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Versie 

1.1 

QR codes van filmpjes toegevoegd. 

1.2 

Wegens overstappen van een Windows naar een Linux server zijn alle links hoofdlettergevoelig 

geworden. Vandaar aanpassingen van de links en QR codes. 

1.3 

QR code en link toegevoegd voor het omzetten van 3D naar 2D.  
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Inleiding 

Een display is eigenlijk een reclamebord of reclameplaat, de bedoeling is dat je er aandacht mee 

trekt. Reclame zien we overal om ons heen en een eenvoudige poster valt al bijna niet meer op. 

De display die je gaat maken ziet er niet alleen aantrekkelijk uit, maar trekt met de gekleurde 

verlichting ook aandacht. 

De display bestaat uit de volgende onderdelen. 

• Voet 

De voet teken je in Solid Edge en wordt gemaakt (Produceren) met de 3D printer. Op de 

voorkant komt de naam van onze school te staan. Het printen duurt ongeveer 50 minuten, 

daarom worden deze vooraf door de docent geprint. (4 x 12 x 50 min = 40 uur) 

• Voetplaat 

De voetplaat verbindt de voet met de display en heeft een uitsparing voor de RGB LED. De 

voetplaat wordt ook in Solid Edge getekend. 

• Display 

De display wordt in de voetplaat geplaatst en is gemaakt van perspex. Het is een doorzichtige 

kunststof plaat, zoals je momenteel ook als spatscherm, in veel lokalen ziet staan. 

Je mag zelf bedenken wat voor tekst er in komt te staan. Je kunt er zelfs een foto gebruiken, 

maar de kwaliteit daarvan is sterk afhankelijk is van de foto. 

De display wordt getekend in Solid Edge en geproduceerd door de lasermachine. Je leert hoe 

je deze tekening naar de lasermachine stuurt. 

• Led 

De led is een zogenaamde RGB led, Rood, Groen en Blauw led dus. Door deze kleuren te 

mengen kun je veel kleuren van de regenboog maken. De led is geschikt voor 5 Volt 

gelijkspanning, dat is precies de spanning die op een USB powerbank staat. 

• Aansluitsnoer 

Het aansluitsnoer heeft een USB A aansluiting, zodat je de display 

kunt aansluiten op een lader, powerbank of computer. 

Tekenen in Solid Edge 

Je tekent alle onderdelen in Solid Edge en maakt, als er nog tijd voor is, van de losse onderdelen een 

samenstelling. 

Hoe je het programma start wordt door de docent klassikaal uitgelegd. Voor het tekenen van de 

onderdelen kun je filmpjes bekijken waarin dat stap voor stap uitgelegd wordt. Je kunt het filmpje 

ook afspelen op je mobiel of IPad. 

Op de volgende pagina staat het eerste onderdeel dat je gaat tekenen.  
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Tekening van de voetplaat. 

De docent zal eerst een keer voordoen hoe je Solid Edge start, instelt en hoe je 

er mee tekent. Natuurlijk kun je dat allemaal niet in één keer onthouden, 

daarom staat er op internet een filmpje waarin alles nog een keer voorgedaan 

wordt. Je kunt het stap voor stap nadoen, probeer te begrijpen hoe het gedaan 

wordt. 

Je vindt het filmpje op https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/ 

Maak de onderstaande tekening in Solid Edge. 
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Wanneer de tekening klaar is sla je deze op in de map Mijn Documenten > Talenttijd > USB display > 

met de bestandsnaam Voetplaat. De eerste keer moet je de mappen zelf aanmaken. 

Belangrijke bewerkingen. 

• DIN metric Part gebruik je om 3D te tekenen. Het bestand wordt een zogenaamd .par bestand. 

• Ordered  geeft de manier van tekenen aan. 

Wanneer Solid Edge nog in de Synchronous stand 

staat, klikje er met de rechtermuis toets op om deze 

te wijzigen 

• Extrude geeft aan dat je het materiaal een bepaalde 

dikte kunt geven. 

• Rectangle is een rechthoek. 

• Circle is een cirkel. 

• Trim is bijsnijden, dat gebruik je voor het wissen van lijnen. 

    

Extrude Rectangle Circle Trim 

https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/
https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/MP4/Voetplaat.mp4
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Tekening van de display. 

De display wordt gemaakt van plexiglas. Het is glashelder, weerbestendig, sterker dan glas, licht van 

gewicht en goedkoper dan glas. Glas is alleen wel veel harder en daarmee veel minder gevoelig voor 

krassen. 

Je mag een eigen tekst voor de display kiezen, denk er wel even goed over na 

welke teksten aanvaardbaar zijn voor onze school. Overleg eventueel met de 

docent wat wel en wat niet mag/kan. 

Je vindt het filmpje op https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/  

Maak de onderstaande tekening in Solid Edge. 
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Tekst invoeren doe je als volgt… 

• Kies Extrude of Cut 

• Selecteer het vlak waar de tekst in komt te staan. 

• Kies  

• Kies  

• Wanneer de tekening klaar is sla je deze op in de map Mijn Documenten > Talenttijd > USB 

display > met de bestandsnaam Display. 

https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/
https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/MP4/Display.mp4
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De tekening van de voet. 

De voet wordt gemaakt met een 3Dprinter. Het materiaal waar het van gemaakt 

wordt is ABS. Het is de bedoeling dat we in plaats daarvan PLA gaan gebruiken, 

wat milieuvriendelijker is. 

Je vindt het filmpje op https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/ 

Maak de onderstaande tekening in Solid Edge. 
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• De tekst aan de voorkant van de voet moet zijn De Meerwaarde 

• Het letter type is Comic Sans MS. 

• De lettergrootte is 7 mm. 

• Wanneer de tekening klaar is sla je deze op in de map Mijn Documenten > Talenttijd > USB 

display > met de bestandsnaam Voet. 

  

https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/
https://www.edutechsoft.nl/Talenttijd/Display/MP4/Voet.mp4
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Van 3D naar 2D 

De Display heb je in 3 dimensies (X, Y en Z assen) getekend. We noemen dat 3D 

maar een beeldscherm kan maar 2 dimensies weergeven. De lasersnijder die je 

gebruikt voor het produceren werkt ook met 2 dimensies. (X en Y assen). Jouw 

3D tekening moet omgezet worden in een 2D tekening. 

Via de link hieronder of de QR code leer je hoe je dat doet. 

www.mettech.nl/PIE/BRM/MP4/SE to MCutC.mp4 

Met behulp van de onderstaande instructie kun je ook de 3D tekening omzetten naar 2D. 

 

 

3D (Dit is eigenlijk 2,5D) 2D 
 

De tekening moet dus als het ware vertaald worden. Dat doe je als volgt. 

• Start Solid Edge 

• Kies , New, selecteer DIN Metric Draft 

• Klik op  en daarna op  

• zoek het bestand Display.par dat je getekend hebt op selecteer dat en klik op Open. 

Op het scherm staat de Display die je getekend hebt vergroot op het scherm. Dat komt omdat de 

schaal 1:5 ingesteld is. Deze moet op 1:1 gezet worden. 

• Stel de schaal in op  

• Zet het vooraanzicht ergens op de tekening door 1 keer op de linker muistoets te klikken. 

• Druk op Escape ESC. 

  

http://www.mettech.nl/PIE/BRM/MP4/SE%20to%20MCutC.mp4
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Wanneer er kaderlijnen1 en een stempel2 getekend zijn, dan moet je deze nog uitschakelen. 

• Klik op   

• , 

•  
• Selecteer het tabblad Background 

• Verwijder het vinkje dat voor  

Show background staat. 

• Klik OK 

We willen namelijk alleen de Display opslaan, 

vandaar dat je de stempel en het kader 

uitschakelt. 

 

 

De tekening van de Display kan nu opgeslagen 

worden, dat doe je als volgt. 

• Kies , File Save As  

• Selecteer de map waarin je de andere tekeningen in opgeslagen hebt. 

• Neem de onderstaande instellingen over en klik daarna op .

 
• Sluit Solid Edge 

Jouw tekening is nu geschikt voor het CAM programma van de lasersnijder.  

 
1 Dat zijn de lijnen waar binnen getekend wordt. 
2 Het vak rechtsonder om bijvoorbeeld de naam van het werkstuk in te schrijven. 
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MetalCut 

Het programma MetalCut gebruik je om de lasersnijmachine aan te sturen. Er zijn een aantal 

belangrijke functies die je er mee kunt instellen, Cut, Scan, Power en Speed. 

➢ Cut gebruik je om het materiaal door te snijden. 

Bij zo’n  lijn wordt door het materiaal gesneden. 

➢ Scan gebruik je voor het graveren. 

Dat is een oppervlakte die geheel gegraveerd wordt, dus niet door het materiaal! 

➢ Power bepaalt het vermogen de laser. 

Voor graveren wordt een laag vermogen gebruikt. 

Voor snijden wordt een groot vermogen gebruikt. 

➢ Speed bepaalt de snelheid van de X en Y-assen. 

Voor graveren kan de snelheid hoger zijn dan voor snijden. 

Voordat je het werkstuk kunt produceren moeten er een aantal zaken ingesteld worden. 

• Start het programma MetalCut.  

• Kies File, Import. 

• Selecteer de door jou gemaakte display. (Display.dxf) 

• Klik  

Als het goed is staat de door jou gemaakte Display op het scherm. De letters moeten gegraveerd en 

de kaderlijnen moeten gesneden worden. 

• Selecteer alleen de tekst door er met de muis een rechthoek om te tekenen. 

De tekst wordt dan rood. 

• Klik onderaan op het scherm op het blauwe vierkantje en klik daarna ergens naast je 

werkstuk. 

Er is een nieuwe laag met de kleur 

blauw gemaakt. Deze laag is 

automatisch ingesteld op Scan, 

waarmee aangegeven wordt dat alles 

wat blauw is gegraveerd zal worden. 

Op de onderstaande afbeelding zie je 

hoe het scherm er uit moet zien. 
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• Dubbelklik op het zwarte blokje onder Layer en stel alles in zoals hieronder is afgebeeld. 

Wanneer je links op het blauwe vlakje klikt, kun je de instellingen voor het graveren van de 

tekst aanpassen. 

 

• Controleer of alles volgens het bovenstaande ingesteld is. 
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• Klik File, Save As… om de tekening op te slaan. 

Sla de tekening op met de bestandsnaam Display <jouw voornaam> <jouw achternaam>.rld 

Bijvoorbeeld Display Jan Jansen.rld 

Op het scherm kan het snijden en graveren gesimuleerd worden. Op die manier kun snel zien of je 

misschien nog iets niet goed ingesteld hebt. 

• Klik op het icoontje  (Preview) 

Het werkstukje wordt op een nieuw scherm getekend. 

• Klik op Simulation om te zien hoe het bewerkt wordt. 

 

Je sluit het simulatie scherm door rechtsboven op het kruisje te klikken. 

• Sluit het programma MetalCut. 
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Het produceren van de Display. 

Jouw Display kan nu geproduceerd worden. Daarvoor moet je het door jouw gemaakte .rld bestand 

mailen naar de docent. Vraag even naar welk mailadres je dat moet sturen en denk er om dat je mail 

voorzien is van… 

• Een onderwerp 

• Een nette aanhef 

• Beschrijving van de reden van het mailtje. 

• Jouw naam en klas. 

• Een vriendelijke afsluittekst. 

• In de bijlage natuurlijk jouw display. 

Mailtjes die niet voldoen aan de bovenstaande regels worden niet gemaakt. 

Gebruikte onderdelen. 

RGB led. 
De meeste verlichting wordt tegenwoordig gemaakt met LED’s. De letters staan voor de woorden 

Light Emitting Diode, wat licht uitstralende diode betekent. 

Een diode heeft 2 aansluitingen. 

De lange pen is de plus 

De korte pen is de min 

De led wordt met een USB kabel aangesloten. 

Aansluitsnoer. 

Aan de ene kant zit een zogenaamde USB A stekker en 

aan de andere kant van het snoer zit een Rood en een 

Zwart draadje. 

Voeding. 
De led display heeft een led die geschikt is voor een spanning van 5 Volt. 

In de elektrotechniek is spanning een heel belangrijk begrip. Wanneer je een apparaat aansluit op 

een niet geschikte spanning zal deze niet, of niet goed werken, maar het apparaat kan ook stuk gaan 

of in brand vliegen. 

De spanning is dus een heel belangrijk begrip. 

U = de spanning in Volt. 

De RGB led is geschikt voor 5 Volt gelijkspanning. 

  



 

 

Talenttijd Pagina 13 van 14 De Meerwaarde Barneveld 
 

Veel  voorkomende spanningen zijn: 

• Batterij 1,5 4,5 of 9 Volt gelijkspanning. 

• Mobiele telefoon lader 5 Volt gelijkspanning. 

• Powerbank 5 Volt gelijkspanning. 

• Auto accu 12 Volt gelijkspanning. 

• Stopcontact 230 Vol 

Wisselspanning. 

Voor jouw USB RGB display kun je een 

mobiele telefoonlader of een powerbank 

gebruiken. Veel mensen hebben nog wel 

ergens wel zo’n lader  in een la liggen. 

Aansluiten 

Onder toezicht van de docent ga je alle aansluitingen maken. Je mag de USB RGB display pas 

aansluiten nadat je daarvoor toestemming van de docent gekregen hebt. 

Voorwaarden. 

Voordat je jouw display mee naar huis mag nemen moet je de voorwaarden accepteren. 

Lees de voorwaarden, vul je naam in en plaats je handtekening onderaan het formulier. Lever het 

ingevulde formulier in bij de docent.  
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De samenstelling wordt in Solid Edge een assembly genoemd. 


