça 
geometrisi tamamlandıktan sonraki şekil Resim 4-4’de gösterildiği gibi olacaktır. 

 

 Z X 

P2 -1.6  1.375

P3 -1.6  2.3

P4 -1.15  2.3

P5 -1.15  3.02

P6 -1.025  3.02

P7 -1.025  2.73
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 Z X 

P8 -0.15  2.73

P9   0 3.03 

P10   0 3.6 

P11 -0.2  4.0

P12 -0.5  4.0

P13 -0.5  4.3

P14 -1.0  4.3

P15 -1.0  4.6

P16 -1.875  4.6

P17 -1.875  6.0

P18 -3.0  6.0

 
 
 
 
 

 X

ZY

 

 
 

Resim 4-4 
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KÖŞE RADYÜSLERİNİN YARATILMASI 
Parçanın köşelerini yuvarlatmak(radyüslemek) için aşağıdaki talimatlar takip edilir. 
 
1. “Çizim” menüsünden “Köşe Radyüsü” komutunu seçin veya araç çubuğundan ilgili 

tuşa basın  
 

 
Köşe Radyüsü 

 
2. Değer girme kutucuğundaki R alanına “1/32” veya “0.03125” yazın. Böylece köşe 

yuvarlatma radyüsü olarak “1/32” ayarlanmış olur. İmleci Resim 4-5’de gösterilen 
yerlere götürüp tıklayın. 

 
 
 

 
 

Resim 4-5 
 
 
 
4. Değer girme kutucuğundaki R alanına “1/4” veya “0.25” yazın, imleci Resim 4-6’da 

gösterilen yerlere götürüp tıklayın. 
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5. Değer girme kutucuğundaki R alanına “1/8” veya “0.125” yazın, imleci Resim 4-

6’da gösterilen yerlere götürüp tıklayın. 
 
 
 

 
 

Resim 4-6 
 
 
 
 

   
Devam etmeden önce yaratılan geometri kaydedilmek istenirse, 
uygulamanın sonundaki “Parçayı Kaydetmek” bölümüne geçin. 
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PARÇA PROGRAMININ YARATILMASI 
Şu anda tornalama örneği için gerekli geometri tamamlandı. Bundan sonraki adım 
parçanın işlenmesi için gerekli olan iş adımlarının yaratılmasıdır. Burada istenen 
özellikler seçilir, gerekli takım ve işleme ayarları yapılır ve işlenecek takım profilini 
gösteren yol tanımlanır. Son olarak hesaplanan takım yolunun doğruluğu kontrol edilir. 
Gerekli tüm Makinalama adımları tanımlandıktan sonra, parçaya ait tüm programın 
doğruluğu görsel olarak kontrol edilir. Eğer herhangi bir sorun yoksa bir sonraki adım 
CNC-Kodunu yaratmak olacaktır. 
 
 
Uygulamaya ait parça programı şu 8 adımdan oluşur: 
 
 
1. Ön yüzü alın tornalama ile işleme. 
2. Dış yüzleri tornalama ve finiş için işleme payı bırakma. 
3. Dış yüzeylerin işlemesini finiş ile bitirme. 
4. Parçanın merkezine delik delme. 
5. İç yüzeydeki iki farklı deliği açma ve finiş için işleme payı bırakma. 
6. İç yüzeydeki deliklerin işlenmesini finiş ile tamamlama. 
7. Diş açma kılavuzun geri çıkmasını sağlayacak kanal açma. 
8. İç çapa 4 TPI( diş/inç) diş açma. 
 
 
 
 

   
Ek tablo işleme sırasını, mevcut iş adımlarını taşıyarak, sıralamayı 
değiştirerek veya silerek değiştirme şansı verir. 
  
Daha detaylı bilgi için online yardımdaki “Tablo” kitabına bakınız. 
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1. İŞ ADIMI-ALIN TORNALAMA 
İlk iş adımı artık oluşturulabilir. “Alın Tornalama” seçeneği, kütük yüzeyindeki 
düzensizlikleri gidermek üzere çoklu paso ile malzeme kaldırmada kullanılır.  
 
1. “Makinalama” menüsündeki “Alın Tornalama”yı seçin. Hemen ardından ilgili “İşlem 

Parametreleri” açılacaktır. “Alın 1” ismi otomatik olarak verilecektir. 

 
Alın Tornalama 

 
2. Bir sonraki adım, yazılımla beraber gelen veri deposundan standart takımı seçmektir. 

Bu işlem için “Takım/Hız Bilgileri” seçeneğinden “Takım Bilgisi” opsiyonunu seçin. 
Takım seçme penceresinde “İşlem Türü”nden “Alın Tornalama” seçeneğine basarak 
yalnızca tornalama takımlarının listelenmesini sağlayın.              

 
Resim 4-7 
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Eğer “INCHTOOL” takım kütüphanesi yüklü ise “301”i (0.03125 uç yarıçapı na 
sahip, 80 derece elmas insert) seçin ve Resim 4-7’de gösterilen “Seç” tuşuna basın. 

                                  
Eğer veri bankası yüklü değilse, “EZCAMW\EZCAMX15” klasöründen 
“INCHTOOL.TLS” takım kütüphanesinin yüklenmesi için “Değiştir” tuşuna basın. 
Burada uygulama için gerekli tüm takımlar mevcuttur. 
 
 

 
 
  
 

3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki diğer ayarları aşağıdaki tabloya uygun olarak 
doldurun. Girilen değerleri Şekil 4-8’deki tabloyla kontrol edin. 
 
 

Parametre Değer Bilgi 

Takım No 1 Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 1 Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 

Z Park Poz 5 Z ekseni için takım değiştirme konumu 

X Park Poz 10 X ekseni için takım değiştirme konumu 

Soğutucu AÇIK  
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Resim 4-8 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğini seçtikten sonra, ayarları aşağıdaki tabloya uygun olarak 

doldurun ve pencereyi kapatın. Şekil 4-9’daki dolmuş şekle bakın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Z Finiş Payı 0 

X Finiş Payı 0 
X/Z ekseni için finiş payı. 

Güvenlik Payı 0.05 İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe. 

Ayrılma Açısı 45 Takımın her pasodan sonraki geri çekilme 
açısı. 

Ayrılma Mesafesi 0.05 Takımın her pasodan sonraki geri çekilme 
mesafesi. 

Paso Miktarı   0.1 Her kesimdeki paso derinliği. 

Değişken Devir AÇIK Sabit yüzey hızı istendiğinde, tezgâh devir 
hızını otomatik olarak ayarlar. 

Değ.Dev.Hızı  400 İstenen sabit yüzey hızı (ilerleme/dakika). 

Maks. Devir 2500 Değişken devrin aktif olduğu durumdaki 
maksimum devir hızı. 

Seçenek DEVİR İlerleme hızının birimi: devirdeki ilerleme 
miktarı. 

İlerleme Hızı 0.025 Kaba işlemdeki ilerleme hızı 

Dalma Hızı 0.05 Derinliğine ilerleme hızı 

Ayrılma Hızı 0.05 Geri çıkarken ilerleme hızı 

İç Çap 0 Kütüğün iç çapı 

Dış Çap 6.0 Kütüğün dış çapı 

Sol Sınır 0 Kütüğün sol ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 

Sağ Sınır 0.3 Kütüğün sağ ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 
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Resim 4-9 
 
5. Pencereyi kapatın ve yapılan mevcut iş adımına ait “Patika”yı oluşturmaya başlayın. 

“Patika” menüsünden “Çizgisel” komutunu seçin. 

 
Çizgisel 
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6.  Bu iş adımındaki patika yalnızca bir tek çizgisel hareketten oluşur. Değer girme 
kutucuğundaki “Z”ye “0” girin. Tab tuşuyla “X”e gidin ve değer olarak “6” girin. 
Ardından ENTER’e basın ve birinci noktayı tanımlayın. Ekranda küçük bir üçgen 
görünecektir. 

 
7.  İkinci nokta için “X”e “0” değeri girin (“Z” zaten “0”dır). Ardından ENTER’e basın 

ve ikinci noktayı da tanımlayın. Ekranda yeni patikayı temsil eden mavi bir çizgi 
oluşur. 

 
8. Ardından “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu 

hesaplar ve ekranda Resim 4-10 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
Resim 4-10 

Böylece 1 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın    ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin  
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2. İŞ ADIMI-DIŞ ÇAP TORNALAMA 
Parça programının ikinci adımında, dış yüzeylerin işlenmesinde kullanılacak torna 
ayarları yapılacaktır. 

 
 
1. “Makinalama” menüsündeki “Dış Çap Tornalama”yı seçin. Hemen ardından ilgili 

“İşlem Parametreleri” açılacaktır.  
 

 
Dış Çap Tornalama 

 
2. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki diğer ayarları aşağıdaki tabloya uygun olarak 

doldurun. Diğer ayarlar (“Takım Bilgisi” dahil) bir önceki iş adımının aynısı 
olacaktır. Girilen değerleri Şekil 4-11’deki tabloyla kontrol edin. 
 
 

Parametre Değer Bilgi 

Z Finiş Payı 0.005 

X Finiş Payı 0.01 
X/Z ekseni için finiş payı. 

Güvenlik Payı 0.1 İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe. 

Ayrılma Açısı 45 Takımın her pasodan sonraki geri çekilme 
açısı. 

Ayrılma Mesafesi 0.025 Takımın her pasodan sonraki geri çekilme 
mesafesi. 

Paso Miktarı   0.075 Her kesimdeki paso derinliği. 

İç Çap 0 Kütüğün iç çapı 

Dış Çap 6.0 Kütüğün dış çapı 

Sol Sınır -3.0 Kütüğün sol ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 

Sağ Sınır 0 Kütüğün sağ ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 
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Resim 4-11 
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3. 2. İş adımının “Patika”sını yaratmak için “Makinalama/Takım Yolu Hesapla” 

menüsünden “Zincirleme Seç” komutunu seçin. 

 
Zincirleme Seç 

 
 
4. Pencerenin alt köşesinde “Çizgi, yay, daire yada noktaları zincirleyerek seç” uyarısı 

görünür. İmleci Şekil 4-12’de gösterilen konuma getirin ve gösterilen çizgiyi fareyi 
çift tıklayarak patika zincirindeki ilk eleman olarak seçin. Yazılım geri kalan 
bağlantılı geometrik elemanları ilk noktadan başlayıp son noktaya kadar otomatik 
olarak kendi seçer. Patikanın yönünü gösteren küçük bir ok “yön gösterici” olarak 
yardımcı olur. 

 
 

Resim 4-12 
 

   
Her hangi bir sebepten dolayı patikanın seçilmesinde bir sorun olursa 
(yanlış eleman veya pozisyon seçimi neticesi) yapılacak şey hemen 
“Makinalama/Takım Yolu Hesapla” menüsünden “Tüm Bağlantıları 
Sil” komutuyla mevcut patika elemanlarını silmektir. Ardından 
“Zincirleme Seç” komutu ile daha önceki işlemler tekrar edilir. 
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5. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 
ekranda Resim 4-13 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
 

 
Resim 4-13 

Böylece 2 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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3. İŞ ADIMI-PROFİL FİNİŞ 
Profil işleminin amacı, daha önceki kaba tornalama işlemi sonunda elde edilen yüzeyin 
pürüzlülüğünü azaltmaktır. Bu adımda yeni bir takım ve özel finiş parametreleri 
seçilecektir. Ayrıca mevcut tanımlanmış bir patikanın, bir önceki iş adımındakiyle aynı 
olan bir işleme profili için nasıl kopyalanacağı da bu adımda gösterilecektir. 
 
 
1. “Makinalama” menüsünden “Profil-Finiş”i seçin. 

 
Profil-Finiş 

 
2. Finiş işlemi için, takım kütüphanesinden farklı bir takım seçilecektir. “Takım 

Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Listeden “304” (Uç açısı 60 derece, uç 
radyüsü 0.016 olan elmas) numaralı takımın üstüne gelin ve “Seç” düğmesine 
basarak takımı yükleyin.  
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3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin:. 

 
Parametre Değer Bilgi 

Takım No 2 Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 2 Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 

 
 
4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 

girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Ofset Yönü SAĞ 

Bu ayar takımın patikaya göre yerleşimini 
kontrol eder. Yön daima takımın arkasından 
kesme yönüne (patika yönü) doğru bakılarak 
belirlenir. 

Z Finiş Payı 0 

X Finiş Payı 0 
X/Z ekseni için finiş payı. 

İlerleme Hızı 0.005 Finiş pasosundaki ilerleme hızı. 

 
5. Artık bir önceki iş adımının patikası kopyalanabilir. “Makinalama/Takım Yolu 

Hesapla” menüsünden “Patika Kopyala” komutunu seçin. 

 
“Patika Kopyala” 

 
Pencerenin alt köşesinde “Patikayı ekrandan veya listeden seç” uyarısı görünür. 
İmleci aşağıda gösterildiği gibi listedeki  “ÇapTorn1”in üstüne götürün ve seçin. Bu 
seçimle “Torna1”deki takım yolu mevcut “Profil1”e kopyalanmış olur. 
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6. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 
ekranda Resim 4-14 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resim 4-14 
 
 

Böylece 3 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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4. İŞ ADIMI-DELİK DELME 
Bu işlem adımının amacı parça merkezine delik açarak, daha sonraki diş çekme ve kanal 
açma işlemlerine için hazırlık yapmaktır. 
 
1. “Makinalama” menüsünden “Delik Delme”yi seçin. 

 
Delik Delme 

 
2. “Takım Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Takım Seçimi kutucuğundaki 

“Tip” listesinden “ Delik Delme” seçildiğinde yalnızca delme takımları listelenir. 
Listeden “Drill1375” (1.375 çapında, 120 derece uç açılı) numaralı takımın üstüne 
gelin ve “Seç” düğmesine basarak takımı yükleyin. 

 

 
 
 
3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin: 

 
Parametre Değer Bilgi 

Takım No 3 Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 3 Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 
girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Güvenlik Payı 0.05 İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe. 

Paso Miktarı   3.4 Delme işleminin her bir adımındaki toplam 
paso kalınlığı (3.0 + takım ucu uzunluğu) 

Adım 1 0.5 İlk gagalama işleminde kaldırılacak paso 
değeri. 

Adım 2 0.25 İkinci ve takip eden adımlardaki paso değeri, 
2-n. 

Maks. Devir 800 İş mili hızını 800 ram değerine sabitler. 

Değişken Devir KAPALI 
Sabit yüzey hızı seçeneğini kapatarak, iş mili 
hızının 800 ram değerinde sabitlenmesini 
sağlar 

İlerleme Hızı 0.005 Matkabın ilerleme hızı 

 
 
5. “Makinalama/Takım yolu Hesapla” menüsünden “Çizgisel” komutunu seçerek 

Delme patikasını yaratın.  

 
Çizgisel 

 
 
6.  Bu iş adımı, açılacak deliğe ait başlangıç noktasını temsil eden bir patikadan 

meydana gelir. “Değer Girme Kutucuğu”ndaki “Z” ve “X” alanına “0” yazılarak 
merkez belirleniş olur. Ardından TAMAM düğmesine basarak işlemi onaylandıktan 
sonra ekranda küçük bir üçgen belirir. 
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7. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 

ekranda Resim 4-15 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla  

 
 
 

 
 
 

Resim 4-15 
 
 
 
 

Böylece 4 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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5. İŞ ADIMI-İÇ ÇAP TORNALAMA 
Delik delme işlemi doğrulandıktan sonra bu adımda, üç farklı çapta delik delmeye devam 
edilecektir. 
 
1. “Makinalama” menüsündeki “İç Çap Tornalama”yı seçin. 

 
İç Çap Tornalama 

 
2. Finiş işlemi için, takım kütüphanesinden farklı bir takım seçilecektir. “Takım 

Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Listeden “403” (Uç açısı 60 derece, uç 
radyüsü 0.032 olan elmas insert) numaralı takımın üstüne gelin ve “Seç” düğmesine 
basarak takımı yükleyin. 

 

 
 
3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin: 

 
Parametre Değer Bilgi 

Takım No 4 
Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 4 
Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 

girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
Resim 4-16’ya bakın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Z Finiş Payı 0.005 

X Finiş Payı 0.01 
X/Z ekseni için finiş payı. 

Güvenlik Payı 0.1 İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe. 

Ayrılma Mesafesi 0.025 Takımın her pasodan sonraki geri çekilme 
mesafesi. 

Paso Miktarı     0.1 Her kesimdeki paso derinliği. 

Değişken Devir AÇIK Sabit yüzey hızı istendiğinde, tezgâh devir 
hızını otomatik olarak ayarlar. 

Değ.Dev.Hızı  400 İstenen sabit yüzey hızı (ilerleme/dakika). 

Maks. Devir 2500 Değişken devrin aktif olduğu durumdaki 
maksimum devir hızı. 

Seçenek DEVİR İlerleme hızının birimi: devirdeki ilerleme 
miktarı. 

İlerleme Hızı 0.025 Kaba işlemdeki ilerleme hızı 

Dalma Hızı 0.05 Derinliğine ilerleme hızı 

Ayrılma Hızı 0.05 Geri çıkarken ilerleme hızı 

İç Çap 1.375 Kütüğün iç çapı 

Dış Çap 2.0 Kütüğün dış çapı 

Sol Sınır -1.6 Kütüğün sol ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 

Sağ Sınır 0 Kütüğün sağ ucunun Z eksenindeki mutlak 
pozisyonu 
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Resim 4-16 
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5. Geometride daha önce yaratılan kanal yok sayılarak, iç delik delme işini 
tamamlayacak takım yolu yaratılmış oldu. “Makinalama/Takım Yolu Patika” 
menüsünden “Çizgisel” komutunu seçin ve ardından “Düzenle/Nokta Yakalama” 
menüsünden “Tümünü Yakala” komutuna geçin. 

  
Çizgisel  Tümünü Yakala

 
İmleç Resim 4-17’de gösterildiği gibi #1 ve #2 konumundayken tıklanır ve yeni 
patikanın ilk çizgisel adımı yaratılmış olur. 

 
6. “Düzenle/Nokta Yakalama” menüsünden “Hayali Kesişim” seçeneğine geçin. 

“Çizgisel” patika komutu halen aktif haldedir. 

 
Hayali Kesişim  

 
İmleç Resim 4-17’de gösterildiği gibi #3 ve #4 konumundayken tıklanır ve 
geometriden iki doğru daha seçilmiş olur. Sistem otomatik olarak her iki elamanın 
kesişimini de yakalar ve patikanın üçüncü noktasını yaratır. 

 
7. Tekrar “Tümünü Yakala” moduna dönün ve Resim 4-17’de gösterildiği gibi imleç 

#5, #6 ve #7 pozisyonundayken tıklayın. Böylece patika yaratma işlemi bitmiş olur. 

 
Tümünü Yakala 

 

 
Resim 4-17 
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8.  Patika yaratma işleminin son adımı olarak takımı, takım değiştirme pozisyonuna 

göndermeden önce hızlı hareketle güvenli pozisyona götürecek bir geri çekme işlemi 
eklenecektir. “Makinalama/Takımyolu Hesapla” menüsünden “Hızlı” seçeneğini 
seçin. “Değer Girme Kutucuğu”nun “Z” bölgesine “0.25”ve “X” alanına “1.2” 
değerlerini girin. Ardından TAMAM düğmesine basarak işlemi onaylandıktan sonra 
hızlı hareket noktalı çizgiyle gösterilir. 

 
Hızlı 

 
9. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 

ekranda Resim 4-18 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
Resim 4-18 

Böylece 5 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın    ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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6. İŞ ADIMI-PROFİL FİNİŞ 
Bu işlem adımında daha önce iç tornalama yapılan profilin finiş işlemi yapılacaktır. 
 
 
1. “Makinalama” menüsünden “Profil-Finiş”i seçin. 

 
Profil-Finiş 

 
2. “Takım Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Listeden “407” (Uç açısı 55 

derece, uç radyüsü 0.016 olan elmas insert) numaralı takımın üstüne gelin ve “Seç” 
düğmesine basarak takımı yükleyin. 

 

 
 
 
3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin: 

 
Parametre Değer Bilgi 

Takım No 5 
Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 5 
Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 

girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Ofset Yönü SAĞ 

Bu ayar takımın patikaya göre yerleşimini 
kontrol eder. Yön daima takımın arkasından 
kesme yönüne (patika yönü) doğru bakılarak 
belirlenir. 

Z Finiş Payı 0 

X Finiş Payı 0 
X/Z ekseni için finiş payı. 

Güvenlik Payı 0.05 
İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe sınırının arasındaki 
mesafe. 

Dalma Açısı 0 Takımın dalma hareketinde uygulanan açı 

Ayrılma Açısı 180 Takımın geri çekilme açısı 

İlerleme Hızı 0.005 Finiş pasosundaki ilerleme hızı. 

 
   
5. Artık bir önceki iş adımının patikası kopyalanabilir. “Makinalama/Takım Yolu 

Hesapla” menüsünden “Patika Kopyala” komutunu seçin. 

 
Patika Kopyala 

  
 Pencerenin alt köşesinde “Patikayı ekrandan veya listeden seç” uyarısı görünür. 

İmleci aşağıda gösterildiği gibi listedeki  “İçTorn1”in üstüne götürün ve seçin. Bu 
seçimle “İçTorn1”deki takım yolu mevcut “Profil2”e kopyalanmış olur. 
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6. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 

ekranda Resim 4-19 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
 

 
 
 

Resim 4-19 
 
 
 

Böylece 6 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin.. 
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7. İŞ ADIMI-KANAL AÇMA 
Bu işlem adımının amacı, diş çekme takımının dişler açıldıktan sonra geri çekilebilmesini 
sağlayacak bir kanalın açılmasıdır. 
 
1. “Makinalama” menüsünden “Kanal”ı seçin.. 

 
Kanal 

 
2. “Takım Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Takım Seçimi kutucuğundaki 

“Tip” listesinden “ Kanal” seçildiğinde yalnızca delme takımları listelenir. Listeden 
“551” (genişlik 0.125, uç yarıçapı 0.005, 0.25 derinlik) numaralı takımın üstüne 
gelin ve “Seç” düğmesine basarak takımı yükleyin. 

 

 
 
 
3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin: 

 
Parametre Değer Bilgi 

Takım No 6 
Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 6 
Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 
girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Operasyon Kaba+Finiş 
Kaba+Finiş seçeneği kullanıldığında, kanal ilk 
olarak kaba olarak işlenir ve son olarak finiş 
ile kanalın tabanı dahil ince olarak bitirilir. 

Ofset Yönü SOL 

Bu ayar takımın patikaya göre yerleşimini 
kontrol eder. Yön daima takımın arkasından 
kesme yönüne (patika yönü) doğru bakılarak 
belirlenir. 

Z Finiş Payı 0 

X Finiş Payı 0 
X/Z ekseni için finiş payı. 

Güvenlik Payı 0.05 İşlemin başlangıcında takım ucu ve malzeme 
sınırının arasındaki mesafe. 

Kayma Mesafesi 0.0025 Her pasodaki işleminden sonraki geri çekilme 
miktarı.. 

Paso Miktarı   0.1 Her işleminde kaldırılacak paso 

Tarama Adımı r % 80 Dalma adımlarının mesafesini tanımlamak için 
kullanılan takım genişliğinin yüzdeleri.. 

Bekleme 0.5 Kanal tabanındaki bekleme süresi. 

Değ.Dev.Hızı  250 İstenen sabit yüzey hızı (ilerleme/dakika). 

Dalma Hızı 0.0025 Dalma hareketi ilerleme hızı 

  

 
Kanal açma işleminde “Z Finiş/X Finiş Payı”nın herhangi bir 
kombinasyonu uygulandığında, oluğun bitirme işlemi için ilave bir iş 
adımı tanımlanmalıdır. 

 
5. Patika yaratma işlemine devam etmeden önce, bahsedilmesi gereken önemli bir konu 

daha var. Parça içindeki işlenecek alanların patikalarının başlangıç ve bitişine daima 
hızlı hareket eklenmelidir. Böylece takım başlangıçlar ve geri çekilmelere güvenli 
pozisyondan başlayacak ve bitiminde yine oraya gidecektir. Bu sayede takım ve iş 
parçası arasında istenmeyen çarpışmalar engellenmiş olacaktır. Bu örnekteki kanal 
işlemi tamamen parça içinde gerçekleştirildiğinden, hızlı hareketler dışarıdan 
yalnızca ilk ve son patika adımında görülebilir.
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“Makinalama/Takımyolu Hesapla” menüsünden “Hızlı” seçeneğini seçin. “Değer 
Girme Kutucuğu”nun “Z” bölgesine “0.25”ve “X” alanına “2.0” değerlerini girin. 
Ardından TAMAM düğmesine basarak işlemi onaylandıktan sonra ekranda küçük bir 
üçgen belirir. 

 
Hızlı 

 
“Düzenle/Nokta Yakala” menüsünden “Uç” seçeneğine geçin. Resim 4-18’de 
gösterildiği gibi imleç #1 pozisyonundayken tıklayın. Hızlı hareket ekranda noktalı 
çizgiyle gösterilir. 

 
Uç 

 
6. Kanal patikasını oluşturmaya, “Patika” menüsünden “Çizgisel” seçeneğini tıklayarak 

devam edilir. “Uç” seçeneği halen aktiftir. İmlece Resim 4-20’de gösterildiği gibi #2 
ve #3 konumundayken tıklayın. 

  
Çizgisel  Uç

 
 
 

 
Resim 4-20 
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7. “Düzenle/Nokta Yakalama” menüsünden “Hayali Kesişim” seçeneğine geçin. 

“Çizgisel” patika komutu halen aktif haldedir. 

 
Hayali Kesişim 

 
İmleç Resim 4-21’de gösterildiği gibi #4 ve #5 konumundayken, tıklanır ve 
geometriden iki doğru daha seçilmiş olur. Sistem otomatik olarak her iki elemanın 
kesişimini de yakalar ve son kanal pozisyonunu da yaratır. 

 
 
 

 
Resim 4-21 

 
 
 
8.  Patikayı sonlandırmak için tekrar “Hızlı” komutunu seçin. Böylece takımın kanal 

açma işlemini tamamladıktan sonraki “geri çekileceği” pozisyon belirlenmiş olur. 
“Tümünü Yakala” moduna dön ve Resim 4-21’de gösterildiği gibi imleç #6 
pozisyonundayken tıklayın. 

  
Hızlı  Tümünü Yakala
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9. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 

ekranda Resim 4-22 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
 

 
 

Resim 4-22 
 
 
 

Böylece 7 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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8. İŞ ADIMI-DİŞ ÇEKME 
Bu son iş adımında parçayı tamamlayacak olan diş çekme işlemi yapılacaktır. Daha önce 
iç çap tornalama ile hazırlanmış olan çapa standart UNC diş çekilecektir. 
 
1. “Makinalama” menüsündeki “Diş Çekme”yi seçin.. 

 
Diş Çekme 

 
2. “Takım Bilgisi”nden “Takım Seç” opsiyonunu açın. Takım Seçimi kutucuğundaki 

“Tip” listesinden “ Diş Çekme” seçildiğinde yalnızca diş çekme takımları listelenir. 
Listeden “651” (60 derece açılı) numaralı takımın üstüne gelin ve “Seç” düğmesine 
basarak takımı yükleyin. 

 

 
 
 
3. “Takım Bilgisi” seçeneğindeki ayarları aşağıdaki tabloda gösterilenlerle değiştirin: 

 

Parametre Değer Bilgi 

Takım No 6 
Bu numara taret veya magazindeki takım 
numarasını gösterir. 

Ofset # 6 
Mevcut takıma ait takım ofset değerinin 
bulunduğu yerin kayıt numarasını gösterir. 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki parametrelerin aşağıdaki şekilde doğru olarak 

girildiğinden emin olun. Ardından pencereyi “Kapat” düğmesine basarak kapatın. 
Resim 4.23’e bakın 
 

Parametre Değer Bilgi 

METOD 
SABIT 

HESAPLA

Diş pasoları/derinlik’in nasıl olacağını kontrol 
eder. “Sabit” seçilirse, “Toplam Talaş” ve 
“Paso Miktarı” değerleri girilmelidir. Her 
defasında azalan paso kalınlığında ise, her 
defasında sabit talaş miktarının kaldırılabilmesi 
için sistemin hesaplama yapması 
gerekmektedir. 

Başlangıç Payı 0.25 Diş çekmeye başlama öncesi takımın 
bekleyeceği güvenli mesafe. 

Bitiş Payı 0.05 

Takımın diş çekme işlemi bittikten sonra geri 
çekilme öncesi ilerleyip bekleyeceği mesafe 
(“Diş Çekme” patikasının uç noktası olarak 
anılır).   

Ayrılma Payı 0.05 Her diş çekme pasosu sonrası geri çekilme 
miktarı. 

Dalma Açısı -60 

Her bir pasonun dalma açısını belirler. Burada 
belirlenen “-60” derece, yalnızca takım ucunun 
bir tarafındaki kesmeyi dikkate alır, çünkü her 
pasonun Z ekseni başlama noktası, mevcut 
paso değeri ve dalma açısına bağlı olarak iş 
parçasına doğru ötelenmektedir 

Ayrılma Açısı 90 Diş çekme pasolarının sonundaki geri çekme 
miktarı 

Z Hatvesi 0.25 
Z ekseni yönündeki “Uçtan uca” mesafe 
değeridir (Diş tepeleri arasındaki hatve veya 
“Adım”). 

Paso Miktarı 0.1325 Dişin toplam paso derinliği 

Toplam Adım 6 
Diş çekme işlemi için gerekli olan toplam adım 
sayısı. Bu parametre yalnızca Metod 
kutucuğundaki “Sabit” seçilmişse kullanılır 

Boş Paso 1 
Diş çekme işleminin tamamlanmasına kadar 
geçilen boş paso sayısı. 

Devir(Sabit) 700 Sabit iş mili devri, 800 RPM’e kadar 

Değişken Dev. KAPALI Diş çekme için iş mili hızını sabitler. 
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Resim 4-23 
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5. “Makinalama/Takımyolu Hesapla” menüsünden “Çizgisel” seçeneği ile patika 

yaratılır. “Düzenle/Nokta Yakalama” menüsünden “Tümünü Seç” seçeneğine geçin 
ve imleç Resim 4-24’de gösterildiği gibi #1 ve #2 konumundayken tıklayın. 

  
Çizgisel  Tümünü Seç

 
 

X

ZY

#1#2

 

 
 
 

Resim 4-24 
 
6.  Son olarak “Makinalama/Takımyolu Hesapla” menüsünden “Hızlı” seçeneğini seçin. 

“Değer Girme Kutucuğu”nun “Z” bölgesine “0.25”ve “X” alanına “2” değerlerini gir. 
Ardından TAMAM düğmesine basarak işlemi onaylandıktan sonra hızlı hareket 
patikaya eklenir. 

 
Hızlı 
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7. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu hesaplar ve 

ekranda Resim 4-25 görünür. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
 
 

 
 
 

Resim 4-25 
 
 

Böylece 8 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın   ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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TÜM TAKIMYOLLARININ HESAPLANMASI 
Şu ana kadar her bir iş adımındaki takım yolları teker teker doğrulandı. “Post” 
menüsünden “Tümünü Hesapla” komutu parçanın işlenmesi için gerekli zamanın tahmin 
edilmesini sağlar. Hafızadaki parça programına ait tüm işlem adımlarının, işleme sırasına 
göre ekranda doğrulanması sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Toplam 
işleme süresi (Hızlı geri gelme veya takım değiştirme zamanlarını içermez) doğrulama 
işleminin sonunda ekranda açılan bir pencerede gösterilir. 
 

 
Tümünü Hesapla 
 
 

 
 
 

Resim 4-26 
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PARÇA PROGRAMININ KAYDEDİLMESİ 
Yeni yaratılan veya değişiklik yapılan parçanın işlem sırasında periyodik olarak hard 
diske kaydedilmesi herhangi bilginin kaybedilmemesi açısından önemlidir. “Dosya” 
menüsünün altındaki “Kaydet” ve “Farklı Kaydet” komutları yardımıyla parça bilgileri 
sistem hafızasından hard diske veya başka bir ortama kaydedilir. 

 

 
Resim 4-27 

 
1. “Dosya” menüsünden “Farklı Kaydet”i seçin. 
 
2. Parça ve çizim bilgilerinin bulunduğu sürücü veya klasörü seçin. Kurulum sırasında 

otomatik olarak yaratılan “EZCAMW/TURNXPARTS” klasörü kullanılabilir. 
 
3. “Dosya Tipi” listesinden “Operasyon Dosyaları (*.trn)”nı seçin.  
 
4. “Dosya Adı” kutusuna “turn-uygulama” yazın. Dosya adı uzantısı otomatik olarak 

tamamlanacaktır.  
 
5. Son olarak “Kaydet” tuşuna basın. 

  
 

Eğer yazılım deneme sürümü ise kayıt yapmak mümkün değildir. Bu 
durumda “Kaydet”, “Farklı Kaydet” ve “Yazdır” komutları aktif 
değildir. 
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CNC KODUNU YARATMA 
Parça programı yaratıldıktan sonra yapılacak iş, kullanıcının makinası için uygun bir 
“Post-Prosesör” ile “Post” komutu çalıştırılarak programın NC’de kullanılacak forma 
çevrilmesidir. 
 

   
 

CNC veri dosyası veya “Post-Processor”, EZ-TURN-Turn 
Express”te yaratılmış olan parça programı veri dosyasının formatı 
için bir “Şablon” olarak kullanılır. Bu şablon özel  bir CNC için 
parça programının yapısını belirleyen program formatlarını (örneğin, 
TAKIM DEĞİŞTİR, ÇİZGİSEL HAREKET, HIZLI HAREKET, 
vs.) içerir. Bir “Post-Processor”un yaratılması veya değiştirilmesi 
için “Mbuilt” denilen özel bir editöre ihtiyaç vardır. 

 
1. “Post” menüsünden “Post...” komutunu seçerek “Post Process” penceresini açın. 

 
 

 
 

Resim 4-28 
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2. İlk olarak post prosesör yüklenmelidir. Eğer istenen, önceden yüklenmiş ve “CNC-

Dosya” bölümünde mevcutsa, bir sonraki adıma geçilir. Aksi taktirde “Değiştir” 
tuşuna basılarak başka birisi taranır. 

 
EZ-Turn Express kurulumu tarafından yaratılan standart Post Prosesör klasörü: 
 
INCH 
 
<DRIVE>: \ EZCAMW \ EZCAMX15 \ TURNINCHPOST 
 
METRIC 
 
<DRIVE>: \ EZCAMW \ EZCAMX15 \ TURNMETRICPOST 
 
 
3. “G-Code” opsiyonunu aktif hale getirin. Hesaplanan program metni ekranda 

gösterilecektir. 
 
4. “EZ-DNC” opsiyonunu aktif hale getirin. Bu, parça dosyasının postu bitirilip yeni 

yaratılan dosya seri porttan makinaya gönderilerek yüklendiği zaman otomatik olarak 
“EZ-DNC” uygulamasını başlatır. 

 
5. Bir sonraki adım “G-Kod Dosyası”dır. Burada hesaplanan program için atanan isim 

ve dosya gösterilmiştir. İsim daha önce kaydedilen parça dosyasından alınmıştır. 
Atandığı yer:   “EZCAMW/TURNGCODE”. 

 
 

   
 

Parça programı ve post prosesörde aynı birimlerin kullanıldığından 
emin olunmalıdır (Bu uygulama için “İnç”tir). Sistem “Birim 
Uyuşmazlığı” mesajı verecektir, ancak NC-Kodlarını post prosesöre 
uygun olarak otomatik olarak düzenleyecektir.  
  
Daha fazla bilgi için “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” seçeneğine 
bakılabilir. 

 
 
6. Post işlemini başlatmak için “Post” tuşuna basın. Yaratılan ASCII kodları 

listelendikten sonra Proses penceresi açılarak mesajlar görünecektir. Tüm iş adımları 
bittiğinde Resim 4-29’daki son mesaj görünecektir. 
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Resim 4-29 
 

    
Eğer yazılımın tanıtım sürümü kullanılıyorsa, her iş adımının 
yalnızca ilk 15 satırı ve toplamda da her programın 75 satırı 
gösterilir ve kaydedilir.  

 
7. En son olarak mesajı kapatmak için TAMAM tuşuna basın. Proses penceresini 

kapatmak için, ESC veya Proses penceresinin sağ üst köşesindeki X tuşuna 
basın. 

 

Tebrikler! EZ-TURN Express Uygulamasını tamamladınız !
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GENEL BAKIŞ 
 
Bu uygulama popüler bir modelleme programından aktarılabilecek basit bir yüzey 
geometrine sahip parçayla başlayacaktır. Burada anlatılacak uygulamayı EZ-MILL 3D ve 
EZ-MILL Pro’dan herhangi biri ile tekrar edebilirsiniz. Ancak EZ-MILL 3D’nin her iş 
adımı için en çok 20 yüzey işleme kapasitesiyle sınırlı olduğu unutulmamalıdır. Bu 
yüzden yalnızca özel işlem gerektiren yüzeyleri seçmeniz ve bunu diğer parçalarda da 
tekrarlamanız gerekebilir. Pratik olması açısından öncelikle tüm yüzeyleri seçmek ve 
ardından işlemi yalnızca patikalarla sınırlamak veya diğer bir teknik kullanmak uygun 
olacaktır. Bu metod bezdirici bir iş olan yüzey seçme işini minimuma indirerek yanlış 
sonuçlara neden olacak keskin yüzey kalmasını engelleyecektir.  
 
Bu uygulamanın amacı parçanın en verimli şekilde nasıl işleneceği değil temel yüzey 
işleme stratejisinin nasıl uygulanacağını göstermektir. Verilen örnekleri tavsiye edilen 
parametre değerlerini kullanarak yaptıktan sonra, bu değerleri değiştirip başka 
kombinasyonlar da denemeniz tavsiye edilmektedir. Değişik kombinasyonların nasıl 
sonuç verdiğini anlamanın en iyi yolu bunları önce basit parçalara uygulamak ve ardından 
daha karmaşık uygulamalara geçmektir. 
 
 

BOŞLUK (KAVİTE) İŞLEME  
 
Bu uygulamada açılı bir cep, iç bükey küresel bir taban ve dört adet delik işlenmesi ile 
oluşturulacak bir parçanın işlenmesi anlatılacaktır. Bu parça değişik yöntemlerle 
işlenebilecek olmasına rağmen burada en temel yüzey işleme yöntemi olan “Kaba 
Boşaltma ve Dik İzdüşümü” kullanılacaktır. Ayrıca 3 boyutlu yüzey verileri kullanarak 2 
boyutlu patika geometrisinin yaratılması da gösterilecektir. Parça ikisi yüzeyin kaba 
olarak işlenmesi, ikisi finiş olarak işlenmesi ve sonuncusu da delme için olmak üzere 
toplam 5 iş adımı kullanılarak işlenecektir. 
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TEMEL PROGRAMLAMA ADIMLARI 
İşleme başlamadan önce adımlar kısaca şu şekilde özetlenebilir, 
 
 
1. ADIM - İşlenecek parçanın yüzey geometrisinin yüklenmesi   
 
EZ-CAM’de kullanılmak üzere bir CAD katı modelleme programında oluşturulan 
geometrinin aktarılması için en iyi yol IGES yüzey modelinin taratılmasıdır. Bu işlem 
düşük maliyetiyle tavsiye ettiğimiz Rhino CAD modelleme programımızdan 
kaydedilecek olan bir IGES dosyası ile başlayacaktır. 
  
2. ADIM - Yüzey yönünün kontrolü 
 
Yüzey yönünün ( işlenecek yönler) doğruluğu kontrol edilir ve yanlışsa düzeltilir. 
 
3. ADIM - 3-Boyutlu yüzey geometrisinden yardımcı patika geometrilerinin 
yaratılması 
 
Üç boyutlu yüzey frezeleme operasyonlarını sınırlandırmak ve iki boyutlu delik delme 
yolunu tanımlanmak için gerekli olan iki boyutlu patikaların yaratılmasında XY Kesit 
fonksiyonu kullanılacaktır.      
 
4. ADIM - İşleme adımlarının yaratılması 
 
İşleme adımlarının yaratılmasında takım ve işlem parametreleri belirlenir, yüzey ve/veya 
patika eğrileri seçilir ve takım yolunun doğruluğu kontrol edilir. Burada önce iş 
parçasının tüm yüzeylerinden yüzey frezeleme ile kaba talaş kaldırılacak, ardından finiş 
yapılacak ve en sonunda basit bir işlemle delikler açılacaktır.   
 
5. ADIM - Kaldırılan malzeme miktarının ve yüzey pürüzlülüğünün kontrolü 
 
Kaldırılan malzeme miktarının ve yüzey pürüzlülüğünün kabul edilebilir mertebede olup 
olmadığı kontrol edilir. İş parçası belirlendikten sonra “Önizleme” fonksiyonu ile işleme 
operasyonu görsel olarak izlenebilir.  
 
6.ADIM - Son İşlemler 
 
Post proses, spesifik makina/kontrol için son makina kodlarının yaratıldığı iş adımıdır. 
 
 

   
EZ-MILL 3D Boşluk İşleme Uygulamasındaki girilecek tüm 

değerler ve boyutlar İnç birimindedir! 
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PARÇA 
Aşağıdaki resimde işlenecek parçanın resmi gösterilmiştir. Parça 4”x4” kesitinde ve 3” 
boyundadır. Ayrıca parça içinde 5 derecelik eğim açısına sahip 3”x3”lük ve .375”lik 
radyüsünde bir cep vardır. Cebin dibinde 8”lik iç bükey küresel bir radyüs vardır ve 
parçanın ile kürenin üst noktaları arasındaki derinlik 1”tir. Parçanın yan duvarları ve 
tabanı arasında .25”lik radyüs ve 4 adet .5” çapında merkezleri arasında 3.25” bulunan 
delik vardır. 
 
 
 

 
 
 

Resim 3–1 
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AYARLARIN KURULMASI 
Bu uygulamadaki tüm geometrilerde kullanılan birim inç’tir ve dolayısı ile çıkan sonuçlar 
da bu birimde olacaktır. Örneğe başlamadan önce sisteme ait ayarların düzgün 
olduğundan emin olunmalıdır. 
 
1. EZ-Mill’i yeniden başlatmak ve uygulamada ilerlemeden önce hafızayı temizlemek 

için “Dosya” menüsünden “Yeni” komutunu seçin. 
 

 
 
 

  
 

“Yeni” diyalogu EZ-Mill ve EZ-Turn arasında birbirine geçmek 
için de kullanılır. Diyalog açılmadan önce, sistem çalışacak 
modülün yazılım koruma anahtarını kontrol eder. Çalışmayan 
modül veya paketler “DEMO” yazısıyla birlikte açılır. “Demo” 
modunda çalışıldığında yazdırma ve kaydetme mümkün değildir. 
“Kaydet”, “Farklı Kaydet” ve “Yazdır” komutları bu durumda 
kullanılmaz haldedir. 
 
EZCAM uygulamasını kapatırken, sistem son bulunulan seviyeyi 
daha sonraki uygulamada açmak üzere otomatik olarak kaydeder.    

 
2. “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” komutunu seçin 
 
3.  “X Merkez” için “0”, “Y Merkez” için “0” ve “Boyut” için “5” yazın. Böylece 

pencerenin köşesinden merkezine olan boyutu ayarlanmış ve yaratılan tüm parçaların 
görülebileceği bir genişlik elde edilmiş olur. 
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4. Parça boyut sistemi olarak “İnç”i seçin. 
 
5. “Arka Plan Rengi” listesinden “Beyaz”ı seçin. 
 
6. Sağdaki “Takımyolu Temizle” kutucuğu işaretle. Bu sayede görüntü her değiştiğinde 

veya ekran tazelendiğinde temizlenecek takım yolunun doğrulanmasını sağlar. 
 
7. “Patika/Yüzey Yönü Göster” kutucuğunu işaretleme. Böylece yüzeye dik 

doğrultuları ve patika yönlerini gösteren küçük oklar gizlenecektir. Bunlar daha sonra 
istenilen her hangi bir anda görünür hale getirilebilirler.  

 
8. “Ayarları Kaydet” kutucuğunu işaretleyin. Bundan sonra sistem kullanım sırasında 

açılacak tüm diyalog ayarlarında burada seçilen ölçüleri kullanacaktır.  
 
9. Ayarlar doğru bir şekilde girildikten sonra, “TAMAM”ı tıklayın 

 
 
Şu anda EZ-MILL 3B Boşluk İşleme Uygulamasının başlangıç ayarları yapılmış oldu. Bu 
parça için gerekli geometrinin oluşturulması için bir sonraki bölüme geçiniz.    
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YÜZEY GEOMETRİSİNİN YÜKLENMESİ  
İşleme, parçayı temsil eden yüzey geometrisinin yüklenmesi ile başlanacak. Burada iki 
farklı yol izlenebilir; ya IGES formatında düzenlenmiş yüzey dosyası direk EZ-MILL’e 
yüklenebilir ya da Rhino deneme programı yüklendiyse *.3dm örnek dosyası Rhino’ya 
yüklenir ve ardından kopyalanıp EZ-MILL içine yapıştırabilir. Aşağıda her iki yol da 
açıklanacaktır.  
 
 
YÜZEY BİLGİLERİNİN IGES IMPORT YOLUYLA YÜKLENMESİ 
 
IGES formatında düzenlenmiş yüzey geometri dosyası EZ-CAM kurulumu sırasında 
“EZCAMW/MILLPARTS” klasörü içine kopyalanmıştır. Bu bilgiler aşağıda verilen 
adımlar takip edilerek yüklenebilir.  
 

 
 

Resim 3–2 
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1. Diyalog penceresinin açılması için “Dosya” menüsünden “Aç” komutunu seçin. Bir 

Windows XP profesyonel iş istasyonunda karşınıza çıkacak olan diyalog Resim 3-
2’de gösterilmiştir. Görünen diyalog penceresi bilgisayarınızda kullandığınız 
WindowsTM işletim sisteminin değişik versiyonlarında farklılıklar gösterebilir  

2. Sürücünün yazılımın yüklediği yerdeki “EZCAMW/MILLPARTS” klasörünü seçin. 
3. “Files of Type” listesinden “IGES(*.igs)” seçin. 
4. “CavityTutorial.igs” dosyasını seçin ve “Aç”a basın. Yüklenen yüzey geometrisi 

Resim 3-3’de gösterildiği gibi olmalıdır. 
 
 

 
 

Resim 3–3 
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MODELİ RHINO’DAN KOPYALAYIP YAPIŞTIRMAK  
 
Rhino paketi Microsoft Windows platformunda çalışmak üzere tasarlanmış kapsamlı 
Nurbs-Modelleme aracıdır. Rhino deneme versiyonuna ait kurulum dosyaları  EZCAM 
kurulum CD’sinde bulunabilir. Bu uygulamada kullanılacak Rhino modeli 
“EZCAMW/MILLPARTS” klasörü içine kurulum sırasında kopyalanmıştır.  
 
1. Rhino uygulamasını çalıştırıp, “Dosya” menüsünün altındaki “Aç” komutunu seçin. 
 
2. EZCAM yazılımının sürücüde yüklendiği yerdeki “EZCAMW/MILLPARTS” 

klasöründe “CavityTutorial.3dm” dosyasını bulun ve “Aç” düğmesine basın. farenin 
sol düğmesiyle açılan “Render Viewport” komutuna basıldığında parçanın 
gölgelendirilmiş görüntüsü elde edilebilir. Bu durumda model Resim 3-4’ deki gibi 
görünecektir. 

 
Render Viewport 

 
 

 
 

Resim 3-4 

58 EZ-CAM 



EZ-MILL 3B UYGULAMASI 

 
3. Bir sonraki adım tüm Rhino elemanlarını panoya kopyalamaktır. Bunun için başka 

herhangi bir komutun aktif olmadığından emin olmak için “İptal” komutuna basın ve 
imleci çerçeve etrafında sürükleyerek modeli seçin. Resim 3-5’de görüldüğü gibi 
seçilen elemanlar sarı renge döner. Son olarak “Panodan Kopyala” komutunu 
kullanarak her şeyi pencere panosuna kopyalayın.  

  
İptal Panodan Kopyala (Ctrl+C) 

 
 

 
 

Resim 3-5 
 
4. EZ-MILL uygulamasına geçin ve yüzey geometrisini panodan açık EZ-MILL 
penceresine yapıştırmak için “Düzenle” menüsünden “Rhino’dan Kopyala” komutunu 
(veya CTRL+V) seçin. Rhino’da kullanılan koordinat sisteminin EZ-MILL Word 
koordinat sistemi ile uygunluğuna dikkat edilir. 
 
5. Tekrar Rhino”ya geçip Dosya-Çıkış”ı seçerek uygulamadan çıkılabilir.  
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YÜZEY YÖNÜNÜN KONTROLÜ 
Modelin her yüzeyi yüzeyden dışa doğru (işleme yönü) yönlenmiş bir “dik” doğrultu 
içerir. Bazı EZ-MILL işleme operasyonları ( Kaba Boşaltma ) takım yolunu hesaplarken 
yüzeye ait dik doğrultuları kullanır. Bu yüzden işleme başlamadan önce ayarların 
doğruluğu kontrol edilmelidir. Pek çok durumda yüzey yönü yüzeylerin katıdan 
yüklenmesi sırasında kendiliğinden doğru olarak oluşur. Ancak bazı durumlarda 
yönlenmeler doğru olmayabilir ve mutlaka elle ayarlamak gerekir. Aşağıda işleme 
yönlerini kontrol edip düzeltmek için atılması gereken adımlar verilmiştir.. 
 
1. İşleme yüzeyinin yönünü belirlemek için yapılması gereken şey modeli 

gölgelendirmektir. Doğru bir şekilde yönlenmiş yüzeyler açık mavi, yanlış yönlenmiş 
olanları ise lacivert renktedir. Gölgelendirme için “Görünüm/Görünüm Kontrolleri” 
menüsünden “Yüzey Gölgelendir” komutunu seçin. 

 
Yüzey Gölgelendir 

 

 
 

 
 

İşleme Yönleri tüm yüzeyler için doğru 
olarak seçilmiş 

Bloğun Dış İşleme Yönleri yanlış olarak 
seçilmiş 

 
 
2. Eğer kenarlar doğru olarak yönlenmemiş ise, kapalı bir hacim oluşturan yüzeyler için 

EZ-MILL doğru yönlenmeyi sağlayacak hızlı ve etkin bir yönteme sahiptir. Bu 
yöntemi kullanmak için “Yüzey/İşleme Yüzü” menüsünden “Kapalı Yüzeyler”i 
seçin. Kapalı hacim oluşturmayan yüzeylerle çalışırken, diğer İşleme Yüzü 
opsiyonlarından biri, örneğin “Toggle Yüzey”, elle ayarlanmak zorundadır. Bu adım 
uygulamadaki geometri için işleme yüzlerimiz doğru olarak ayarlandığından gerekli 
değildir. 

   
Tek bir işleme yüzü ayarı yaparken, bazen yüzey gölgelendirme 
komutunu iptal edip “Ayarlar”ın içindeki “Patika/Yüzey Yönü 
Göster” opsiyonuyla yön gösteren okların aktifleştirilmesi daha 
faydalı olabilir. 
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YARDIMCI PATİKA GEOMETRİLERİNİN 
TANIMLANMASI  
Yüzey geometrisinde her hangi bir tel kafes geometrisi bulunmadığından, patikaların 
yaratılmasında “XY Kesit” fonksiyonu kullanılacaktır. Bu patikalar işleme sınırları ve 
delik delmede gerekecektir. Boşluğun küresel tabanından yapılacak kaba ve finiş Cep 
Boşaltma ve Zig-Zag Boşaltma tipi işlemlerde cebin tepesindeki bir patika kullanılacaktır. 
Aynı patika “Kaba Boşaltma” kontur kesiminin finiş işlemi sırasında, bloğun dış duvarları 
boyunca bu patikada meydana gelebilecek kesilmeleri sınırlamak için de kullanılacaktır. 
Son olarak dört deliği de içeren ikinci bir patika ise delikleri tanımlamakta kullanılacaktır. 
 
 
1. Kesit patikası yaratmak için “Patika” menüsünün altındaki “XY Kesit” komutunu 

seçin ve yeni patika adı olarak ekranda beliren “Crv1”i kabul edin. 

 
XY Kesit 

 

 
2. Kesişim profillerinin hesaplanacağı Z-eksen seviyesini tanımlamak için iki yol 

vardır. Bloğun tam üst kısmında yer alan köşede farenin sağ tuşu ile “Tümünü 
Yakala” komutu seçilerek veya kolayca “Değer Girme Kutucuğu”nun “Z” alanına 
“0” yazılmasıyla bu işlem gerçekleştirilebilir. Son olarak “TAMAM”A basarak 
hesaplama başlatılır. Sonuçta Resim 3-6’daki ekran görünecektir. 

 
Tümünü Yakala 

 
 

 Z-eksen seviyesini seçmek için sağ tuşu tıklanır 
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Resim 3-6 
 
 
 

   
Bloğun tepesinde yer alan bir köşenin seçilmesinde farenin sol tuşu 
kullanılırsa, TAMAM komutuna basmadan hesaplama anında 
başlar. 
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DELİK DELME PATİKALARININ BİRLEŞTİRLMESİ 
Bir sonraki adım 4 adet delik için ayrı ayrı yaratılmış olan patikaların hızlı bir bağlantı ile 
tek bir patikada birleştirilmesidir. 
 
 
1. İlk olarak dairesel patikalardan biri örneğin “Aktif Patika” seçilir. Geri kalan üç 

deliğe ait patikalar daha sonra bu profile eklenecektir. EZCAM penceresinin 
altındaki “Aktif Patika” durum çubuğu seçilir. Ekranın sağ tarafındaki “Liste 
Kutusu”ndan imleç kullanılarak “Crv1-2”i işaretleyin. Bu halde durum çubuğunda 
“Patika:Crv1-2” görünmelidir. 
 

 
 

 
2. Ardından “Patika” menüsünden “Kopyala/Ekle”yi seçin ve Crv1-6, Crv1-5 ve Crv1-

4”ü işaretleyin. Aynı işlem doğrudan “Viewport”dan veya “Liste Kutusundan” da 
yapılabilir. Seçilen patikalar listeden silinir ve kesikli çizgiler orijinal patika Crv1-
2’ye bağlanır. Bu durum Resim 3-7’de gösterilmiştir.  

 
Kopyala/Ekle 

 
 

 

 
 
 

Resim 3-7 
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PARÇA PROGRAMININ YARATILMASI 
İşleme için gereken yardımcı patika geometrisi yaratıldıktan sonra parçanın işlenmesi için 
iş adımlarının tanımlanmasına başlanabilir. Her iş adımında, tarif edilen patika ve/veya 
yüzeyleri işleyecek takım yollarını yaratacak takım ayarları ve parametreleriyle birlikte, 
özel bir işlem (Kaba Boşaltma, Cep Boşaltma) kullanılır. Parça programı aşağıda verilen 
adımlardan oluşur. 
 
 

İş Adımı Amaç 

Kaba İşlem 1 

İki yönde de 0.025’lik bir işleme payı bırakarak boşluğu 
0.975 derinliğinde (küresel tabanın 0.025 üzerinden) kaba 
olarak işleme. Bu işlem tüm yüzey dilimleri sınırları içinde 
oluşturulan Cep Boşaltma takım yollu Kaba Boşaltma ile 
gerçekleştirilir. 

Kaba İşlem 2 

Üç yönde de 0.025’lik bir işleme payı bırakarak boşluk 
tabanını kaba olarak işleme. Bu işlem Crv1 patikası içinde 
oluşturulan ve taban yüzeyine izdüşümü alınmış Boşaltma 
işlemiyle gerçekleştirilir. 

Finiş 1 

Boşluğun 1.0 derinliğindeki Crv1 içinde bulunan duvarları 
için finiş işlemi. Bu işlem tüm yüzey dilimleri sınırı boyunca 
kontur Kesme takım yoluna sahip Kaba Boşaltma 
oluşturularak gerçekleştirilir 

Finiş 2 

Boşluğun taban patikaları için finiş işlemi. Bu işlem Crv1 
patikası içinde oluşturulan ve taban yüzeyine 
izdüşürülmüş Zig-Zag Boşaltma işlemiyle  gerçekleştirilir. 
Üst Kontrol Düzlemi, daha önce finiş işlemi yapılmış 
duvarların tekrar işlenmemesi için Z-1.0’a ayarlanır. 

Delik Delme 
1 

Crv1-2’izinden giderek her biri 3.15derinliğinde olan 4 adet 
delik delme. 
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1. İŞ ADIMI - KABA İŞLEM 1-KABA İŞLEMEYLE CEP 
BOŞALTMA 
Yapılacak ilk işlem Cep  Boşaltma takım yolu ile 0.25 derinliğinde Kaba Boşalta işlemi 
yapmaktır. Bu cebe ait duvar eğim açısı sabit olduğundan 5 derecelik eğim açısı 
belirlenmiş “Crv1” işleme patikasına sahip standart “Cep Boşaltma” işlemi ile de 
gerçekleştirilebilirdi. Ancak daha genel bir işleme yönteminin tanıtılması amacıyla burada 
sadece yüzey bilgilerini kullanan “Kaba Boşaltma” işlemi kullanılacaktır.  
 
1. “İşlem Parametreleri”ni açmak için “Makinalama” menüsünden “İşlem 

Parametreleri”ni seçin. Açtıktan sonra, “Takım/Hız Bilgisi”ne geçin. 
 

 
 

 
2. “Yeni” düğmesine basıp, “Operasyon Adı” na “Kaba İşlem 1” bilgisini 

girin.”Tamam”a basarak çıkın. 

 
 
3. “İşlem Türü” seçeneğinden “Kaba Boşaltma”yı seçin. Cep sınırları işlemde otomatik 

olarak seçileceğinden “Patika”yı “None” olarak seçin 
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4. “Takım/Hız Bilgisi” seçeneğindeki tüm parametreleri Resim 3-8’de gösterilen 

değerlerle değiştirin. 
 

Parametre Değer Bilgi 

Tip Torus Torus tip parmak freze 

Takım No 1 Magazindeki takım numarası 

Çap (Taban) 0.5 Takımın taban çapını tanımlar 

Köşe Radyüsü 0.125 Takım ucundaki köşe radyüsü 

Uzunluk 1.5 Simülasyonda kullanılacak takımın boyu 

Üst Yüzey 0 Bloğun en üstündeki yüzey seçilir 

Hızlı-Güvenlik 5 Güvenli amaçlı olarak hızla gidilecek 
düzlem 

Dalma-Güvelik .2 Dalma düzlemi (Yüksek ilerleme hızı) 

Derinlik 0.975 Son derinliği küresel tabanın 0.025 
üzerinde seçilir 

Paso/Adım 0.25 Her defasında ne kadar paso alınacağı 
belirtilir 

Dalma 
Opsiyonları  / 
Helis Hatve 

0.05 

Dalma 
Opsiyonları / 
Helis Radyüsü 

0.5 

Her defasında herhangi bir dalmaya 
neden olmadan esme yapabilmek için, 
helis açısı ve helis hatvesi olarak 
tanımlanır. 
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Resim 3-8 
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5. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki “Duvar Finiş Payı”nı 0.025 olarak ayarlayın. 

Böylece finiş işlemiyle kaldırılacak malzemenin kalması sağlanmış olur. Bu işleme 
payının 2B olduğu ve yalnızca hesaplanmış dilim sınırlarına uygulanacağı 
unutulmamalıdır. Pasolar arasındaki “Tarama Adımı” 0.25 (Torus parmak frezenin 
tabanındaki düzlüğün çapı) olarak seçilir. Kalan parametreleri Resim 3-9’da 
gösterilen değerlerle değiştirin. 

 

 
 

Resim 3-9 
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6. “3B/Yüzey Bilgisi” seçeneğinin içindeki “Operation”ı Pocketing seçeneğine getirin. 

“Traşlama Kontrolü”nü seçili hale getirin. Böylece sistem dilim sınırlarının işleme 
yönünü, dıştan içe doğru yönlenmek yerine, yüzey işleme yönüne bağlı olarak 
belirleyebilir.  Kalan parametreleri Resim 3-10’da gösterilen değerlerle değiştirin ve 
pencereyi kapatın 

 
 

Resim 3-10 
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7. Artık işlenecek yüzeyler seçilebilir. Bu işlem normalde “İşlem Parametreleri” 

tablosundaki “3B/Yüzey Bilgisi” seçeneğinin altındaki “Ekle” düğmesi ile 
yapılabilir. Ancak bu çok esnek bir yöntem değildir. Yalnızca listeden seçim 
yapmaya izin verir ve özellikle uzun bir listeden özel bir yüzey seçilmesi gibi 
durumlarda işlem çok uzun zaman alır. Bu durumlarda direkt ekrandan yüzeyi 
seçmek daha pratik bir yöntemdir. Bir sonraki bölümde bunun nasıl yapılacağı 
gösterilmiştir. 
 
İlk olarak “Makinalama” menüsünden (veya İkonundan) “Yüzey Seç” komutunu 
seçin ve “Onay Modu”nu aktif hale getirin. Pek çok durumda özel bir seçim yapmaya 
gerek yoktur, burada da “Hepsini Seç” komutu kullanılacaktır. Ardından TAMAM’a 
basarak seçim tamamlanır ve sistemin tümünü “Yüzeyler” listesine eklemesi 
sağlanır. 

   
Yüzey Seç Onay Modu Hepsini Seç 

 
8. Ardından “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu 

hesaplamaya başlar. Resim 3-11’e bakınız. 

 
Takımyolu Hesapla 

 
Resim 3-11 

Böylece 1 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın  ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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2. İŞ ADIMI - KABA İŞLEM 2-CEP BOŞALTMA 
İkinci işleme adımı cep boşluğunun Cep/Havuz Boşaltma işlemi ve takım yolunun tabana 
izdüşümü ile kaba olarak işlenmesidir. Cep boşaltma izi, takımın işleme en az malzeme 
kaldırılacak yer olan kürenin en üst noktasından başlayıp, dışa doğru açıldıkça kademeli 
olarak daha fazla malzeme kaldırmasını sağlar. 
 
1. “İşlem Parametreleri”ni açmak için “Makinalama” menüsünden “İşlem 

Parametreleri”ni seçin. Açtıktan sonra, “Takım/Hız Bilgisi”ne geçin. “Yeni” 
düğmesine basıp, “Operasyon Adı” na “Kaba İşlem 2” bilgisini girin.”Tamam”a 
basarak çıkın. 

 
 
2. “İşlem Türü” seçeneğinden “Cep/Havuz Boşaltma”yı ve “Patika”yı “Crv1” olarak 

seçin. 

 
 
3. “Takım/Hız Bilgisi” seçeneğindeki tüm parametreleri aşağıda verilen tabloya göre 

ayarlayın. Burada verilmeyen diğer tüm parametreler önceki işlem adımıyla aynıdır. 
Tüm değerlerin Resim 3-12’de gösterilen değerlerle aynı olduğunu kontrol edin. 

Parametre Değer Bilgi 

Tip Torus Torus tip parmak freze 

Takım No 2 Magazindeki takım numarası. 

Çap (Taban) 0.375 Takımın tam çapını tanımlar 

Z Derinlik 0 Yüzey tarafından tanımlanan cep derinliği 

Z Paso/Adım 0 Finiş için başka bir adım gerektirmeyen 
paso 

EZ-CAM 71 



EZ-MILL 3B UYGULAMASI 

 
 

 
Resim 3-12 

 
4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki “Duvar Finiş Payı”nı 0.1 olarak ayarlayın. Böylece 

tabana izdüşürülecek olan cep boşaltma izinin duvara tırmanmasını engelleyecek 
kadar uzak kalması sağlanmış olacaktır. Pasolar arasındaki “Tarama Adımı” 0.1 
olarak ayarlayın. Burada yapılan işlem henüz kaba işlem adımı olduğundan iki paso 
arasındaki kalıntının boyutu önemli değildir. Kalan parametreleri Resim 3-13’de 
gösterilen değerlerle değiştirin. 
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Resim 3-13 

 
5. Ardından “3B/Yüzey Bilgisi” seçeneğinden işleme yüzeylerini bir önceki işlem 

adımındaki gibi seçin. Ancak bu defa pencere açık kalacaktır. “Yüzey Seç” 
komutunu seçin ve “Onay Modu”nu aktif hale getirin. Sonra “Tümünü Seç” komutu 
ile tüm yüzeyleri seçin ve TAMAM’a basarak seçimi tamamlayın ve tümünü 
“Yüzeyler” listesine ekleyin. 

   
Yüzey Seç Onay Modu Tümünü Seç 
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6. Artık yüzeyler seçildiğine göre, bir sonraki işlem için cep tabanında kalacak “Finiş 

Payı”nı 0.1 olarak seçebilirsiniz. Finiş payı değerini girdikten sonra tüm değerlerin 
Resim 3-14’de gösterilen değerlerle aynı olduğunu kontrol edin. 

 
 

Resim 3-14 
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7. Ardından “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu Resim 

3-15’de görüldüğü gibi hesaplamaya başlar. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
 

Resim 3-15 
 
 
 

Böylece 2 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna  basın ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
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3. İŞ ADIMI - FİNİŞ 1-KABA KONTÜR KESİM 
Açılı duvarların finişinin yapılacağı üçüncü işlem adımında, kontur kesimi “Kaba 
Boşaltma” işlemiyle yapılır. Duvarlar küresel tabanda istenmeyen herhangi bir kontur 
kesimi olmaması amacıyla 1.0 derinliğe 0.025’lik pasolarla işlenecektir.  
 
1. “İşlem Parametreleri”ni açmak için “Makinalama” menüsünden “İşlem 

Parametreleri”ni seçin. Açtıktan sonra, “Takım/Hız Bilgisi”ne geçin. “Yeni” 
düğmesine basıp, “Operasyon Adı” na “Finiş 1” bilgisini girin.”Tamam”a basarak 
çıkın. 

 
 

2. “İşlem Türü” seçeneğinden “Kaba Boşaltma”yı ve “Patika”yı “Crv1” olarak seçin. 
Böylece kontur kesme işlemi yalnızca cebin içinde gerçekleşecektir 

 
 

3. “Takım/Hız Bilgisi” seçeneğindeki tüm parametreleri Resim 3-16’da gösterilen 
değerlerle değiştirin. 

Parametre Değer  Bilgi 

Tip Küresel Küresel tip parmak freze 

Takım No 3 Finiş işlemi için yeni takım numarası 

Çap (Taban) 0.375 Takımın tam çapını tanımlar 

Z Derinlik 1 Hesaplanan takım yolunun maksimum 
derinliği 

Z Paso/Adım 0.025 Z yönündeki işlemde her defasında 
kaldırılacak olan paso 
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Resim 3-16 

4. Ardından “3B/Yüzey Bilgisi” seçeneğinden işleme yüzeylerini bir önceki işlem 
adımındaki gibi seçin. Ardından “Yüzey Seç” komutunu seçin ve “Onay Modu”nu 
aktif hale getirin. Sonra “Tümünü Seç” komutu ile tüm yüzeyleri seçin ve 
TAMAM’a basarak seçimi tamamlayın ve tümünü “Yüzeyler” listesine ekleyin. 

   
Yüzey Seç Onay Modu Tümünü Seç 
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5. Artık yüzeyler seçildiğinden, bu yüzeylere ait “Finiş Payı”, yüzeylerde 3B işleme 
payı uygulanmayacağından “0” olarak seçilir. Ayrıca sistemi dalma olan bölgelerdeki 
kontur kesimleri kaldırması yönünde uyaran “Traşlama Kontrolü” seçeneği de 
kapatılabilir. Çünkü bu parçada herhangi bir dalma olmadığı gibi bu seçeneğin aktif 
olması hesaplama zamanının da uzamasına neden olmaktadır. Son olarak yalnızca 
kontur kesim pasolarının hesaplanması amacıyla “Operation” seçeneğini 
“Counturing”e getirin. Diğer tüm değerlerin Resim 3-17’de gösterilen değerlerle 
aynı olduğunu kontrol edin.  

 
Resim 3-17 
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6. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki “Duvar Finiş Payı”nı, artık duvar işleminin finişi 

yapıldığından ve yüzeylerde kontur dilimlerini hesaplatacak 2B işleme payı 
uygulanmayacağından “0” olarak ayarlayın. “Toplam Talaş” ve “Duvar Pasoları” nı 
da her bir kontur için ilave yan paso uygulamaya gerek olmadığından “0” olarak 
ayarlayın. Kalan parametreleri Resim 3-18’de gösterilen değerlerle değiştirin. 
 

 
Resim 3-18 
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7. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu Resim 3-19’de 

görüldüğü gibi hesaplamaya başlar. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
 

Resim 3-19 
 
 
 

Böylece 3 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın  ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin  
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4. İŞ ADIMI  - FİNİŞ 2-ZİG-ZAG İZDÜŞÜM 
 
Takım yolunun tabana izdüşürülmesi ve Zig-Zag işlemiyle yapılacak olan cebin küresel 
tabanındaki son işlem dördüncü işlem adımını oluşturur. Zig-Zag boşaltma yöntemi 
pasolar arasındaki kalıntıların minimum olmasını sağlar. “Değişken tarama” seçeneği ile 
de duvar boyunca oluşabilecek kalıntılar kendiliğinden azaltılmış olur. 
 
 
1. “İşlem Parametreleri”ni açmak için “Makinalama” menüsünden “İşlem 

Parametreleri”ni seçin. Açtıktan sonra, “Takım/Hız Bilgisi”ne geçin. “Yeni” 
düğmesine basıp, “Operasyon Adı” na “Finiş 2” bilgisini girin.”Tamam”a basarak 
çıkın. 
 

 
 
 
2. “İşlem Türü” seçeneğinden “Zig-Zag Boşaltma”yı ve “Patika”yı “Crv1” olarak seçin. 

Böylece kontur kesme işlemi yalnızca cebin içinde gerçekleşecektir. 
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3. “Takım/Hız Bilgisi” seçeneğindeki “Derinlik” ve “Paso/Adım” değerlerini, artık 
finiş işlemi yapılması ve izdüşürülen takım yolunun derinliğinin ayarlanmasına gerek 
olmamasından dolayı “0”a ayarlayın. Diğer tüm parametreler bir önceki işlem 
adımıyla aynıdır. Diğer seçeneklerin Resim 3-20’de gösterilen değerlerle aynı 
olduğunu kontrol edin. 

 

 
 

Resim 3-20 
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4. “İşlem Bilgileri” seçeneğindeki “Duvar Finiş Payı”nı “0” olarak ayarlayın. Böylece 
tabana izdüşürülecek olan Zig-Zag izinin tüm alanı kaplayan Crv1 patikası içinde 
kalması sağlanmış olur. Tabanda minimum pasolar arası kalıntı olması istendiğinden, 
“Tarama Adımı” değeri 0.025 olarak seçilir. Ayrıca “Değişken Tarama” seçeneği de 
aktif hale getirilerek yüzey eğiminin maksimum olduğu duvar boyunca pasolar arası 
mesafenin azaltılması sağlanmış olur. Kalan parametreleri Resim 3-21’de gösterilen 
değerlerle değiştirin. 

 
 

Resim 3-21 
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5. Ardından “3B/Yüzey Bilgisi” seçeneğinden işleme yüzeylerini bir önceki işlem 

adımındaki gibi seçin. “Yüzey Seç” komutunu seçin ve “Onay Modu”nu aktif hale 
getirin. Sonra “Tümünü Seç” komutu ile tüm yüzeyleri seçin ve TAMAM’a basarak 
seçimi tamamlayıp tümünü “Yüzeyler” listesine ekleyin. 

   
Yüzey Seç Onay Modu Tümünü Seç 

 
 
6. Yüzeyler seçildiğinden, bu yüzeylere ait “Finiş Payı”, finiş işlemi tamamlandığında 

yüzeylerde kaldırılacak herhangi bir malzeme kalmadığından emin olmak için “0” 
olarak seçilir. İzdüşürülen Zig-Zag takım yolunun boşluk duvarlarına tırmanmaması 
ve “Finiş 1”de işlenen yüzeylerin tekrar işlenmemesi için “Üst Kontrol Düzlemi”ni 
“Üstü İptal” seçeneğine getirip “Z Seviyesi”ni de “-1.0” ( önceki işlem adımında 
sağlanan mutlak Derinlik) olarak işaretle. Kalan parametreleri Resim 3-22’de 
gösterilen değerlerle değiştirin ve pencereyi kapatın. 
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Resim 3-22 
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7. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu Resim 3-23’de 

görüleceği gibi hesaplamaya başlar. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
 

Resim 3-23 
 
 
 

Böylece 4 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın  ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin.  
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5. İŞ ADIMI - DELİK DELME 1 - DELİK DELME 
 

Son işleme adımı, “Gagalama” delik delme işlemiyle 0.5 çapında delikler delmektir.  
 
 
1. “İşlem Parametreleri”ni açmak için “Makinalama” menüsünden “İşlem 

Parametreleri”ni seçin. Açtıktan sonra, “Takım/Hız Bilgisi”ne geçin. “Yeni” 
düğmesine basıp, “Operasyon Adı” na “Delik  Delme1” bilgisini girin.”Tamam”a 
basarak çıkın. 
 

 
 
2. “İşlem Türü” seçeneğinden “Gagalama”yı ve “Patika”yı “Crv1-2” olarak seçin. 

 

 
 
 
3. “Takım/Hız Bilgisi” seçeneğine aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yeni bir takım 

tanımlanarak derinlik ayarları bilgileri girilecektir. Kalan parametreleri Resim 3-
24’de gösterilen değerlerle değiştirin ve pencereyi kapatın. 
 

Parametre Değer  Bilgi 

Tip Matkap Matkap tip parmak freze 

Takım No 4 Magazindeki takım numarası. 

Çap (Taban) 0.5 Takımın tam çapını tanımlar 

Uzunluk 3.25 Simülasyonda kullanılacak takımın boyu 
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Parametre Değer  Bilgi 

Üst Yüzey 0 İşlem için mutlak referans düzlemi seçilir 

Z Derinlik 3.15 Delik derinlik değeri (takım ucu) 

Z Paso/Adım 0.25 Gagalamanın her adımında kaldırılacak 
olan paso 

 

 
Resim 3-24 
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4. “Takımyolu Hesapla” düğmesine basıldığında sistem takım yolunu Resim 3-25’de 
görüldüğü gibi hesaplamaya başlar. 

 
Takımyolu Hesapla 

 

 
 

Resim 3-25 
 
 
 

Böylece 5 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele” tuşuna basın  ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin 
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TAHMİNİ İŞLEME SÜRESİNİN GÖRÜLMESİ 
Tüm iş adımları tanımlanıp hesaplandıktan sonra tahmini işleme süresi ekteki “Süre” 
kolonunda görülebilir (Hızlı geri gelme veya takım değiştirme zamanlarını içermez). 
 
 
1. İlgili tabloyu açmak için “Makinalama” menüsündeki “İşlem Tablosu”nu seçin.  

 
İşlem Tablosu 

 
Tüm iş adımlarının görünmemesi durumda, imleci fare işaretinin çift yönlü ok şeklini 
aldığı noktayı bulana kadar tablonun en üstüne götür. Ardından farenin sol tuşuna 
basılı tutarak, tablo istediğiniz boyuta gelene kadar, yukarı doğru sürükleyin. 

 

 
 
2. Ardından tablonun herhangi bir yerine tıklayıp, altta sağa/sola kayar okları görünür 

hale getirin. Buradaki sağ oka “Süre”kolonunu görene kadar basın. Buradaki işlem 
süresinin önceki hesaplamayı temel alarak oluşturulduğu bilinmelidir. Eğer her hangi 
bir takım yolu hesabı bitirilmiş ise karşılık gelen kolondaki tahmini süre doğru değeri 
göstermez. 
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Eğer tüm işlem adımlarınızın doğru olduğundan emin olunamıyorsa 
veya daha önceden kaydedilen bir iş tekrar yüklenip yeni bir oturum 
açılmışsa, “Makinalama” menüsünden “Takımyolu Hesapla-Tümü” 
seçeneği seçilmelidir. Bu durumda işleme sırasına göre tüm iş 
adımları ekranda görsel olarak hesaplanır. Toplam işleme zamanı 
(Hızlı geri gelme veya takım değiştirme zamanlarını içermez) 
Resim 3-26’daki gibi işlem sonunda açılan bir pencerede gösterilir. 

 
Takımyolu Hesapla-Tümü  

 

 
 

Resim 3-26 
 

 Daha sonra açıklanacağı gibi tüm takım yollarının doğru olarak 
hesaplanıp hesaplanmadığını “3B Katı Model Simülasyon” ile 
görmek çok faydalıdır. Burada yalnızca takım hareketleri simüle 
edilmektedir. 
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3B KATI MODEL SİMÜLASYON 
EZ-CAM’in en önemli üstünlüklerinden biri de 3B katı model simülasyon özelliğine 
sahip olmasıdır. Bu simülasyonda takımın programlanan parçayı kesişi hareketli olarak 
izlenebilir. Simülasyon sonrası işlenen parçanın yüzey pürüzlülüğü ve işlem sonrası 
oluşan detaylar yakından incelenebilir. Simülasyon devam ederken kullanıcının “Esc” 
tuşuna basması veya işlemin sona ermesi durumlarında simüle edilen modelin ekranda 
kaydırılması, yakılaştırılması veya döndürülmesi gibi tüm “Hareketli Görünüm” 
seçenekleri kullanılabilir haldedir. Eğer “3B Katı Model Simülasyon” komutu verilmeden 
önce herhangi bir kütük tanımlanmamışsa, sistem kendisi maksimum takım hareketine 
uygun olarak bir kütük boyutu hesaplar. Burada gösterme amaçlı olarak “Makinalama” 
menüsünün altında yer alan “Simülasyon Ayarları” içine bir kütük değeri girilecektir. 
 
1. “Makinalama” menüsünün altında yer alan “Simülasyon Ayarları”nı seçin ve Resim 

3-27’deki değerleri girin. Ardından “Tamam”a basarak pencereyi kapatın. 
 

 
 

Resim 3-27 
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2. Önizleme öncesinde “İzometrik Görünüm” komutunu seçin.  Ardından 

“Makinalama” menüsünün altında yer alan “3B Katı Model Simülasyon” seçeneğine 
veya tuşuna basarak simülasyonu başlatın. Simülasyon hızı işlem sırasındaki her 
hangi bir anda 1(en yavaş) ile 9(en hızlı) arasındaki rakam tuşlarından birine basarak 
kontrol edilebilir. Resim 3-28’e bakın.  

  
İzometrik 
Görünüm 

3B Katı Model 
Simülasyon 

 

 
 

Resim 3-28 
 
 
3. Bir kez işlem durduktan sonra “Görünüm/Hareketli Görünüm” seçeneği ve kaydırma, 

yakınlaştırma ve döndürme komutları ile ekrandaki görüntü değiştirilebilir. 

   
Hareketli Döndür Hareketli Yakınlaş Hareketli Kaydır 

 
 

EZ-CAM 93 



EZ-MILL 3B UYGULAMASI 

PARÇA PROGRAMININ KAYDEDİLMESİ 
Yeni yaratılan veya değişiklik yapılan parçanın işlem sırasında periyodik olarak hard 
diske kaydedilmesi herhangi bir bilginin kaybedilmemesi açısından önemlidir. “Dosya” 
menüsünün altındaki “Kaydet” ve “Farklı Kaydet” komutları yardımıyla parça bilgileri 
sistem hafızasından hard diske veya başka bir ortama kaydedilir. “Parça” dosyası “3DP”, 
“Çizim” bilgilerini içeren dosya “GEO” ve yüzey dosyası “3GX” uzantısına sahiptir. 
 
Dosya Tipi :Çizim 
Uzantı  :GEO 
Bilgi  :Çizim Elemanları(Çizgiler, Yaylar, vs.) Eğriler, 
   Yüzey Sınır Eğrileri (Gizli Elemanlar) 
   Koordinat Sistemi (UCS) 
 
Dosya Tipi :PARÇA Dosyası 
Uzantı  :3DP 
Bilgi  :İşlem Parametreleri (Teknoloji ve işleme bilgileri) 
 
 
Dosya Tipi :YÜZEY Dosyaları 
Uzantı  :3GX 
Bilgi  :Yüzey Bilgileri 
 
Neyin ilk olarak kaydedileceğine dair kesin bir kural yoktur. Tabii ki eğer hafızada tek bir 
tip bilgi varsa (İşlem Parametreleri ve Çizim), “Farklı Kaydet” penceresi uygun dosya 
tipini kendisi ayarlar. 
 

 
Resim 3-29 
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1. “Dosya” menüsünden “Farklı Kaydet” seçeneğini seçin. 
 
2. Parça ve çizim bilgilerinin bulunduğu sürücü veya klasörü seçin. Kurulum sırasında 

otomatik olarak yaratılan “EZCAMW/MILLPARTS” klasörü kullanılabilir. 
 
3. İlk olarak işleme bilgilerinin kaydedilmesi için “Dosya Tipi”nden “Parça Dosyası 

(*.3dp)”nı seçin. 
 
4. “Dosya Adı” kutusuna “CavityTutorial” yaz ve “Kayıt” tuşuna basın. Dosya adı 

uzantısı otomatik olarak tamamlanacaktır. Resim 3-29’a bakın. 
 
5. Çizim ve yüzey bilgilerinin kaydedilmesi için de 1’den 4’e kadar olan adımları tekrar 

edin. Uygun dosya tipini “Dosya Tipi” listesinden seçin. Bu mevcut dosya uzantısını 
otomatik olarak değiştirir, ancak çizim bilgilerini kaydederken bir önce kullanılan 
dosya ismini aynen muhafaza eder. 

 

  

 

Eğer çizimi zaten kaydettiyseniz, İşlem Parametreleri yaratıldıktan sonra 
yazılım, otomatik olarak aynı isimde ancak farklı bir uzantı ile(*.3DP) parça 
dosyası ilave eder. Bunun için yapılacak tek işlem “Dosya” menüsünden 
“Hepsini Seç”i tıklamak veya ilgili kısa yolu seçmektir. 
 

 
 
Hepsini 
Seç 

 
Yazılım ekrana hiçbir uyarı çıkarmadan kaydeder ve mevcut dosyanın 
üzerine yazar. Bu komutu hızlı kayıt yapmak istediğiniz herhangi bir zaman 
kullanabilirsiniz. 

 
 

  
 

Eğer yazılım deneme sürümü ise kayıt yapmak mümkün değildir. 
Bu durumda “Kaydet”, “Farklı Kaydet” ve “Yazdır” komutları 
pasifleştirilmiştir. 
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CNC KODUNU YARATMA 
Parça programı yaratıldıktan sonra yapılacak iş, kullanıcının makinası için uygun bir 
“Post-Prosesör” ile “Post” komutu çalıştırılarak programın NC’ de kullanılacak forma 
çevrilmesidir. 
 
1. “Makinalama” menüsünden “Post” komutunu seçerek “Post Process” penceresini 

açın. 

 
Post 

 

 
 

Resim 3-30 
 

2. İlk olarak post prosesör seçilir. Eğer istenen, önceden yüklenmiş ve “CNC-Dosya” 
bölümünde mevcutsa, bir sonraki adıma geçilir. Aksi taktirde “Değiştir” tuşuna 
basılarak başka birisi taranır. Bu uygulama için “FAN-DEMO.CNC” kullanılacaktır 
(Standart İnç post Fanuc tipi kod üretir). 
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EZ-CAM v14 kurulumu tarafından yaratılan standart Post Prosesör 
klasörü: 
INCH 
<DRIVE>:\EZCAMW\EZCAM15\MILLINCHPOST 
 
METRIC  
<DRIVE>:\EZCAMW\EZCAM15\MILLMETRICPOST 

 
3. Hesaplanan NC koduna paralel olarak yaratılan takım yolunu görüntüsüyle işlemi 

görmek için “Liste” kutusundan “Takımyolu”nu seçin. G-kodlarını diğer 
uygulamalarda görmek, 3B programlamada toplam hesaplama zamanının çok fazla 
artıracağından mantıklı değildir. 

 
4. “EZ-DNC”yi aktif hale getirin. Bu, parça dosyasının postu bitirilip yeni yaratılan 

dosyanın serial port kullanılarak makinaya gönderilerek yüklendiği zaman otomatik 
olarak “EZ-DNC” uygulamasını başlatır. 

 
5. Bir sonraki adım “G-Kod Dosyası”dır. Burada hesaplanan program için atanan isim 

ve dosya gösterilmiştir. İsim daha önce kaydedilen parça dosyasından alınmıştır. 
Atandığı yer:  “EZCAMW/MILLGCODE” 

 

   
 

Parça programı ve post prosesörde aynı birimlerin kullanıldığından 
emin olunmalıdır (Bu uygulama için “İnç”dir). Sistem “Birim 
Uyuşmazlığı” mesajı verecektir, ancak NC-Kodlarını post prosesöre 
uygun olarak otomatik olarak düzenleyecektir.  
 
Daha fazla bilgi için “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” 
seçeneğine bakılabilir. 
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EZ-MILL 3B UYGULAMASI 

6. Post işlemini başlatmak için “Post” tuşuna basın. Tüm iş adımları bittiğinde Resim 3-
31’deki son mesaj görünecektir. 

 
 

 
 

Resim 3-31 
 
7. En son olarak mesajı kapatmak için TAMAM tuşuna basın 

 
Tebrikler! 

EZ-MILL-3D Boşluk (Kavite) İşleme Uygulaması’nı tamamladınız !

98 EZ-CAM 



 

EZ-CAM 99 

BÖLÜM 3. 
EZ-EDM UYGULAMALARI 1 

• Parça işleme programı yaratma (Parçayı işleyecek iş adımlarının tanımlanması) 

GENEL BAKIŞ 
 
Bu uygulama daha önce EZ-EDM uygulamasını çok az yapmış veya hiç yapmamış 
kullanıcıların düzeyine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu bölümdeki iki örnekte de örnek 
parçaların NC programlarının yaratılması için gerekli tüm adımlar anlatılacaktır.  
 
 
EDM Uygulama 1: Standart 2B İşleme (Düz Kesim) 
 
EDM Uygulama 2 : Gelişmiş 4-Eksenli İşleme 
 
 
Tüm uygulama boyunca komut veya fonksiyonlara dair ilave bilgilerin online yardımda 
nerede bulunacağına dair önemli notları , ipuçlarını  veya ilave bilgileri 
bulabileceksiniz. 
 
Aşağıdaki adımlar detaylı olarak açıklanacaktır: 

• EZ-EDM’de geometri yaratma 
 

 
• Kesim yolu patikaları yaratma 

 
• NC kodlarının üretilmesi 

 
 
 
 
 
 
 

 



EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

 
TEMEL PROGAMLAMA ADIMLARI 
 
Uygulamada daha fazla ilerlemeden önce, EZ-EDM ile yaratılacak parça programının 
temel adımları açıklanacaktır. 
 
1. ADIM Geometriyi yaratma 

Parça geometrisini yaratma işleminde Çizim Menüsü altındaki komutlar  
kullanılacaktır. 

 
2. ADIM Takımyolu Patikalarının Tanımlanması 

Patikaları mevcut geometrinin zincirleme veya çizgilerinin takip 
edilmesi yoluyla tanımlamak için “Patika” menüsündeki 
ZİNCİRLEME, YAY, ÇİZGİSEL, vs. gibi komutlar kullanılacaktır. 

 
3. ADIM İş Adımlarının Yaratılması ve İşleme Parametrelerinin 

Ayarlanması 
 

Her bir işleme operasyonu ve operasyon türüne göre seçilmesi gereken 
parametreler için iş adımları tanımlanır. Her bir iş adımı için de kesim 
yolu patikaları tanımlanır. Ardından hesaplanan kesim yolu, işlemin ve 
seçilen parametrelerinin doğruluğundan emin olmak amacıyla ekranda 
canlandırılarak izlenir. 

 
4. ADIM G-Kodlarının Üretilmesi 

Kontrol türüne bağlı olarak uygun “Post prosesör” seçilir ve G-kodları 
üretilir.  

 
 

EZ-EDM uygulamalarında girilen tüm veri ve boyutlarda INCH birimi 
kullanılacaktır! 

 

 
EDM UYGULAMA 1 (2B KONTUR İŞLEME – DÜZ KESİM) 
 
EDM Uygulama 1’in çizimi Resim 2-1’de verilmiştir. Bu basit 2B parça, standart kontur 
kesim ile gerçekleştirilecektir. Uygulamada parçanın işlenebilmesi için gereken tüm 
adımlar detayları ile verilecektir. 
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EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

 
 

EDM Uygulama 1’ de işlenecek olan parçanın resmi 
 

Resim 2-1 
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EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

MERKEZİN TANIMLANMASI, PENCERE BOYUTU VE 
YERLEŞTİRME 
 
Pencere boyutu, pencerenin köşesinden merkezine olan mesafedir. Pencerenin 
tanımlanmış yeri, pencere merkezi ile parça merkezi arasındaki mutlak pozisyondur. 
Ayarlar penceresinde yer alan görüntü parametreleri ile pencerenin boyutu ve yeri 
belirlenir. Bu işlem normal programlama sırasında yapılmayacaktır, ancak uygulamanın 
daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla burada yapılması gerekli görülmüştür. Normal şartlarda 
yalnızca Yaklaştır/Uzaklaştır komutları ile pencere boyutu ayarlanabilecektir. 
 
Parça merkezi olarak, parça boyutlarının referans alındığı yeri seçiniz. Merkez, pencere 
yeri belirlenmeden önce seçilmelidir (bir sonraki konudaki çalışma alanına ait ayarlara 
bakınız), çünkü pencere merkezi parça merkezini referans alır. Resim 2-2’deki grafik bu 
örnek için parça merkezinin yerini göstermektedir (X=0 , Y=0). 
 

 
Resim 2-2 
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EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

AYARLARIN KURULMASI 
Örnek parçanın çizimine geçmeden önce, sisteminizin bu uygulama ile uyumlu olabilmesi 
için bir kaç parametrenin ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca çalışma alanının ölçüleri de 
belirlenmelidir. Örnek parça yaklaşık X ekseninde 3 inç, Y ekseninde 1 inç 
boyutlarındadır. Parça boyutlarından ötürü, mevcut pencerede çalışmak uygun değildir. 
Bu yüzden de pencere boyutu işe gerekli bir kaç ayar değiştirilecektir. 
 
1. EZ-CAM’in yeniden başlatılması ve uygulamada ilerlemeden önce hafızayı 

temizlemek için “Dosya” menüsünden “Yeni” komutunu seçin. İşlemi başlatmak için 
TAMAM tuşuna basın. 

 

 
 
2. “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” komutunu seçin. 
 
3. “X Merkez” için “0”, “Y Merkez” için “0” ve “Boyut” için “1.5” yazınız.  

 Böylece pencerenin köşesinden merkezine olan boyutu ayarlanmış ve yaratılan  
 tüm parçaların görülebileceği bir genişlik elde edilmiş olur. Resim 2-2’ye bakın.  

 
4. Parça boyut sistemi olarak “İnç”i seçin. 
 
5. “Arka Plan Rengi” listesinden “Beyaz”ı seçin. 
 
6. “Takımyolu Temizle” kutucuğunu işaretleyin. Bu sayede görüntü her 

değiştiğinde veya ekran tazelendiğinde temizlenecek takım yolunu doğrulanmış 
olur. 

 
7. “Ayarları Kaydet” kutucuğunu işaretleyin. Bundan sonra sistem kullanım 

sırasında açılacak tüm diyalog ayarlarında burada seçilen ölçüleri kullanacaktır. 
 
8. Ayarlar doğru bir şekilde girildikten sonra, “TAMAM”ı tıklayın. 
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EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

 
 
Şu anda EDM Uygulaması 1 için ilk kurulum tamamlandı. Bu bölümdeki gerekli 
geometriyi meydana getirmek için bir sonraki bölümle devam ediniz. 

PARÇA GEOMETRİSİ 
Parçanın yerleştirileceği çalışma alanı ayarlandıktan sonra sıra parçanın 
yaratılmasındadır. Bu geometri daha sonra parçanın işlenmesi için kullanılacak çeşitli 
takım yollarının oluşturulmasında kullanılacaktır. Geometri yaratıldıktan sonra, kesim 
yolunu yaratma işlemi büyük oranda kolaylaşmış olur.  
 
Parça geometrisi gereklidir çünkü bu geometri daha sonra yaratılacak olan kesim yolu 
için kılavuz görevi görecektir. Bu uygulamada kullanılacak geometri oldukça basittir. 
Yalnızca bir kaç yay ve çizgiden oluşmaktadır. Bu parçayı meydana getirecek geometriyi 
yaratmak için birçok yöntem vardır. Burada ise bunlardan, Çizim menüsünün içeriğinde 
yer alan farklı seçeneklerin kullanılmasına imkân verecek olan yöntem seçilmiştir. Parça 
Y eksenine göre simetrik olduğundan, parçanın yarısı yaratılacak ve Y eksenine göre 
ayna simetrisi oluşturulacaktır. 
 

 
Üstten Görünüm (X-Y) 
Eğer mevcut durum farklı ise, X-Y görünüşüne geçmek için “Üstten Görünüm (X-Y)” 
tuşuna basın. 
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ÇEMBERLERİN ÇİZİLMESİ 
 
1. Çizim menüsünden “Çember/Yay, Merkez, Radyüs” komutunu tıklayın. 

 
Çember/Yay, Merkez, Radyüs 

 
2. İlk çemberin Radyüsü için Değer Girme Kutucuğundaki “R” alanına “0.125” 

yazın. Fareyi hareket ettirdikçe, çemberi ekranda görebileceksiniz. 
 
3.  TAB tuşuna basarak “X” alanına gelip X merkezi olarak “1.5-0.125” değerini 

girin, ardından TAB tuşuna basarak Y alanına geçin. 
 
4. Y merkezi olarak “0” yazın. TAMAM, tuşuna basıldığında ilk çember istenilen 

yerde çizilmiş olacaktır. 
 
5. Bir sonraki çember için tekrar “X” alanına gelip ikinci çemberin merkezi olarak 

“0.25” değerini girin. 
 
6. “Y” bölgesine gelip “0.875-0.125” değerini girin ve TAMAM tuşuna basın. 

İkinci çember de yaratılmış olacaktır. Resim 2-3’e bakınız. 
 
 
 

Y

Z X
 

 
Resim 2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

EZ-CAM 105 



EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

BİRLEŞME ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ 
Taban ve küçük alt çıkıntı bu kısımda çizilecektir. Bu işlem Resim 2-1’de gösterilen 
parça resminden alınacak boyutlardaki ardışık çizgilerin birleştirilmesi ile 
gerçekleştirilecektir. 
 
1. “Çizim” menüsünden “Ardışık Çizgi” seçeneğine tıklayın. 
 

 
Ardışık Çizgi 

 
2. İmleci “X” alanının Değer Girme Kutucuğu içine tıklayın. İlk noktanın “X” koordinat 
değeri olarak “0” değerini girin. TAB tuşuna basarak Y alanına geçin ve Y koordinatı 
olarak “0” yazın. TAMAM, tuşuna bastığınızda, ilk Çizginin başlangıç noktası eksen 
merkezinde görünür. 
 
3.  Çizginin bitiş noktası olarak  X koordinatına “1” ve Y koordinatına “0” değerini girin. 
Ardından TAMAM tuşuna basıldığında çizilen Çizgi ekranda görünür. 
 
4. Bir sonraki “X” koordinatı için “1” değerini değiştirmeyip, Y koordinatını “-0.125” 
olarak değiştirin. TAMAM tuşuna basıldığında ikinci Çizgi ekranda görünür. 
 
5. “X” koordinatı için “1.125” değerini girip, Y koordinatını “-0.125” olarak 
değiştirmeden bırakın. TAMAM tuşuna basıldığında üçüncü Çizgi ekranda görünür. 
 
6. Bir sonraki “X” koordinatı için “1.125” değerini değiştirmeyip, Y koordinatını “0” 
olarak değiştirin. TAMAM tuşuna basıldığında dördüncü Çizgi ekranda görünür. 
 
7. “X” koordinatı için “1.5” değerini girip, Y koordinatını “0” olarak değiştirmeden 
bırakın. TAMAM tuşuna basıldığında beşinci Çizgi ekranda görünür. 
Oluşturulan geometri, aşağıdaki Resim 2-4’ de gösterilmiştir. 
 

Y

Z X
 

Resim 2-4 
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AÇILI ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ 
Bir sonraki adım, parçanın dış kenarlarını oluşturan açılı çizgilerin tanımlanması 
adımıdır. Bu çizgiler mevcut çemberlere teğet olacak şekilde çizilecektir. 
 
1. Çizim menüsünden “Açılı Referans Çizgisi” seçeneğini seçin. Bu komut belirtilen bir 

açıda seçilen bir çizgiye, belirtilen bir noktadan geçecek şekilde bir çizgi çizilmesini 
sağlar. Bu durumda seçilen çizgi Y ekseni ve belirtilen nokta da çemberin tanjant 
noktasıdır. 

 
Açılı Referans Çizgisi 

 
2.     İmleci koordinat sisteminin Y ekseni üzerine getirip, Y ekseni üzerinde çizgi   
        belirince farenin sol tuşuna tıklayın. Böylece Y ekseni açılı olarak çizilecek çizgi  
        için referans ekseni haline gelir. 
 
3.    Değer girme kutucuğundaki A(Açı) alanına imleci tıklayıp “3” değerini girin    

(TAMAM’a basmayın) 
 
4. Düzenle menüsü altındaki Nokta Yakalama seçeneğinden “Teğet”’i seçin. İmleci 

Resim 2-5’ de gösterilen konuma getirip çemberi seçmek için fareye tıklayın. 

 
Teğet 

 

 
Resim 2-5 
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Bir sonraki adım, parçanın dış kenarlarını oluşturan ikinci açılı çizginin tanımlanması 
adımıdır. Bu çizgi de yine bir önceki adımdaki gibi çizilecektir. 
 
1. Çizim menüsünden “Açılı Referans Çizgisi” seçeneğini seçin.  
 
2. İmleci koordinat sisteminin X ekseni üzerine getirip, X ekseni üzerinde çizgi  

belirince farenin sol tuşuna tıklayın. Böylece X ekseni açılı olarak çizilecek çizgi 
için referans ekseni haline gelir. 

 
3. Değer girme kutucuğundaki A(Açı) alanına imleci tıklayıp “-3” değerini girin 

(TAMAM’a basmayın) 
 
4. Düzenle menüsü altındaki Nokta Yakalama seçeneğinden Teğet’i seçin. İmleci 

Resim 2-6’ da gösterilen konuma getirip çemberi seçmek için fareye tıklayın. 
 
 
 

 
 

Resim 2-6 

FAZLALIK ÇİZGİLERİN KESİLMESİ 
Çizilen çizgilerden bir kısmı gereksiz olduğundan bu adımda “Otomatik Kes” komutuyla 
kesilecektir. 
 
1. Çizim menüsünden Çizim Düzenleme seçeneğindeki “Otomatik Kes” komutunu 
seçin. Bu komutla seçilen çizginin en yakın iki kesişim noktası arasındaki parçası silinmiş 
olacaktır. İmlecin konumu silinecek parçayı belirler.  
 

 
Otomatik Kes 
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EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

 
2. İmleci Resim 2-7’ de gösterilen konumlara götürüp silinecek çizgilere tıklayın. 
İşlem bittiğinde, geometri Resim 2-8’ deki gibi görünecektir. 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-7 
 
 
 
 
 
 

Y

Z X
 

 
Resim 2-8 
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PARALEL ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ 
 
Şimdiki adımda, Y eksenine paralel bir çizgi çizilecektir. 
 
 
1. Çizim menüsünden “Paralel Referans Çizgisi” komutunu seçin. Böylece seçilen 
koordinat eksenlerden biri paralel olarak çizilecek çizgi için referans ekseni haline gelir. 

 
Paralel Referans Çizgisi 

 
2. Değer girme kutucuğundaki D (Mesafe) alanına imleci tıklayıp “0.25” değerini girin 
(TAMAM’a basmayın) 
 
3. İmleci koordinat sisteminin Y ekseninin sağına getirip, Y eksenine paralel bir çizgi 
belirince farenin sol tuşuna tıklayarak, çizgiyi oluşturun. Resim 2-9’ a bakınız.  
 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-9 
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TEK ÇİZGİ KOMUTUYLA  ÇİZGİ ÇİZİLMESİ 
Bu adımda başlangıç ve bitiş noktaları tanımlanarak çizgi çizilecektir. 
 
1. Çizim menüsünden “Tek Çizgi” komutunu tıklayın. 
 

 
Tek Çizgi 

 
2. İmleci “X” alanının Değer Girme Kutucuğu içine tıklayın. İlk noktanın “X” koordinat 
değeri olarak “0” değerini girin. TAB tuşuna basarak Y alanına geçin ve Y koordinatı 
olarak “0.19” yazın. TAMAM tuşuna bastığınızda, ilk nokta ekranda görünür. 
 
3. “X” koordinatı için “0.25” değerini girip, Y koordinatını “0.19” olarak değiştirmeden 
bırakın. TAMAM tuşuna basıldığında Çizgi ekranda görünür. 

Y

Z X

 
Resim 2-10 

 
Bu adımda, daha önce olduğu gibi çizilen çizgilerden bir kısmı gereksiz olduğundan 
silinecektir. 
 
1. Çizim menüsünden Çizim Düzenleme seçeneğindeki Otomatik Kes komutunu seçin. 
 

 
Otomatik Kes 
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2. İmleci Resim 2-11’ de gösterilen konumlara götürüp silinecek çizgilere tıklayın. İşlem 
bittiğinde, geometri Resim 2-12’ deki gibi görünecektir. 

 

Y

Z X

 
Resim 2-11 

 
 
 

Y

Z X
 

Resim 2-12 

GEOMETRİYİ KOPYALAMA/AYNALAMA 
 
Şimdiki adımda şu ana kadar çizilen geometri Y eksenine göre aynalanacaktır 
 
 
1. Düzenle menüsünden “Aynala/X ekseninde” komutunu seçin.   

 
Aynala/X ekseninde 
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2. Düzenle menüsünden veya Grup Düzenleme araç çubuğundan “Kopyalama 
Modu” seçip, “1 Kopya Yap” seçeneğini aktif hale getirip TAMAM”a basın. 
. 

 
Kopyalama Modu 

 
 
3. “Onay Modu”nun aktif olduğundan emin olun. Eğer değilse Grup Düzenleme 
araç çubuğundaki “Onayla Modu” ikonunu tıklayın. Mod eğer aktif ise ikon “basılmış” 
konumda görünür. 
 

 
Onayla Modu 

 
4. Nokta Yakalama araç çubuğundan “Tümünü Seç” seçeneğini seçip, aynalama 
işlemi YZ simetri düzlemi etrafında gerçekleştirileceğinden hareket noktası olarak 
koordinat sisteminin merkezini seçin. 
 

 
Tümünü Seç 

 

Y

Z X
 

Resim 2-13 
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5. Artık aynalanacak geometri elemanları seçilebilir. Bunun için aynalanacak tüm 
elemanlar teker teker seçilebilir. Ancak bu örnek için en kolay yol, tüm elemanları bir 
kutucuk içine alıp topluca seçmektir. İmleci Resim 2-14’de gösterilen POS 1’e yerleştirip 
fareye basılı halde POS 2’ye kadar sürükleyin. Bu işlem boyunca farenin hareketiyle 
açılan kutu boyutunun değiştiğini göreceksiniz. Fareyi POS 2’de serbest bıraktıktan sonra 
TAMAM tuşuna basın. Yeni geometriniz Resim 2-15’ deki gibi görünecektir. 
 
 
 

Y

Z X

Pos.1

Pos.2
 

Resim 2-14 
 
 

Y

Z X
 

Resim 2-15 
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BAZI ELEMANLARI SİLMEK 
 
Parçanın merkezinde yer alan bazı elemanlar bu adımda silinecektir. 
 
 
1. Grup Düzenleme araç çubuğundan “Sil” komutunu seçin. 
 

 
Sil 

 
 
 
2. “Onay Modu”nun aktif olduğundan emin olun. Eğer değilse Grup Düzenleme araç 
çubuğundaki “Onayla Modu” ikonunu tıklayın. Mod eğer aktif ise ikon “basılmış” 
konumda görünür. 
 

 
Onay Modu 

 
3. Resim 2-16’ da gösterilen konumlardaki elemanları tıklayın. Tıklanan elemanlar 
kesikli çizgi halinde görünecektir. Silme işlemini onaylamak için TAMAM tuşuna 
basınız. Sonuç şekliniz Resim 2-17’ deki gibi görünecektir. 
 
 
 
 

Y

Z X
 

Resim 2-16 
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Y

Z X
 

 
Resim 2-17 

TEK ÇİZGİ KOMUTUYLA ÇİZGİ ÇİZİLMESİ 
Bu adımda geometriyi tamamlamak için iki yeni çizgi çizilecektir. 
 
1. Çizim menüsünden “Tek Çizgi” komutunu tıklayın. 
 

 
Tek Çizgi 

 
2. Nokta Yakalama araç çubuğundan “Tümünü Yakala” modunu seçin. 
 

 
Tümünü Yakala 

 
3. Resim 2-18’ de gösterildiği gibi sırasıyla, önce #1 ve #2, sonra #3 ve #4 konumlarını 
seçip geometriyi tamamlayın.   

Pos.1 Pos.2Pos.3 Pos.4

 
Resim 2-18 
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BAŞLANGIÇ NOKTASINI TEMSİL EDECEK ÇEMBERİN 
ÇİZİLMESİ 
Parçaya ait geometri, telin başlangıç noktasını gösterecek olan dairenin çizilmesiyle 
tamamlanmış olacaktır. 
 
1. Çizim menüsünden “Çember/Yay, Merkez, Radyüs” komutunu seçin. 
 

 
Çember/Yay, Merkez, 
Radyüs 

 
2. Radyüs için Değer Girme Kutucuğundaki “R” alanına “0.02” değerini girin. Fareyi 
hareket ettirdikçe ekranda dairenin de hareket ettiğini göreceksiniz. 
 
3. TAB tuşuna basarak X alanına geçin ve koordinatın X merkezi için “0” yazın Ardından 
tekrar TAB’a basarak Y alanına geçin ve koordinatın Y merkezi için “-0.095” yazın.  
 
4. TAMAM tuşuna bastığınızda, Resim 2-19’ daki görüntüyü elde etmiş olacaksınız. 
 

Y

Z X
 

 
Resim 2-19 

 

   
Devam etmeden önce oluşturduğunuz geometriyi kaydetmek 
isterseniz, Uygulama 1’in sonundaki “Parça Programını Kaydetme” 
bölümüne atlayın 
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KESİM YOLU PATİKALARI 
 
Kesim yolu patikalarının yaratılmasına geçmeden önce, kesim yolu patikasının ne olduğu 
kısaca açıklanacaktır. Her işadımında telin takip edeceği bir profile veya şekle ihtiyaç 
vardır. Bu yüzden seçilen işleme yönteminin (Kontur Kesim, Cep Boşaltma vs.) 
belirlediği kurallar çerçevesinde her iş adımı için bir kesim yolu yaratılmalıdır. Örneğin 
“Kontur Kesme” işlemi açık kesim yoluna izin verdiği halde, “Cep Açma” işleminde 
mutlaka kapalı bir kesim yolu yaratılmalıdır.  
 
Patika düz bir çizgi, bir yay, bir eğri veya bunların kombinasyonu olabilir. “Hızlı” hareket 
içerebilir veya tek bir nokta olabilir. Patikaların yaratılmasında kendine özgü kurallar 
yoktur, ancak yukarıda da söylendiği gibi seçilen işlem ve operasyona bağlı olarak bazı 
kısıtlamalara dikkat edilmelidir. 
 
 
 

   
Yaratılan her bir patikaya kendine özel bir ad verilmedir. Kendinize 
uygun bir ad verebileceğiniz gibi, sistemin atayacağı (Crv1, Crv2, 
vs.) isimler de kullanılabilir. Ancak çok karmaşık projelerde 
çalışırken kolayca hatırlanabilecek ve yaratılan patikanın amacını 
ifade eden isimlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. 
 
Çok Önemli! 
Patika ismini verirken asla boşluk ve özel karakterler kullanmayın.  
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KESİM YOLU PATİKALARININ YARATILMASI 
(UYGULAMA 1) 
Şimdi, takim yolu olarak kullanılacak patikalar yaratılacaktır. 
 
1. “Patika” menüsünden “Yeni” komutunu seçin. Yeni patika isminin girileceği bir 
pencere açılır. Sistem tarafından atanan “Crv 1” ismini kullanıp, devam etmek için 
TAMAM’a basın. 

 
Yeni 

 
 

Yeni patika ismi, EZ-EDM penceresinin alt tarafındaki “Aktif Patika”da görünür.  
Yapılacak olan tüm değişiklik komutları yalnızca burada gösterilen patikada etkili olur.  

 

         
 

2. “Patika” menüsünden “Zincirleme Seç” komutunu seçip, Resim 2-20’ deki gösterilen 
pozisyona çift tıklayın. Geometri saat ibreleri yönünde zincirleme olarak seçilecektir. 
Ancak bir sonraki adımda “Başla/Bitir” komutu kullanılacağından, patika yönü veya 
patika başlangıç noktası bu aşamada kritik değildir. 
. 

 
Zincirleme Seç 

 
Resim 2-20 

BAŞLAMA/BİTİŞ NOKTASININ TANIMLANMASI  
Kesim yolunun yaratılmasındaki son adım, telin kesmeye başlayacağı ve bitireceği 
Başlama/Bitiş noktasının tanımlanmasıdır. Bu fonksiyon yalnızca kapalı bir geometri 
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işlenecekse geçerlidir. Eğer açık bir profil söz konusuysa, işleme parametrelerinin içinde 
yer alan özel seçeneklerdeki çizgisel giriş ve çıkış değerlerini elle girmek gerekecektir. 
 
1. “Patika” menüsünden “Başlama/Bitiş” komutunu seçin. Aktif Patikanın hemen 
altındaki mesaj çubuğunda “Elemanı Seç” mesajı görünecektir. İmleci Resim 2-21’ de 
gösterilen çizgisel patika elemanının üzerine taşıyın. İmleç üzerindeyken elaman kesikli 
çizgi olarak gösterilir. Sol fare tuşuna tıklayarak bu elemanı mevcut patikanın başlangıç 
elemanı olarak seçin. 
 

 
Başlama/Bitiş 

 
2. Patika başlangıç elemanını seçtikten sonra, telin işlemeye başlayacağı konumu 
seçmek gerekir bu aynı zamanda telin “diş çekme” konumudur. Bu konum önceden bir 
çember yaratılarak belirlenmiş olduğundan, Düzenleme menüsü içindeki Nokta Yakalama 
seçeneğinden “Çember/Yay Merkezi” seçildikten sonra farenin sol tuşuyla Resim 2-22’ 
de görüldüğü gibi küçük daire tıklanır. Sistem kendiliğinden dikey yaklaşımı ekler ve 
patikayı geri çeker. 
. 

 
Çember/Yay Merkezi 

 

 
 

Resim 2-21 
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Resim 2-22 
 
 
 

   
Önemli 

 
Dişi parçalar (Başlama/Bitiş noktası içerde olanlar) için patika yönü, 
saat ibrelerinin tersi yöndür, erkek parçalar (Başlama/Bitiş noktası 
dışarıda olanlar) için saat ibreleri yönündedir. Bu yönler Sol ofset 
yönüne (G41) karşılık gelir. Eğer istenirse işlemin herhangi bir 
anında, “Patika” menüsü altındaki “Yön Değiştir” komutu ile yönler 
değiştirilebilir.  
 

 
 
 
 
 

   
Patikalar, geometriyle aynı dosya içinde saklanırlar. Uygulama 1’in 
sonundaki “Parça Programı Kaydetme” bölümüne atlayın ve “Çizim” 
dosya tipini seçip şu ana kadar yaratılan tüm verileri kaydedin. 
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PARÇA PROGRAMININ YARATILMASI 
 
Programlama sıralamasında üçüncü adıma geldik. Bu adımda EDM yazılımına kesim 
yolu patikasını nasıl işleyeceğini söyleyeceğiz. Uygulama 1’deki Parça Programını basit 
tutmak için, yalnızca iki işleme adımı tanımlanacaktır. Kontrol sistemi otomatik tel 
“Bağla/Kes”, radyüs kontrolü gibi modern seçenekler içeren bir Fanuc kontrol sistemi 
olacaktır. Yazılım kendisi otomatik kesim yolu ofseti hesaplayabiliyor olmasına rağmen, 
pratikte çok yaygın olarak kullanıldığından bu örnekte otomatik radyüs telafisi 
kullanılacaktır. Ayrıca “KONDİSYON” ve “TELAFİ #” değerlerinin tanımı verilecektir. 
Bu ayarlar ve son programdan elde edilecek verilerin çıkış yöntemi kullanılan kontrol ve 
post prosesör tipine bağlı olarak değişir. İlgili bölümler hakkında daha ayrıntılı bilgi 
online yardım sisteminde bulunabilir. 
 
İlk iş adımının amacı, istenilen yüzey kalitesini elde edebilmek amacıyla parçanın dış 
yüzeyinden üç paso kaldırmaktır.  
 
1. İşlemin başlangıcında otomatik “Tel Bağla” komutu yaratılır. 
 
2. Yazılım geri kesim yöntemini kullanarak üç kesim pasosu üretir, her paso için ofset 
yönü, teknoloji ve ofset bilgileri otomatik olarak değişir. İşlem 1. ve 3. pasoda durur ve 
patika sonunda 0.05-inç dışa çıkmadan önce tel 0.3” geri çekilir. Bu hareket register ve 
ofset yönünün değişmesi için zorunludur. Üçüncü pasonun sonundaki çıkış mesafesi 
sonunda program durur. 
 
3. “DUR” komutu ilk adımın sonunda yaratılır ve böylece parça bir sonraki kopma adımı 
öncesi sabitlenir. Kesme işlemini yapan kişi, parçanın alt kafa üzerine düşmesini 
engellemek için sabitleyebilir. 
 
 
İkinci iş adımı, kesim bölgesinde istenen boyutların elde edilebilmesi amacıyla üç adet 
daha kesim içerir. 
 
1. İlk paso, parçayı koparacak olan, programın “DUR” komutuyla sonlanacak kopma 
işlemidir. 
 
2. Kalan iki paso istenilen yüzey pürüzlülüğü için yapılacaktır. 
 
3. İşlemenin en sonunda otomatik “Tel Kes” komutu yaratılır. 
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1. İŞ ADIMI - KONTÜR KESİM+DUR 
 
İlk iş adımının amacı, istenilen yüzey kalitesini elde edebilmek amacıyla parçanın dış 
yüzeyinden üç paso kaldırmaktır. Yazılım bu üç pasoyu geri kesme stratejisi, her bir paso 
sonunda otomatik Ofset ve teknoloji değeri ile ofset yönü değiştirme, uygular.  
 
Ayrıca “DUR” komutu ilk adımın sonunda yaratılır ve böylece parça bir sonraki kopma 
adımı öncesi sabitlenir. Kesme işlemini yapan kişi, parçanın alt kafa üzerine düşmesini 
engellemek için sabitleyebilir. 
 
1. “Kesim” menüsündeki “İşlem Parametreleri”ni seçin. Açıldıktan sonra da “Kesim 
Bilgisi”ne geçin. 
 

 
 
2. “Yeni” tuşuna basarak sistemin kendi atadığı Operasyon Adı olan “Step1”i TAMAM”a 
basarak kabul edin. 
 

 
 
3. İşlem türü listesinden “Kontur Kesim”i seçin. 
 

 
 
4. Şimdi bu işlem adımında işlemek istediğiniz patikayı seçeceksiniz. Şu ana kadar yalnız 
tek bir patika olduğundan otomatik olarak işleme için bu patika seçilecektir. Kontrol 
etmek amacıyla patika ismini “İşlem Patikaları” tablosundan bakabilirsiniz. Eğer birden 
fazla patikanız varsa, ekrana gelen listeden bir veya daha fazla patikayı seçip “Ekle”  
düğmesine tıklayın. Eğer yanlış bir patika seçtiyseniz, imleci kullanarak onları seçin ve 
“Çıkar” tuşuna tıklayın.  
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5. Z-Profil (program düzlemi) ve “Z-Üst Kafa” için “0” değerini girin. Daha sonra 
“Kalınlık” (İş parçasının) ve “Z-Alt Kafa” için “-1” değerini girin. Son değer negatiftir, 
çünkü program düzlemi Z ekseninin negatif doğrultusunda yerleşmiş olan iş parçasının 
üst köşesinde yer almaktadır. Bu ayar özellikle konik açısı uygulanan kesim yolu 
simülasyonlarında çok önemlidir. Resim 2-23’e bakınız 

.  
Resim 2-23 

6. “Kondisyon” ve “Telafi #” kolonlarındaki ilgili hücrelere “1”, “2” ve “3” değerlerini 
girin. Bunlar Fanuc ve benzeri kontrol sistemlerinde kesme teknolojisi değeri (S) ve ofset 
değeri (D) için kullanılır. Bu ayarlar, malzeme tipine, iş parçası yüksekliğine, kesme 
şartlarına ve kullanıcının tanımladığı işleme stratejilerine göre değişir. Resim 2-23’e 
bakınız. 
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7. “İşlem Bilgileri” sekmesini seçip, aşağında listelenen parametrelerin doğruluğundan 
emin olunuz. Resim 2-24’e bakınız. 
   
>Ofset Yönü :SOL 
 
Otomatik tel telafisi için ofset yönünü belirler (G41,G42,G40). Burada “SOL” seçeneği 
seçildi çünkü, örneğimiz kesme patika yönü saat ibreleri yönünde tanımlanmış bir erkek 
parçadır. 
 
>Kesim Sayısı : 3 
 
Yazılım geri kesim yöntemini kullanarak üç kesim pasosu üretir, her paso için ofset yönü, 
teknoloji değeri  ve ofset bilgileri otomatik olarak değişir. İşlem 1. ve 3. pasoda durur ve 
patika sonunda 0.05-inç dışa çıkmadan önce tel 0.3” geri çekilir. Bu hareket register ve 
ofset yönünün değişmesi için zorunludur. Üçüncü pasonun sonundaki çıkış mesafesi 
sonunda program durur. 
 
>Metod : Tutma Payı 
 
Yazılım, kesme patikası sonuna gelmeden önce verilen bir “Tutma Payı” değeri kadar 
geri çekecektir. 
 
>Tel telafisi : AÇIK 
 
İşleme programında otomatik kesici (tel) telafisi kullanılacaktır (G41,G42,G40). Telafi, 
otomatik olarak“Giriş Mesafesi”nde aktif hale getirilecek ve “Çıkış Mesafesi”nde iptal 
edilecektir. 
 
>Tel Fonksiyonu : BAĞLA 
 
Bu ilk işleme adımının başlangıcındaki tel bağlama komutunun sonucudur (Bu yalnızca 
otomatik tel bağla/kes özelliği olan makinalar içindir). 
 
>Tutma Payı : 0.3 
 
“Tutma Payı” ve “Tel İzi Alma” ayarları direk olarak “Otomatik Patika” seçeneğiyle 
ilgilidir. Tel, parçanın kopmasına 0.3-inç kala duracaktır. Bu noktada tel “Çık. Mesafesi” 
ve “Çık. Açısı” ayarlarına uygun şekilde geri çekilecektir. 
 
>Çıkış Mesafesi : 0.05 / Çıkış Açısı : 90 
 
Bu değerler “DUR” konumunda uygulanan otomatik geri çekme hareketinin mesafe ve 
açısını belirler. 
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Resim 2-24 
 
 
8. “Çoklama/Konik” sekmesini seçin ve aşağıda verilen parametrelerin doğru olarak 
ayarlandığından emin olun. “KAPAT” düğmesine basarak pencereyi kapatın. Resim 2-
25’ e bakınız.  
 
>Konik Kesim: KAPALI 
 
Bu uygulamada herhangi bir koniklik yoktur.  
 
>Konik Göster : AÇIK(aktive edilmiş) 
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Bu, herhangi bir koniklik veya açı olmasa dahi iş parçasının XZ ve YZ izometrik 3B 
görünümünü aktif hale getirir. 
 

 
Resim 2-25 

 
9. “Görünüm/Görünüm Kontrolleri”nden “İzometrik Görünüm”ü seçip “Kesim Yolu 
Hesapla” tuşuna basın.  Resim 2-26’ da gösterilen telin izleyeceği kesim yolu hesaplanıp 
ekranda görünür. 

.   
İzometrik Görünüm Kesim Yolu Hesapla 

X

Z

Y

 
Resim 2-26 

Böylece 1 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele”   tuşuna basın ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin.  
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2. İŞ ADIMI - KOPARMA 
Bu iş adımında “Koparma” adımları yaratılacaktır. 
 
1. “Kesim” menüsündeki “İşlem Parametreleri”ni seçin. Açıldıktan sonra da “Takım 

Bilgisi”ne geçin. 
 

 
 
2. “Yeni” tuşuna basarak sistemin kendi atadığı İşlem Adı olan “Step2”yi TAMAM”a 

basarak Kabul edin 

 
 
3. İşlem türü listesinden “kontur Kesim”i seçin. 
 

 
 
 
4.  “İşlem Bilgileri” sekmesini seçip, aşağında listelenen parametrelerin doğruluğundan 
emin olunuz. Resim 2-27’ e bakınız. 
 
>Metod : Ters Kopar 
 
İlk işleme adımındaki aynı işleme patikası, bu parametre otomatik olarak “Koparma” 
adımı yaratır ve patikanın başlatılması için telin geri çekilmesinden önce parçanın 
kesilmesini sağlar.  
Daha önceki iş adımındaki “Ofset Yönü”, “Tutma Payı”, “Çık. Mesafe” ve “Çık. Açısı” 
ayarlarıyla aynı olması çok önemlidir, çünkü “Ters Kopar” seçeneği kullanıldığında, bu 
ayarlar başlangıç noktasını tarif eder. 

 
>Tel Fonksiyonu : KES 
 
İş adımının sonundaki tel kesme komutudur.  
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Resim 2-27 
 
 
 
 
5. “Kesim Yolu” tuşuna basıp tıklayın. Resim 2-28’ de görüldüğü tel kesim yolu görünür. 
 

 
Kesim Yolu 
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Resim 2-28 

 

Böylece 2 numaralı işlem adımı tamamlanmış oldu. “Tazele”  tuşuna basın ve 
onaylanmış takım yolunu silerek ekranı yenileyin. 
 
 
 
 

3B KATI MODEL SİMÜLASYON 
 
EZ-CAM’in en önemli üstünlüklerinden biri de 3B katı model simülasyon özelliğine 
sahip olmasıdır. Bu simülasyonda takımın programlanan parçayı kesişi hareketli olarak 
izlenebilir. Simülasyon sonrası işlenen parçanın yüzey pürüzlülüğü ve işlem sonrası 
oluşan detaylar yakından incelenebilir. Simülasyon devam ederken kullanıcının “Esc” 
tuşuna basması veya işlemin sona ermesi durumlarında simüle edilen modelin ekranda 
kaydırılması, yakınlaştırılması veya döndürülmesi gibi tüm “Hareketli Görünüm” 
seçenekleri kullanılabilir haldedir. Eğer “3B Katı Model Simülasyon” komutu verilmeden 
önce herhangi bir kütük tanımlanmamışsa, sistem kendisi maksimum tel hareketlerine 
uygun olarak bir kütük boyutu hesaplar. Burada gösterme amaçlı olarak “Kesim” 
menüsünün altında yer alan “Simülasyon Ayarları” içine bir kütük değeri girilecektir. 
 
1. “Kesim” menüsünün altında yer alan “Simülasyon Ayarları”nı seç ve Resim 2- 

29’daki değerleri girin. Ardından “Tamam”a basarak pencereyi kapatın. 
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Resim 2-29 
 
2. Önizleme öncesinde “İzometrik Görünüm” komutunu seçin.  Ardından “Kesim”  

menüsünün altında yer alan “3B Katı Model Simülasyon” seçeneğine veya 
tuşuna basarak simülasyonu başlatın. “Ayrık Parçalar” komutu, kesme 
işleminden kalan katı parçaları birbirinden ayırmak için kullanılır. Resim 2-30’ a 
bakınız. 
   

 
  

 

 

 
İzometrik 
Görünüm 

 
3B Katı 
Model 
Simülasyon  

         
            Ayrık Parçalar 

         

Resim 2-30 
 
 
3. Bir kez işlem durduktan sonra “Görünüm/Hareketli Görünüm” seçeneği ve kaydırma, 

yakınlaştırma ve döndürme komutları ile ekrandaki görüntüyü değiştirebilirsiniz. 

   
Hareketli Döndür Hareketli  Yakınlaş Hareketli Kaydır 
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PARÇA PROGRAMININ KAYDEDİLMESİ 
 
Yeni yaratılan veya değişiklik yapılan parçayı işlem sırasında periyodik olarak hard diske 
kaydedilmesi herhangi bilginin kaybedilmemesi açısından önemlidir. “Dosya” 
menüsünün altındaki “Kaydet” ve “Farklı Kaydet” komutları yardımıyla parça bilgileri 
sistem hafızasından hard diske veya başka bir ortama kaydedilir. EZ-EDM’de, parça 
bilgileri iki farklı dosyada saklanır.“Parça” dosyası “PRT”, “Çizim” bilgilerini içeren 
dosya ise “GEO” uzantısına sahiptir. Bu, kullanıcıya mevcut parça dosyasını yeni 
yaratılmış geometri ve kesim patikaları ile birlikte yükleme esnekliği sağlar.  
 
Dosya Tipi :Çizim 
Uzantı  :GEO 
Bilgi  :Çizim Elemanları(Çizgiler, Yaylar, vs.) Eğriler, 
   Koordinat Sistemi (UCS) 
 
Dosya Tipi :EZ-EDM Operasyon 
Uzantı  :PRT 
Bilgi  :İşlem Parametreleri (Teknoloji ve işleme bilgileri) 
 
Neyin ilk olarak kaydedileceğine dair kesin bir kural yoktur. Tabii ki eğer hafızada tek bir 
tip bilgi varsa (İşlem Parametreleri ve Çizim), “Farklı Kaydet” penceresi uygun dosya 
tipini kendisi ayarlar. 
 
 

 
 

Resim 2-31 
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1. “Dosya” menüsünden “Farklı Kaydet” seçeneğini seçin. 
 
2. Parça ve çizim bilgilerinin bulunduğu sürücü veya klasörü seçin. Kurulum sırasında   
otomatik olarak yaratılan “EZCAMW/EDMPARTS” klasörü kullanılabilir. 
 
3. İlk olarak geometri bilgilerinin kaydedilmesi için “Dosya Tipi”nden 
“Geometri(*.GEO)”yi seçin. 
 
4. “Dosya Adı” kutusuna “Edm-Uygulama1” yaz ve “Kayıt” tuşuna basın. Dosya adı 
uzantısı otomatik olarak tamamlanacaktır. 
 
5. İşleme bilgilerinin (iş adımlarının)kaydedilmesi için “Dosya Tipi”nden “EZ-EDM 

Operasyon (*.PRT)”yi seçip, tekrar “Kaydet” tuşuna basın. 
 

   
Eğer geometriyi zaten kaydetmişseniz, yazılım ilk işlem adımı 
yaratıldıktan sonra “Kaydet” menüsüne otomatik olarak aynı isimle 
ancak farklı bir uzantıyla (*.PRT) bir parça dosyası ekleyecektir. 
Yapacağınız tek şey, “Dosya” menüsünden “Tümünü 
Kaydet”seçeneğini seçmek ya da karşılık gelen araç çubuğu tuşuna 
basmaktır. 
 

 
 
Tümünü 
Kaydet 

 
 
Yazılım ekranda herhangi bir uyarı yapmadan mevcut dosyanın 
üzerine yazarak kaydeder. Bu komutu işinizi hızlı kaydetmek 
istediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz 
. 
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CNC KODUNU YARATMA 
Parça programı yaratıldığına göre yapılacak iş, makinanıza uygun bir “Post-Prosesör” ile 
“Post” komutu çalıştırılarak programın NC’de kullanılacak forma çevrilmelidir. 
 
 

   
 

CNC veri dosyası veya “Post-Processor”, EZ-Turn’de yaratılmış olan 
parça programı veri dosyasının formatı için bir “Şablon” olarak 
kullanılır. Bu şablon özel  bir CNC için parça programının yapısını 
belirleyen program formatlarını (örneğin, TAKIM, DEĞİŞTİR, 
ÇİZGİSEL HAREKET, HIZLI HAREKET, vs.) içerir. Bir “Post-
Processor”un yaratılması veya değiştirilmesi için “Ebuilt” denilen 
özel bir editöre ihtiyaç vardır.  

 
1. “Kesim” menüsünden “Post” komutunu seçerek “Post Proses” penceresini açın. 
 

 
 

Resim 2-32 
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2. İlk olarak post prosesör yüklenmelidir. Eğer istenen, önceden yüklenmiş ve “CNC-
Dosya” bölümünde mevcutsa, bir sonraki adıma geçilir. Aksi taktirde “Değiştir” tuşuna 
basılarak başka birisi taranır. 
 
EZCAM kurulumu tarafından yaratılan standart Post Prosesör klasörleri: 
 
INCH 
<DRIVE>:\EZCAMW\EDM15\EDMINCHPOST 
 
METRIC  
<DRIVE>:\EZCAMW\EDM15\EDMMETRICPOST 
 
3. “Metod”  bölümündeki “G-Kodları” opsiyonunu seçin. Hesaplanan program metni 
ekranda gösterilecektir. 
 
 
4. “EZ-DNC” opsiyonunu aktif hale getirin. Bu, parça dosyasının postu bitirilip yeni 
yaratılan dosyanın serial port kullanılarak makinaya gönderilerek yüklendiği zaman 
otomatik olarak “EZ-DNC” uygulamasını başlatır. 
 
5. Bir sonraki adım “G-Kod Dosyası”dır. Burada hesaplanan program için atanan isim ve 
dosya gösterilmiştir. İsim daha önce kaydedilen parça dosyasından alınmıştır. Atandığı 
yer:  “EZCAMW/EDMGCODE” 
 
 

   
 

Parça programı ve post prosesörde aynı birimlerin kullanıldığından 
emin olunmalıdır (Bu uygulama için “inç”tir). Sistem, “Birim 
Uyuşmazlığı” mesajı verecek, ancak NC-Kodlarını post prosesöre 
uygun olarak otomatik olarak düzenleyecektir. 
 
Daha fazla bilgi için “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” seçeneğine 
bakılabilir 

 
6. Post işlemini başlatmak için “Post” tuşuna basın. Yaratılan ASCII kodları 
listelendikten sonra Proses penceresi açılarak mesajlar görünecektir. Tüm iş adımları 
bittiğinde Resim 2-33’deki son mesaj görünecektir. 
. 
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Resim 2-33 

7. En son olarak mesajı kapatmak için TAMAM tuşuna basın. Proses penceresini 
kapatmak için, Proses penceresinin sağ üst köşesindeki  tuşuna basın.  

 
Tebrikler! EDM Uygulama 1’i tamamladınız! 
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BÖLÜM 4. 
EZ-EDM UYGULAMALARI 2 

EDM UYGULAMASI 2 (4-EKSEN KESİM) 
 
İkinci EDM uygulaması, Resim 2-51’de gösterilen parçayı oluşturmak için gereken 4-
EKSEN KESIM programının bütün adımlarını uygular. Bu uygulamayı yapmadan önce 
ilk uygulamayı okumanız ve tamamlamanız önerilir. 
Bu, kesmek için özellikle gerekli bir parça değildir, bununla birlikte, 4-eksenli işleme 
tekniğiyle kesim için iyi bir örnek teşkil eder. XY ve UV düzlemleri için ayrı ayrı kesim 
yolarını tanımlamak için sadece bir işleme adımı gerekir. Bu adımın ayrıntıları daha sonra 
bu uygulamada tanımlanacaktır.  

 

Resim 2-51 

6.000"

6.000" ø 3.500"

R 0.375"

1.250"

4.0 HEX

 

 



EZ-EDM UYGULAMALARI 1&2 

MERKEZİN TANIMLANMASI, PENCERE BOYUTU VE 
YERLEŞTİRME 
Pencere boyutu, pencerenin köşesinden merkezine olan mesafedir. Pencere konumu, 
parçanın merkezinden, pencere merkezine olan konumu belirlenmiş pozisyondur. 
 
Ayarlar penceresinde yer alan görüntü parametreleri ile pencerenin boyutu ve yeri 
belirlenir. Bu işlem normal programlama sırasında yapılmayacaktır, ancak uygulamanın 
daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla burada yapılması gerekli görülmüştür. Normal 
şartlarda yalnızca Yaklaştır/Uzaklaştır komutları ile pencere boyutu ayarlanabilecektir. 

 
Parça merkezi olarak, parça boyutlarının referans alındığı yeri seçin. Merkez, pencere yeri 
belirlenmeden önce seçilmelidir( bir sonraki konudaki çalışma alanına ait ayarlara bakın), 
çünkü pencere merkezi parça merkezini referans alır. Resim 2-2’deki grafik bu örnek için 
parça merkezinin yerini göstermektedir (X=0 , Y=0). 
 
 
 

 
 

Resim 2-52 
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AYARLARIN KURULMASI 
 
Örnek parçanın çizimine geçmeden önce, sisteminizin bu uygulama ile uyumlu olabilmesi 
için bir kaç parametrenin ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca çalışma alanının ölçüleri de 
belirlenmelidir. Örnek parça her iki eksende de yaklaşık 6 inç’tir. Parça boyutlarından 
ötürü, mevcut pencerede çalışmak uygun değildir. Bu yüzden de pencere boyutu işe 
gerekli bir kaç ayar değiştirilecektir. 
 
1. EZ-EDM’in yeniden başlatılması ve uygulamada ilerlemeden önce hafızayı 
temizlemek için “Dosya” menüsünden “Yeni” komutunu seçin. İşlemi başlatmak için 
TAMAM tuşuna basın. 
 

 
 
 
2. “Görünüm” menüsünden “Ayarlar” komutunu seçin. 
 
3. “X Merkez” için “0”, “Y Merkez” için “0” ve “Boyut” için “3.0” yazın. Böylece 
pencerenin köşesinden merkezine olan boyutu ayarlanmış ve yaratılan tüm parçaların 
görülebileceği bir genişlik elde edilmiş olur. Resim 2-52’ye bakın.  
 
4. Parça boyut sistemi olarak “inç”i seçin. 
 
5. “Arka Plan Rengi” listesinden “Beyaz”ı seçin. 
 
6. “Takım yolu Temizle” kutucuğu işaretleyin. Bu sayede görüntü her değiştiğinde 
temizlenecek takım yolunun doğrulanmasını sağlar. 
 
7. “Ayarları Kaydet” kutucuğunu işaretleyin. Bundan sonra sistem kullanım sırasında 
açılacak tüm diyalog ayarlarında burada seçilen ölçüleri kullanacaktır. 
 
 
8. Ayarlar doğru bir şekilde girildikten sonra, “TAMAM”ı tıklayın. 
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Resim 2-53 
 
 
İkinci EDM uygulaması için ilk kurulum tamamlandı. Bu bölümdeki gerekli geometriyi 
meydana getirmek için bir sonraki bölümle devam edin. 
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PARÇA GEOMETRİSİ 
Parçanın yerleştirileceği çalışma alanı ayarlandıktan sonra sıra parçanın 
yaratılmasındadır. Bu geometri daha sonra parçanın işlenmesi için kullanılacak çeşitli 
takım yollarının oluşturulmasında kullanılacaktır. Geometri yaratıldıktan sonra, kesim 
yolunu yaratma işlemi büyük oranda kolaylaşmış olur.  
 

 
Üstten Görünüm (X-Y) 
 
Eğer mevcut durum farklı ise, X-Y görünüşüne geçmek için “Üstten Görünüm (X-Y)” 
tuşuna basın. 

TEK ÇİZGİ KOMUTUYLA ÇİZGİ ÇİZİLMESİ 
İlk aşama çizginin başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemektir. 
1. Çizim menüsünden “Tek Çizgi” komutunu tıklayın. 

 
Tek Çizgi 

 
2. İlk nokta için imleci Değer Girme Kutucuğundaki “X”in içine tıklayın. X koordinatı 
için “-2”yazın. “Y” alanına gitmek için TAB tuşunu kullanıp ilk bitiş noktası için 
“2”değerini yazın. Koordinatları doğrulamak için TAMAM tuşuna basın. 
 
3. X koordinatı için “2” değerini girip, ikinci bitiş noktası için Y koordinatındaki 
“2”değerini koruyun. TAMAM’a basıldığında çizgi Resim 2-54 de görüldüğü gibi 
çizilmiş olacaktır 
 

Y

Z X  
Resim 2-54 
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GEOMETRİYİ KOPYALAMA /DÖNDÜRME 
Bir sonraki aşama kopyalama ve çizgiyi koordinat sistemi merkezinde döndürmektir. 
Bunun için öncelikle uygun komut seçmeli, kopyaların sayısını belirtmeli, dönme merkezi 
ve daha sonra kopyalanacak/eksende döndürülecek geometrik parçaları seçmektir. 
 
1. ‘Düzenle” menüsünden veya diğer araç çubuklarında buna karşılık gelen bir seçenek 

varsa o ikondan; “Döndür/Z-ekseninde”yi seçin.  

 
Döndür/Z-ekseninde 
 

2. “Düzenle” menüsü’nden “Kopyalama Modu” komutunu seçip “Kopya Sayısı” 
değerine “5”girin. Diyalogu kapatmak için TAMAM’ı seçin. “Kopyalama Modu” 
ikonu “basılı” durumda görünecektir. 

 
Kopyalama Modu 

 
 
3. “Onay Modu”nun aktif olduğundan emin olun. İkon, “basılı” konumdayken aktiftir. 

 
Onay Modu 

 
4. Döndürme merkezi daha sonra tanımlanacaktır. Değer Girme Kutucuğundaki “X” 

alanına imleci tıklayın. X koordinatı için “0” ve döndürme merkezindeki “Y” 
koordinatı için de “0” değerini girin. İmleci A (Açı) alanına tıklayıp dönme açısı için 
“60” değerini girin. Devam etmek için TAMAM’ a basın. 
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5.  Artık döndürülecek geometrik parçaları belirlenmelidir. Bu parçayı seçmek için var 

olan tek çizgiyi tıklayıp TAMAM’a basın. Çizgi Resim 2-55 de görüldüğü gibi 
döndürülecek ve kopyalanacaktır. 

 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-55 
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KÖŞE RADYÜSLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ 
 
Bir sonraki adım köşe radyüslerini altıgenin köşelerine yerleştirmektir. Bu işlem “Çizim” 
menüsündeki “Köşe Radyüsü, Otomatik” komutuyla yapılır. 
 
1.  “Çizim” menüsünden veya ilgili ikondan“Köşe Radyüsü, Otomatik” komutunu seçin. 

 
Köşe Radyüsü, Otomatik  

 
2. Değer Girme Kutucuğundaki “R” alanına “0.375” girin. 
 

 
 
3. İmleci Resim 2-56’daki pozisyonda gösterilen konuma getirin. Dinamik önizleme 

imleç konumunun yanındaki köşe radyüs yarıçapında görünür. Sadece köşe radyüsü 
istenilen konuma geldiğinizde tıklayın. 

 
 
 

 
 

Resim 2-56 
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DAİRE ÇİZİMİ 
 
Bu aşamada üst kontur için daire çizeceğiz. 
 
1. “Çizim” menüsünden veya araç çubuğundan,“Çizim/Yay, Merkez, Radyüs” 

komutunu tıklayın. 

 
Çizim/Yay, Merkez, Radyüs 

 
2. “R” Değer Girme Kutucuğu alanı içine yarıçap için “1.75” değerini girin. Fareyi 
hareket ettirdiğinizde “önizleme” çizimini ekranında göreceksiniz. 
 
3.  “X” alanına geçmek için TAB tuşunu kullanın. Merkezin X koordinatı için “0”, 
“Y” koordinatı için de “0” değerini girin. 

 
4. TAMAM’a basıldığında, çizim Resim 2-57 deki gibi konumlandırılacaktır. 

 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-57 
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XY VE UV PROFİLLERİNİN BAŞLANGIÇLARINI 
BİRLEŞTİRMEK İÇİN ÇİZGİ EKLEME 
Bu aşamada, bize daha sonra XY ve UV patikalarının giriş konumlarını birleştirmede 
yardımcı olacak bir çizgi ekleyeceğiz. 
1. “Çizim” menü/araç çubuğundan “Tek Çizgi” komutunu tıklayın. 

 
Tek Çizgi 

 
2. Nokta yakalama araç çubuğundan “Tümünü Yakala”yı seçip ardından çizginin ilk 

noktası için koordinat sisteminin merkezini tıklayın. Resim 2-58’deki POS 1’e 
bakınız. 

 
Tümünü Yakala 

 
3. Seçim konumunda “Orta Noktasını Yakala”yı seçip üst çizginin orta noktasının 

yakınına tıklayın (POS2). Yeni çizgi Resim 2-58 de görüldüğü gibi çizilecektir. 

 
Orta Noktasını Yakala 

Y

Z XPOS 1

POS 2

 
Resim 2-58 
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XY VE UV’NİN KONTURLARINI BİRLEŞTİRME 
 
Daha sonraki aşamada, dört-eksenli bir kesim için takım yolunu oluşturmak üzere iki 
patika yaratılmalıdır. Biri UV üst profili için, diğeri de aşağıdaki XY profili içindir. Her 
iki patikadaki noktalar karşılıklı eşleştirilmelidir, böylece tel, her takım yoluna karşılık 
gelen yerleri keser. Aksi halde, biten parça “burulmuş” bir görünüme sahip olur. 
 
Patikaları tanımlamada takip edilen iki kural, bu tür bir hatayı önlemeye yardımcı 
olabilir. Öncelikle, her iki patikada da noktaların aynı olmasına dikkat edilmelidir. 
Sistem otomatik eşleştirme fonksiyonunu kullanarak eşit olmayan noktaların sayısını 
otomatik olarak düzeltecektir; fakat bu, istenmeyen etkiler yaratabilir. İkinci kural, 
noktaların patikalar boyunca doğru biçimde aralıklar bırakılarak yerleştirilmesidir. Bu 
uygulamada bunu gerçekleştirecek bir yol gösterilecektir. 

 

EŞLEŞTİRME ÇİZGİLERİ OLUŞTURMA 
 
1. “Çizim” menü/araç çubuğundan, “Tek Çizgi”yi tıklayın. 

 
Tek Çizgi 

 
2. Nokta yakalama araç çubuğundan “Tümünü Yakala”yı seçip ardından çizginin ilk 

noktası için koordinat sisteminin merkezini tıklayın. Resim 2-59’daki POS 1’e 
bakınız. 

 
Tümünü Yakala  

 
3.  Şimdi POS 2’ye tıklayın. Bu aşamada Resim 2-59’da gösterildiği gibi ilk çizgi 
çizilmiş olur. 
 
4. İkinci çizgi için,önce POS 1’i ardından POS 3’ü tıklayın. 
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Y

Z XPOS 1

POS 2
POS 3

 
 

 
Resim 2-59 

 
 

GEOMETRİYİ KOPYALAMA /DÖNDÜRME 
  
Bir sonraki aşama kopyalama ve çizgileri koordinat merkezi sisteminde döndürmektir. 
 
1. ”Düzenle” menüsünden veya diğer araç çubuklarında buna karşılık gelen bir seçenek 

varsa o ikondan; “Döndür/Z-ekseninde”yi seçin.  

 
Döndür/Z-ekseninde 
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2. “Düzenle” menüsü’nden “Kopyalama Modu” komutunu seçip “Kopya Sayısı” 
değerine “5”girin. Diyalogu kapatmak için TAMAM’ı seçin. ”Kopyalama Modu” 
ikonu “basılı” durumda görünecektir. 
 

 
Kopyalama Modu 

 
 
3. “Onay Modu”nun aktif olduğundan emin olunuz. Bu, Grup Düzenleme araç 

çubuğundaki “Onay Modu”unun fareyle tıklanmasıyla gerçekleştirilebilir.Mod 
“Basılı” konumda göründüğünde aktif hale gelmiş demektir. 
 

 
Onay Modu 

 
4. Döndürme merkezini tanımlamak için, Değer Girme Kutucuğundaki “X” alanına 

imleci tıklayın. X koordinatı için “0” ve “Y” koordinatı için de “0”girin. İmleci 
A(Açı) alanına tıklayın ve dönme açısı için “60”değerini girin. Devam etmek için 
TAMAM’ a basın.  

 

 
 
 

5. Artık döndürülecek çizim parçalar seçilmelidir.Yeni oluşturulan iki çizgiyi 
tıklamak için imleci kullanın. TAMAM’a basın ve belirlenmiş çizgiler Resim 2-60 
da görüldüğü gibi döndürülecek ve kopyalanacaktır. 
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Y

Z X

 
 

Resim 2-60 

FAZLALIK ÇİZGİLERİN KESİLMESİ 
 
Bu aşamada, henüz çevrilen parçalar daha iyi bir görüntü elde etmek amacıyla 
kesilmelidir. Bu aşama teknik olarak gerekli değildir, fakat daha iyi bir görsellik için 
tavsiye edilir. 
 
1. “Çizim/Çizim Düzenleme” menüsü veya karşılık gelen araç çubuklarından “Otomatik 

Kes” komutunu seçiniz. Bu komut diğer parçalarla en yakın kesişme noktalarının 
arasında bulunan seçili çizim parçasını kaldıracaktır. İmlecin konumu parçanın hangi 
bölümünün kaldırılacağına karar verecektir. 

 
Otomatik Kes 

 
 
2. İmleci Resim 2-61 deki pozisyonlara getirip çizgileri kesmek için tıklayın. Sonuç 

için Resim 2-62’ye bakınız. 
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Y

Z X

 
 

Resim 2-61 
 
 
 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-62 
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XY KESİM YOLU PATİKASI OLUŞTURMA (ALT 
KONTUR) 
 
Bu aşamada ilk önce alt konturu temsil eden patika oluşturulacaktır. (XY düzlemi). 
 
Önemli 
  
Her iki patika da yaklaşma ve geri çekme hareketlerini içermelidir. Bu, patikaların 
başlangıç ve bitişindeki doğrusal hareketlerin elle tanımlanmasıyla ya da “Patikalar” 
menüsündeki “Başlama/Bitiş” fonksiyonunun kullanılmasıyla yapılabilir. Bu önemlidir 
çünkü ilk ve son hareketler üst ve alt patikalardaki otomatik eşleştirmeler süresince göz 
ardı edilir. 
 
 
 
 
1. Patika araç çubuğundan “Yeni” komutunu seçiniz. Yeni bir patika ismi için hazır bir 

pencere açılacaktır.Varsayılan “Crv1”i kullanın ve devam etmek için TAMAM’a 
basın.  

 
Yeni 

 
 

 
Yeni patika ismi ayrıca EZ-EDM penceresinin altındaki durum çubuğunda 
görülecektir. Her patika tanımı veya patika değiştirme komutu sadece burada 
belirtilen patikayı etkiler. 
 

 
 

2. “Patika” menüsünden “Yay Hareketi” komutunu seçiniz. 

 
Yay Hareketi 
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3. Nokta yakalama araç çubuğundan “Tümünü Yakala”yı seçip, imleçle gösterilen 

Resim 2-63’deki pozisyonları tıklayın. Doğrusal veya yay hareketlerine bakmaksızın 
bağlantılı parçalar patikalara eklenecektir. 

 
Tümünü Yakala 
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Resim 2-63 
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XY PATİKASI İÇİN BAŞLAMA/BİTİŞ NOKTASININ 
TANIMLAMASI 
 
 
Kesim yolunun yaratılmasındaki son adım, telin kesmeye başlayacağı ve bitireceği 
Başlama/Bitiş noktasının tanımlanmasıdır. Bu fonksiyon yalnızca kapalı bir geometri 
işlenecekse geçerlidir. Eğer açık bir profil söz konusuysa, işleme parametrelerinin içinde 
yer alan özel seçeneklerdeki çizgisel giriş ve çıkış değerlerini elle girmek veya Kesim 
diyaloğundaki “Çizgisel Giriş/Çıkış” seçeneği ile otomatik olarak girmek gerekecektir. 

 
 

1. “Patika” menüsünden “Başlama/Bitiş” komutunu seçiniz. İmleci Resim 2-64’de 
gösterilen, başlatmak istediğimiz “Giriş” patika parçasını seçmek için kullanın. 
Çizgisel patika parçası noktalı biçimde gösterilecektir. 

 
Başlama/Bitiş 

 
 

Y

Z X

 
 

Resim 2-64 
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2. “Giriş” patika parçasını seçtikten sonra ekrana “Yeni Başlama/Bitiş Noktası Seç” 
mesajı gelir. “Tümünü Yakala” ikonunu seçip, Resim 2-65 de görüldüğü gibi 
koordinat sistemi merkezini tıklayın. Sistem düşey yaklaşımı otomatik olarak ekler 
ve patikayı geri çeker. 

 
Tümünü Yakala 

 
Dişi parçalar için varsayılan patika yönü (Patikanın içindeki Başlama/Bitiş), saat ibreleri 
yönünün tersine otomatik olarak ayarlanmıştır. Erkek parçalar için (Başlama/Bitiş 
noktaları), saat ibreleri yönündedir. Bu yönlerin seçilmesi ofset yönünün “Sol(G41)” 
olduğu anlamına gelir 
 

 
 

Resim 2-65 

UV KESİM YOLU PATİKASI OLUŞTURMA (ÜST 
KONTUR) 
Bu aşamada ilk önce UV üst konturunu temsil eden patikayı oluşturulacaktır. 
 
1. Patika araç çubuğundan “Yeni”yi seçin. Yeni bir patika ismi için hazır bir pencere 

açılacaktır. Varsayılan “Crv2”yi kullanın ve devam etmek için TAMAM’a basın.  

 
Yeni  
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2. “Patika” menüsünden “Yay Hareketi” komutunu seçin. 

 
Yay Hareketi 

 
 
3. Nokta yakalama araç çubuğundan “Tümünü Yakala”yı seçin ve imleçle Resim 2-

66’da gösterilen pozisyonları seçin. 

 
Tümünü Yakala 
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Resim 2-66 
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UV PATİKASI İÇİN BAŞLAMA/BİTİŞ NOKTASININ 
TANIMLAMASI 
Üst kesim yolu oluşturulmasının son aşaması Başlama/Bitiş noktasını tanımlamaktır. 

 
1. “Patika” menüsünden “Başlama/Bitiş” komutunu seçiniz. İmleci Resim 2-67’de 

gösterilen, başlatmak istediğimiz “Giriş” patika parçasını seçmek için kullanın. 
Çizgisel patika parçası noktalı biçimde gösterilecektir. 

 
Başlama/Bitiş 

Y

Z X
 

Resim 2-67 
 

2. “Giriş” patika parçasını seçtikten sonra ekrana “Yeni Başlama/Bitiş Noktası Seç” 
mesajı gelir. “Tümünü Yakala” ikonunu seçip, Resim 2-68’de görüldüğü gibi 
koordinat sistemi merkezini tıklayın. Sistem düşey yaklaşımı otomatik olarak ekler 
ve patikayı geri çeker. 

 
Tümünü Yakala 

 
Resim 2-68 
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UV ÜST KONTUR PATİKASINI TAŞIMA 
 
Bir sonraki aşama üst kontur patikasını, alt kontur patikasının 1.25 inç üzerine, istenilen Z 
konumuna taşımaktır. Bunun sebebi yazılımın patikaların Z konumlarını, işleme sırasında 
karşılık gelen Z bilgilerini hesaplamada kullanmasıdır. Üst patikayı taşımadan önce 
ekranı izometrik görünüme getireceğiz. Bu size işlem sırasında gerçek bir 3B hissi 
verecektir. 
 
1. “Görünüm” araç çubuğundan veya “Görünüm/Görünüm Kontrol” den “İzometrik 

Görünüm”ü seçin. 

 
İzometrik Görünüm 

 
2. “Düzenle” menüsünden veya araç çubuğundaki benzer bir ikondan “Taşı”yı seçin. 

Bu seçeneği kullanarak parçaları belirli bir konumdan(Seç “-den”) yeni bir konuma 
(Seç “-e” noktasına) taşıyacabileceksiniz. 

 
Taşı 

 
3  “Onay Modu”nun aktif olduğundan emin olun. Bu, Grup Düzenle araç çubuğundan 

“Onay Modu” ikonunu fareyle tıklayarak da gerçekleştirilebilir. Mod “Basılı” 
konumdayken aktif hale gelmiş demektir. 

 
Onay Modu 

 
4. Bu aşamada “Noktadan Seç”i tanımlamalıyız. Araç çubuğundan “Tümünü Yakala” 

ikonunu seçiniz ve Resim 2-69 da görüldüğü gibi koordinat sisteminin merkezine 
tıklayın.  

 
Tümünü Yakala 
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Resim 2-69 
 
 
5. Daha sonra “Noktayı Seç”i tanımlayın. Değer giriş kutucuğunun X ve Y alanları “0” 

olmalıdır. İmleci Z alanına tıklayın ve üst patika için yeni Z konumunu “1.25” 
yazarak belirleyin. Verinizi doğrulamak için TAMAM’a basın. 

    

 
 
6. Bu aşamada taşımak istediğiniz elementleri seçmeniz gerekmektedir. Daha kolay 

olması için ilgili araç çubuğundan “Patikaları Ayırt Et” ikonunu aktif hale getirin. Şu 
an ekran seçimi patikalarla sınırlıdır. 

 
Patikaları Ayırt Et 

 
7. Resim 2-70’de gösterildiği gibi UV eksen patikasını “Crv2”yi seçin ve TAMAM’a 

basın. Sonuç için Resim 2-71’e bakın. 
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Resim 2-70  
 

Y

Z

X

Crv2

 
 

Resim 2-71 
 

   
Eğer yeni oluşturulmuş geometriyi ve patikaları kaydetmek 
istiyorsanız Uygulama 2’nin son bölümünde bulunan “Parça 
Kaydetme” ye bakınız ve “Çizim” dosya tipinden seçiniz. 
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PARÇA PROGRAMI OLUŞTURMA 
 
Bu aşamada EDM yazılımının iki patikayı nasıl işleyeceğini anlatılacaktır. İlk 4 eksenli 
EDM Uygulamasının parça programını basitleştirmek amacıyla, sadece bir tek işleme 
adımı tanımlanacaktır. Kontrol sistemi otomatik tel “Bağla/Kes”, radyüs kontrolü gibi 
modern seçenekler içeren bir Fanuc kontrol sistemi olacaktır. Yazılım kendisi otomatik 
kesim yolu ofseti hesaplayabiliyor olmasına rağmen, pratikte çok yaygın olarak 
kullanıldığından bu örnekte otomatik radyüs telafisi kullanılacaktır. Ayrıca 
“KONDİSYON” ve “TELAFİ #” değerlerinin tanımı verilecektir. Bu ayarlar ve son 
programdan elde edilecek verilerin çıkış yöntemi kullanılan kontrol ve post prosesör 
tipine bağlı olarak değişir. Bu ayarlar ve bitiş programındaki çıkış biçimleri elbette ki 
işlem kontrol biçimine veya kullanılan son işlemciye bağlıdır. 
 
Çalışma adımının amacı, parçayı kopmadan önce sabitlemeye imkân vermek için bir 
durma adımı da içeren bir pasolu bir kesim gerçekleştirmektir. 
 
1. İşlemin başlangıcında otomatik “Tel Bağla” komutu yaratılır. 
 
2. Uygun ofset ve teknoloji değeri kullanarak bir paso gerçekleştirmek (durdurma 
pozisyonuna kadar) 
 
3.  “DUR” komutu uzaklık profilindeki “Tutma Payı”nın sonuna gelmeden yaratılır. 
Böylece, kesme işlemini yapan kişi, parçanın alt kafa üzerine düşmesini engellemek için 
sabitleyebilir. 
 
4. İşlemenin en sonunda otomatik “Tel Kes” komutu yaratılır. 
 

4-EKSEN KESIM İŞLEME ADIMININ YARATILMASI 
 
Başlangıç olarak, “Kesim/İşleme Parametreleri” menüsünden veya “Aktif Operasyon” 
tuşunun yanındaki tuşa basarak işleme diyalogunu açın. 
 
1.  “İşlem Parametreleri” diyalogunu açmak için İşlem Parametreleri’ne tıklayın. 

Açıldığında “Kesim Bilgisi” seçeneğine geçin. 
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2. “Yeni” tuşuna basarak sistemin kendi atadığı İşlem Adı olan “Step1”i TAMAM”a 

basarak Kabul edin. 

 
 
3. İşlem türü listesinden “4-EKSEN KESİM”i seçin. 
 

 
 
 
4. “İşlem Patikaları” listesi mevcut çalışma alanınca işlenmiş olacak patikaları gösterir. 

En son oluşturulan patika varsayılan biçiminde otomatik olarak listeye yüklenecektir. 
“4-EKSEN KESIM” çevrimini kullanırken burada listelenen patikaların hiyerarşik 
sıralaması çok önemlidir. Listedeki ilk patika ismi her zaman alt(XY) konturu 
belirtirken, sonraki de üst(UV) konturu belirler. Bu yüzden patikaları doğru sıraya 
koymadan önce listeyi temizlememiz gerekmektedir. “Crv2”yi seçin ve aşağıdaki 
listede görüldüğü gibi“Çıkar” tuşuna basın. 

 

                               
 
5. “Kontrol Patikaları Ekleme” diyalogunu açmak için “Ekle” tuşuna basın. XY alt kontur 

patikasının daha sonra “Kontrol Patikaları Ekleme” liste kutucuğunda ilk girdi 
olacağını bilmek önemlidir. Bu yüzden önce “Crv1”i seçip, ardından “Ekle” 
butonuna basın. Aynı eylemi “Crv2” için de tekrar edin. Diyalogu “Kapat” tuşunu 
kullanarak kapatın. 
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6. Bu aşamada “Patikadan Oku” tuşunu tıklayın. Sistem otomatik olarak “Z-Üst Profil / 

Z-Üst kafa” ve “Z-Alt Profil / Z-Alt kafa” alanlarını karşılık gelen patika değerlerini 
dolduracaktır. XY(alt) patikasındaki ilk elementin Z koordinatı “Z-Üst Profil / Z-Üst 
kafa” ayarları için kullanılırken, UV(üst) patikasının koordinatı “Z-Alt Profil / Z-Alt 
kafa” alanları için kullanılır. Bakın, Resim 2-72”ye bakınız. 

 
 

   
Eğer “Patikadan Oku” fonksiyonunu kullanacaksanız öncelikle 
patikaları istenilen “Z” konumlarına taşımanız gerekmektedir. 
 
Tercihen her iki patikayı da  “Z0” düzleminde bırakabilir ve “Z-Üst 
Profil / Z-Üst kafa” ve “Z-Alt Profil / Z-Alt kafa” ayarlarını elle 
girebilirsiniz. 

 
 
7. “Kondisyon” ve “Telafi #” kolonlarındaki ilgili hücrelere “1” değerini girin. Bu, Fanuc 
ve benzeri kontrol sistemlerinde teknoloji değeri (S) ve ofset değeri (D) için kullanılır. Bu 
ayarlar, malzeme tipine, iş parçası yüksekliğine, kesme şartlarına ve kullanıcının 
tanımladığı işleme stratejilerine göre değişir. Resim 2-72’ye bakınız. 
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Resim 2-72 
 

8.  “İşlem Bilgileri” sekmesini seçip, aşağında listelenen parametrelerin doğruluğundan 
emin olunuz. Resim 2-73’e bakınız. 
>Ofset Yönü  :SOL 
Otomatik tel telafisi için ofset yönünü belirler (G41,G42,G40). 
 
>Takım telafisi  :AÇIK 
İşleme programında otomatik kesici (tel) telafisi kullanılacaktır (G41,G42,G40). Telafi, 
otomatik olarak“Giriş Mesafesi”nde aktif hale getirilecek ve “Çıkış Mesafesi”nde iptal 
edilecektir. 

 
>Tel Fonksiyonu  :BAĞLA/KES 
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Bu başlangıçta “Bağla” komutunu çıkaracak ve işleme sürecinin sonunda“Kes” 
komutuyla bitirecektir. 
>Tutma Payı  :0.5 
Sistem, parçayı kopmadan önce sabitlemek için profilin sonuna gelmeden 0.5 inç 
mesafedeyken bir “Dur” komutuyla çıkaracaktır. 

 
Resim 2-73 

4-EKSEN KESIM YOLUNU HESAPLAMA 
Bu noktada 4-EKSEN KESIM İÇİN işleme adımının yaratılmasını tamamlamış 
bulunuyoruz. Tel hareketini simüle etmek için “Kesim” menüsündeki “Kesim yolu 
Hesapla”  fonksiyonunu kullanın veya sadece karşılık gelen ikonu tıklayın. 

 
Kesim yolu Hesapla 
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Resim 2-74 
 
“XY” görünümünü açarken ve tekrar “Kesim yolu Hesapla” komutunu seçerken “Dur” 
komutunu küçük bir dikdörtgen şeklinde işaretlenmiş göreceksiniz . 

 
X-Y  

           
Resim 2-75 
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3B KATI ÖNİZLEME 
  
1. “Kesim” menüsünden “3B Katı Model Simülasyon” seçeneğini veya karşılık gelen tuşu 

seçin. . “Ayrık Parçalar” komutu, kesme işleminden kalan katı parçaları birbirinden 
ayırmak için kullanılır. Resim 2-76’a bakınız. Aynı sonuçları elde etmek için aşağıda 
sırasıyla gösterilen tuşları da kullanabilirsiniz. 

 
 

 

 

 
İzometrik 
Görünüm 

 

  
3B Katı 
Model 
Simülasyon  

     
Ayrık 
Parçalar  

                

 
Resim 2-76 

 
2.  Bir kez işlem durduktan sonra “Görünüm/Hareketli Görünüm” seçeneği ve 

kaydırma, yakınlaştırma ve döndürme komutları ile ekrandaki görüntüyü 
değiştirebilirsiniz. 

   
Hareketli Döndür Hareketli Yakınlaş Hareketli Kaydır
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PARÇAYI KAYDETME 
 
1. “Dosya” menüsünden “Farklı Kaydet” seçeneğini seçin. 
 
2. Parça ve çizim bilgilerinin bulunduğu sürücü veya klasörü seçin. Kurulum sırasında 
otomatik olarak yaratılan “EZCAMW/EDMPARTS” klasörü kullanılabilir. 
 
3. İlk olarak geometri bilgilerinin kaydedilmesi için “Dosya Tipi”nden 
“Geometri(*.GEO)”yi seçin. 
 
4. “Dosya Adı” kutusuna “Edm-Uygulama2” yaz ve “Kayıt” tuşuna basın. Dosya adı 
uzantısı otomatik olarak tamamlanacaktır. 
 
5. İşleme bilgilerinin (iş adımlarının)kaydedilmesi için “Dosya Tipi”nden “EDM 

Operasyon (*.PRT)”yi seçip, tekrar “Kaydet” tuşuna basın. 

 
 

Resim 2-77 
 

  
 

Eğer yazılım deneme sürümü ise kayıt yapmak mümkün değildir. Bu 
durumda “Kaydet”, “Farklı Kaydet” ve “Yazdır” komutları 
pasifleştirilmiştir. Uygulamaya bir sonraki adımla devam ediniz. 
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CNC KODUNU YARATMA 
 
Parça programı yaratıldığına göre yapılacak iş, makinanıza uygun bir “Post-Prosesör” ile 
“Post” komutu çalıştırılarak programın NC’de kullanılacak forma çevrilmelidir. 
 
 
1. “Kesim” menüsünden “Post” komutunu seçin. Bu komut “Post Proses” penceresini 

açacaktır. 
 
 

 
 

Resim 2-78 
 
 
 
2.   Öncelikle, Post-prosesör olarak da bilinen CNC veri dosyası yüklenmelidir. Mevcut 
yüklenmiş Post prosesör “CNC-Dosya” kısmında gösterilmiştir. Eğer bu kısım boş ise 
(hiçbir şey yüklenmemiş ise) veya farklı bir dosya ile değiştirmek istiyorsanız, “Değiştir” 
tuşuna basın. Daha sonra açılan pencerede, sisteminizde post-prosesörlerin bulunduğu 
dizine gidip ve ihtiyacınız olanı seçin. 
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3. “G-Kodları” seçeneğini aktif hale getirin. Hesaplanan programı ekranda 
görüntülenecektir. 

 
4. Bir sonraki adım “G-Kod Dosyası”dır. Burada hesaplanan program için atanan isim 

ve dosya gösterilmiştir. İsim daha önce kaydedilen parça dosyasından alınmıştır.  
Atandığı yer: “EZCAMW/EDMGCODE” 
 
5. Post işlemini başlatmak için “Post” tuşuna basın. Yaratılan ASCII kodları 

listelendikten sonra Proses penceresi açılarak mesajlar görünecektir. Tüm iş adımları 
bittiğinde Resim 2-79’daki son mesaj görünecektir. 
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Resim 2-79 
 
6. Mesaj ileti kutusunu kapatmak için TAMAM”ı tıklayın. Proses penceresini kapatmak 

için pencerenin sağ köşesindeki  simgesine tıklayın. 
 

Tebrikler!  EDM Uygulama 2’yi tamamladınız ! 
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