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Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cie ek
narz dzia
W tym rozdziale zostanie przedstawiony przykładowy tok post powania, w wyniku, którego b dzie zrealizowana
obróbka skrawaniem. Zaczniesz od narysowania cz ci w Mastercam'ie, korzystaj c z jego funkcji do szkicowania.
Potem b dziesz tworzy podstawowe cie ki narz dzia typu konturowanie. Na koniec, przygotujesz program NC,
który mo e by uruchomiony na twojej frezarce CNC.
Aby narysowa detal wymagany jest Mastercam Design, który mo e by u ywany przez wszystkich
u ytkowników Mastercam. U ytkownicy modułu Lathe tak e b d mogli wyci gn korzy ci z tej lekcji.
Do tworzenia cie ek narz dzia wymagany jest moduł Mastercam Mill dowolnego poziomu albo moduł
Router.
Ilustracja 4-1 przedstawia szkic cz ci, któr b dziesz tworzy . To jest prosta płytka wykonana aluminiowej płyty.
Ilustracja 4-1: Rysunek cz ci 2D

Zauwa , e cz
jest wymiarowana w milimetrach. W kolejnych rozdziałach nauczysz si jak przeł cza si mi dzy
wymiarowaniem calowym i metrycznym.
Plik EXAMPLE1.MCX jest w katalogu Documentation/ExampleParts zawiera on cał geometri cz ci. Plik
EXAMPLE1-COMPLETE.MCX zawiera cz
z wygenerowan cie k narz dzia.

Rysowanie geometrii kraw dziowej 2D
W tym rozdziale przedstawione s podstawowe funkcje Mastercam'a potrzebne do stworzenia geometrii. Po
przeczytaniu tego rozdziału, b dziesz potrafił zrobi nast puj ce czynno ci:
Tworzy punkty, linie, łuki i okr gi u ywaj c kilku ró nych technik.
Kopiowa , odwraca i obcina geometri .
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Pokazywa i ukrywa współrz dne osi
Na dodatek, poznasz inne podstawowe funkcje Mastercam.
Tworzenie i zapisywanie nowych plików Mastercam.
Przeł czanie mi dzy calowym a metrycznym trybem.
Dost pu do bezpo redniej pomocy na zadane pytania.
Wszystkie potrzebne wymiary, których potrzebujesz do narysowania cz ci przedstawione s na rysunku 4-1 na
stronie 261. Do narysowania cz ci wymagana jest podstawowa znajomo poj odno nie geometrii 2D i 3D.

wiczenie 1: Pocz tek
Zanim rozpoczniesz rysowanie musisz uruchomi Mastercam’a i automatycznie uruchamiany jest nowy projekt.
Przypominamy, e cz
jest wymiarowana w milimetrach, dlatego praca z calami b dzie wymagała przeł czenia na
tryb metryczny.
Tworzenie nowego pliku
Wykonaj nast puj ce kroki, aby rozpocz

now sesj projektowania w Mastercam.

1

Z menu głównego wybierz Typ maszyny/Design

2

Wybierz Plik/Nowy.

3

Je eli chcesz zapisa dotychczasowe poczynania w Mastercam do pliku, wybierz Tak.

Kiedy wybierzesz Plik, Nowy, Mastercam automatycznie tworzy now grup maszyny z aktywn definicj maszyny.
Wybranie Design przed Plik, Nowy zapobiega temu.
Po wybraniu Mastercam Design w panelu Menad era Operacji w zakładce cie ki nie mo e by

adnych operacji.

Przeł czanie mi dzy trybem calowym a metrycznym
Mastercam jest zaprojektowany do pracy w calach i milimetrach. Posiada kilka kompletów konfiguracyjnych (pliki
*.CONFIG) zawieraj cych parametry pracy. Ładuj c odpowiedni plik z ustawieniami, Mastercam przeł cza tryb
jednostek automatycznie.
Je eli pracujesz w trybie metrycznym, nie musisz wykonywa poni szych czynno ci. Kiedy jednak pracujesz w
trybie calowym, wykonaj nast puj ce kroki:
1

Z menu głównego wybierz Ustawienia/Konfiguruj.
W oknie konfiguracyjnym mo esz dokona licznych zmian warto ci wielu funkcji Mastercam’a.

2

Z listy na dole okna dialogowego, wybierz Default (Metric).

Uwaga: Przeł czaj c z trybu metrycznego na calowy, wybieramy odpowiedni plik konfiguracyjny.
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W waszej firmie mo esz u ywa ró nych plików konfiguracyjnych. Je eli chcesz, mo esz u ywa
dowolnego pliku (*.CONFIG), zapisuj c w nim ustawienia metryczne.
3

Kliknij OK i sprawd stan w prawym dolnym rogu twojego okna graficznego, teraz powinien by tam napis
Metryczny jako tryb u ywanych jednostek.

wiczenie 2: Tworzenie elementów konstrukcyjnych
Zaczniemy od stworzenia pomocniczych obiektów rysunkowych, które b d pomaga w rozmieszczeniu wła ciwej
geometrii cz ci.
Tworzenie punktu podstawy
Stworzymy pomocniczy punkt, którego u yjemy jako bazy dla naszej geometrii. W tym wypadku b dzie to
rodkowy punkt łuku przy kolanku.
1

Z menu wybierz Utwórz/Punkt/Utwórz punkt poło enie. Lub ikon punkt z paska narz dzi.

2

Kliknij ikon Szybkie wprowadzanie punktów na pasku AutoKursor’a.

3 Wpisz współrz dne x50 y25 w pasku AutoKursor’a i naci nij [Enter].

4

Kliknij OK aby zako czy .

Umieszczenie pierwszej linii prowadz cej
1

Z menu, wybierz Utwórz/Linia/Utwórz lini z punktów. Kiedy uaktywnia si pasek funkcyjny wybierz
pierwszy punkt.

2

Je eli punkt, który stworzyłe nie mie ci si w oknie graficznym, wybierz Widok/Dopasuj aby pokaza
punkt w centrum okna. Potem kliknij na punkt, aby go wybra .

3

Umieszczenie drugiego punktu ko cowego, wpisz na klawiaturze 90 w polu Długo
naci nij [Enter].

4

Kiedy poruszasz kursorem po grzbiecie linii w oknie grafiki, Mastercam pokazuje długo linii 90 mm i
mo na ni porusza dookoła punktu pocz tkowego w swobodny sposób. Przeci gnij mysz lini do
poziomu i kliknij, aby j ustali w tej pozycji.

na pasku funkcyjnym i

Rysowanie drugiej linii pomocniczej
Zgodnie z rysunkiem, druga linia jest pod k tem 105 stopni do pierwszej. Łatwiejsze ni próba obliczenia punktów
ko cowych, b dzie u ycie współrz dnych biegunowych do jej narysowania.
Je li pasek funkcyjny jest wci aktywny nawet wtedy, kiedy linia ju została stworzona, mo esz tworzy wi ksz
liczb linii, dopóki nie wci niesz przycisku OK lub Esc na klawiaturze albo wybierzesz inn funkcj .
1 Je li pasek wyboru jest nie dost pny na ekranie wybierz Utwórz, Linia, Utwórz lini z punktów.
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Kliknij przycisk Konfiguracja na pasku AutoKursor’a aby móc kontrolowa , który typ punktów b dzie
zaznaczany.
2 Przesu i zbli kursor do lewego ko ca pierwszej linii. Kliknij na nim, a kiedy go wybierzesz, przeci gnij do
punktu ko cowego.

3

Wprowad długo

linii i okre l k t punktu ko cowego. Kliknij pole długo ci i wpisz warto

4

Wci nij [Tab] aby przeskoczy do pola k ta i wpisz warto

5

Wci nij [Enter] a Mastercam narysuje lini .

6

Z menu wybierz Widok, Dopasuj, aby dostosowa skal geometrii do okna graficznego.

85.

105.

Uwaga: Je eli chcesz cz sto u ywa opcji Widok/Dopasuj, to mo esz korzysta z nast puj cych skrótów:
• Naci nij Alt+F1
• Wybierz przycisk
• U yj menu prawego klawisza myszy.
Stworzona cz

ma wygl da jak na obrazku.
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U ywanie bezpo redniej pomocy do szybszej nauki
Jak wi kszo okien dialogowych i pasków w Mastercam, pasek Linia ma wiele pól, przycisków i opcji. Je eli
kiedykolwiek b dziesz miał pytania, mo esz korzysta z pomocy online, dla uzyskania obszerniejszych informacji.
1

Je li pasek wyboru jest nie dost pny na ekranie wybierz Utwórz, Linia, Utwórz lini z punktów.
Kliknij przycisk Pomoc a Mastercam poka e okno pomocy.

Kliknij How do I get here? aby ujrze funkcje wprowadzone w tym oknie dialogowym.
Przeci gnij do dołu okno, aby zobaczy list klawiszy skrótów lub odpowiednie opcje menu prawego
klawisza myszy
Kliknij na zielony tekst, aby rozwin

tematy.

Link Learn more słu y do zagł biania si w informacje.
U yj klapki Contents do przegl dania wi kszej liczby tematów pomocy.
U yj klapki Search do wyszukiwania informacji na wła ciwy temat.
2 Kliknij zakładk Button Definitions. Mastercam pokarze wszystkie pola i przyciski dost pne w pasku.
Kliknij na którykolwiek z przycisków, a przeczytasz do czego on słu y.
73 Ka dy temat poł czony jest linkiem e-mail z CNC Software. Kliknij Let us know, aby wysła z

mechanizmem zwrotnym zapytanie do pomocy online.
4 Zamknij okno pomocy i zamknij pasek definicji linii.
Zapisywanie własnej pracy
1

Z menu wybierz Plik, zapis wpisz nazw pliku „elbow” i kliknij Zapis.

2

Umieszczaj c kursor nad oknem graficznym i wciskaj c [Alt+A] Mastercam wy wietla okno
Auto zapis. Mo na u y go do ustawienia automatycznego zapisu pracy w Mastercam.

3 Wybieraj c Aktywny wł czamy Auto zapis, wpisuj c 10, program zapisuje twoj prac co 10 minut. Inne
parametry instalacyjne Auto zapisu wygl daj jak na obrazku.

4
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wiczenie 3: Rysowanie łuków
W tym wiczeniu b dziesz rysowa łuki przy ko cach odcinków i przy kolanku. Dla pierwszego stworzysz pełen
okr g. Dla pozostałych poznasz techniki przeci gania.
Tworzenie łuku przez przeci gni cie koła
Najprostszym sposobem narysowania łuku jest narysowanie pełnego koła. Rysowanie pierwszego łuku - przy
wygi ciu kolanka - wygl da nast puj co:
1

Z menu wybierz Utwórz, Łuk, Utwórz okr g z punktu centralnego. Mastercam wy wietli pasek
funkcyjny Punkt centralny koła i poprosi o podanie punktu rodkowego okr gu.

2

Kliknij jako punkt rodkowy, punkt przeci cia obu linii.

3

W polu Promie na pasku funkcyjnym wpisz 16 i wci nij [Enter].

Mastercam narysuje okr g.
4 Kliknij OK aby zamkn

pasek funkcyjny.

Tworzenie łuku przez wybranie punktów ko cowych
Mastercam daje wiele mo liwo ci dla rysunków łuków i koła. Wybierz t metod , która na bazie wymiarowania
jest najlepsza do umieszczania pozycji łuku dla tej geometrii. Dla tego przykładu najlepszym rozwi zaniem jest
stworzenie zamiast pełnego koła łuk podaj c punkt rodkowy i promie .
1

Z menu wybierz Utwórz, Łuk, Utwórz łuk biegunowo. Mastercam wy wietli pasek funkcyjny Łuk
biegunowy.

2

W polu Promie paska funkcyjnego wpisz 16 i naci nij [Enter]. Kliknij przycisk Promie , aby zablokowa
warto .

3

Kliknij koniec wy szej linii, aby u y go jako punkt rodkowy.

4 Kliknij prawy koniec odcinka, aby umie ci punkt pocz tkowy łuku jak pokazano na rysunku poni ej. Nie
potrzeba wskazywa dokładnie tego punktu, Mastercam znajduje go za pomoc AutoKursor`a i u ywa
warto ci okre lonego wcze niej promienia.

5

Kliknij lewy klawisz myszy, aby umie ci punkt ko cowy. Mastercam narysuje łuk.
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6

Powtórz powy sze kroki, aby narysowa łuk na ko cu drugiej linii.

Uwaga: Je eli klikniesz punkty ko cowe w odwrotnej kolejno ci Mastercam b dzie rysował mniejszy odcinek
łuku. Je eli zdarzy si tak, kliknij przycisk Przeł cz na pasku funkcyjnym, a narysuje wi kszy.

7 Kliknij OK., aby zamkn

pasek funkcyjny. Narysowana cz

winna wygl da jak na rysunku poni ej.

wiczenie 4: Rysowanie ramion
W tym wiczeniu b dziesz rysował linie, przedstawiaj ce ramiona cz ci. eby narysowa zewn trzne linie, b dziesz
rysował linie styczne do łuku przy kolanku. Potem b dziesz tworzy odbicie lustrzane wzgl dem linii centralnej.
Tworzenie linii stycznych do łuku
Najpierw narysujemy lini z lewej strony.
1

Z menu wybierz Utwórz, Linie, Utwórz lini z punktów. Pojawi si pasek funkcyjny.

3

Wybierz linia pochylona o 5 stopni. Wpisz 100 w polu K t i kliknij przycisk K t aby zablokowa warto .

3 Wybierz przycisk Styczna na pasku. To pozwoli tworzy linie styczne do innych obiektów, po prostu wska

obiekt a Mastercam automatycznie przeliczy punkt styczny.
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4

Kliknij na łuk kolanka blisko punktu styczno ci.

5

Przeci gnij koniec linii kierunku ko ca łuku i kliknij, kiedy b dzie w jego pobli u, ale jeszcze si nie
zetknie.

Uwaga: Nie prowad linii zbyt blisko łuku, tak, e zostanie on pod wietlony i autokursor mo e go chwyci . Je eli
tak si jednak stanie, Mastercam b dzie tworzy lini styczn do drugiego łuku, zamiast przy 100- stopniowym
k cie
6

Kliknij przycisk Zastosuj aby ustali lini .

7

Do narysowania dolnej linii poziomego ramienia zmie k t na 5 stopni i naci nij [Enter].

8 Powtórz kroki 4 i 5, i kliknij OK aby zamkn
rysunku poni ej.

pasek funkcyjny. Narysowana cz

winna wygl da jak na
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Lustrzane odbicie linii
Do stworzenia drugiej linii, wykorzystamy odbicie lustrzane utworzone wzgl dem linii centralnej ka dego z
ramion.
1

Z menu wybierz Zmie , Lustro.

2

Kliknij na pierwsz lini jak na rysunku i wci nij [Enter].
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3 Mastercam pokarze okno dialogowe Odbicie lustrzane. W nim jest wiele mo liwo ci okre lenia jak chcesz
odzwierciedli dobieran geometri . W cz ci O wybierasz przycisk Linia.
4

Kliknij lini nr 2.

5 Upewnij si czy wybrałe Kopiuj i kliknij przycisk Zastosuj.
Mastercam narysuje odbicie lustrzane linii. Okno dialogowe zostaje

na ekranie, wi c mo esz wybiera wi cej geometrii.
6

Kliknij linie 3 i wci nij [Enter].

7

Kliknij przycisk Linia i wybierz lini 4.

8 Kliknij OK aby zamkn

okno dialogowe.

9 Je eli robisz operacje w Zmie , Mastercam pokazuje pierwotn
geometri i now geometri w ró nych kolorach tak, eby łatwo mo na
zobaczy wyniki działania. Klikni cie przycisku Wyczy kolory
odtwarza oryginale kolory.
Twoja cz

powinna wygl da jak na rysunku poni ej.

wiczenie 5: Wyko czenie rysunku
W tym wiczeniu b dziesz u ywa funkcji Mastercam’a do przycinania i zaokr glania szkicu.
Przycinanie łuku w kolanku
U yj funkcji Utnij do obcinania łuku w kolanku i do usuni cia niepotrzebnych odcinków.
1 Z menu wybierz Edycja, Obetnij/Złam, Obetnij/Złam/Wydłu .
2

Kliknij na łuk w pozycji 1 nast pnie kliknij lini 2. Mastercam przytnie łuk i doci gnie brakuj ce linie.
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3

Funkcja Obetnij nadal jest aktywna. Kliknij ponownie łuk 1, a nast pnie lini 3. Mastercam przytnie
pozostały odcinek łuku.

4

Kliknij OK aby zamkn

pasek funkcyjny.

Tworzenie zaokr glenia
Nast pnie stworzymy 10mm zaokr glenie na wszystkich przeci ciach.
1

Z menu wybierz Utwórz, Powierzchnia zaokr glona, Zaokr gl obiekt. Pojawi si pasek funkcyjny
Zaokr gl obiekt.

2

Upewnij si czy wybrałe przycisk Utnij. Je li chcesz, Mastercam automatycznie utnie rodki pozostawione
po zaokr gleniu.

3

Wpisz 10 dla promienia zaokr glenia i wci nij [Enter]:

4 Dla stworzenia ka dego zaokr glenia wybierz ko ce linii. Kliknij kolejno na linie, tak jak pokazano to na
rysunku.
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Mastercam automatycznie stworzy zaokr glenia we wskazanych miejscach.

Uwaga: Po wybraniu pierwszego obiektu, Mastercam poka e podgl d zaokr glenia w odniesieniu do elementu,
do którego zbli yli my kursor.
5

Kliknij OK aby zamkn

pasek funkcyjny Zaokr gl obiekt.

6 Usuni cie linii pomocniczych (centralnych) i punktu bazowego. Kliknij na ka dy z obiektów i wci nij klawisz
[Usu ].
Twój kontur 2D jest sko czony. Powinien wygl da jak na rysunku poni ej.

Na nast pnych stronach dowiesz si , jak tworzy cie ki narz dzi i generowa kody dla maszyny. Do dalszej pracy
b dziesz potrzebowa jednego z poziomów Mastercam Mill lub Router.

Tworzenie torów narz dzia
W tym dziale b dziesz ustawia swoj obrabiark i tworzy prost obróbk frezowania konturowaniem 2D. Po
uko czeniu tego wiczeniu posi dziesz umiej tno do:
Wyboru maszyny i tworzeniu grupy maszynowej.
Ustawiania prostych obróbek skrawaniem.
Tworzenia cie ek narz dzia przez konturowanie 2D.
U ywa funkcji backplot do symulowania obróbki.
Generowa kody NC u ywaj c postprocesora dla wybranej maszyny.
Wszystkie ilustracje i zrzuty ekranu w tym rozdziale s wzi te z Mastercam Mill. Je li u ywasz Mastercam Router
kroki s identyczne, a wszystkie ró nice b d zaznaczone.

wiczenia 6: wybór maszyny roboczej
Przed generowaniem cie ek narz dzi musisz wybra definicj maszyny, na której b dzie realizowana obróbka.
Zwykle b dzie to definicja dostarczona Ci wraz z programem lub opracowana przez zaawansowanego u ytkownika
Mastercam. Wiele specjalnych opcji, jak np. post procesor, jest okre lonych od razu w definicji maszyny.
To wiczenie mo e by zrealizowane w module Mastercam Frezarka lub Ruter z definicj maszyny Frezarka DEFAULT.MMD, Ruter - DEFAULT.RMD. Je eli yczysz sobie u y definicji maszyny z post procesorem, jakiego
u ywasz w firmie, po tym wiczeniu b dziesz mógł to zrobi .
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Wybór maszyny
1

Z menu wybierz Typ maszyny, Frezarka i wybierz typ maszyny MILL DEFAULT.MMD.

Uwaga: Na pocz tku s dwie ró ne definicje maszyny „domy lny”. Wybranie MILL DEFAULT.MMD wywołuje
domy ln definicj , w jak wyposa ony jest Mastercam. Wybór Typ maszyny, Frezarka, Domy lny zwi zany jest
z konkretn maszyn z Twojego zakładu, np TORQ-CUT 760.MMD.

Wybierz Ustawienia, Konfiguruj, Pocz tek/Wyj cie, Domy lny i umie ci tam j tak a eby zapisa j w pliku
CONFIG.
Zauwa , e kiedy wybierzesz definicj maszyny na pasku tytułowym Mastercam’a, nazwa zmienia si z
Mastercam Design na Mastercam Mill. Tworzona jest tak e grupa maszyny w Menad erze Operacji, gdzie
przechowywane s cie ki narz dzi, definicje narz dzi i przygotówki oraz inne parametry obróbki.

Zmiana widoku
1 Aby ułatwi prac przy tworzeniu przygotówki i generowaniu cie ek przejdziemy do pracy w 3D, co ułatwi
zobaczy gł boko . Na pasku stanu kliknij Widok i wybierz Izometryczny.
2

3

Wybranie skali pomo e zobaczy cał cz
z du ilo ci miejsca wokół niej, razem z narz dziem i
przygotówk . Dopasowanie geometrii na ekranie mo emy uzyska przy pomocy nast puj cych technik:
♦

Naci nij [Page Up] lub [Page Down].

♦

U yj rolki swojej myszki.

Naci nij [F9] aby wy wietli osie współrz dnych a ekranie.
Ustawienia opcji w zakładce Plik

Ustawianie nazwy generowanego pliku NC i przegl d innych opcji Plik.
1

W Menad erze Operacji kliknij symbol + przy Wła ciwo ci aby go rozwin .

2

Kliknij Pliki zostanie otwarte okno dialogowe Wła ciwo ci grupy maszyny, wybierz zakładk Pliki.
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3 Wpisz now nazw w Nazwa grupy np. Tutorial project, a Mastercam wy wietli w Menad erze Operacji t
nazw .
4 Pozostałe parametry w tej zakładce dotycz nazwy definicji maszyny i układu sterowania a tak e
postprocesora, którego u ywasz. S tam te informacje dotycz ce nazwy pliku z parametrami cie ek oraz
nazwy biblioteki, z której dobierasz narz dzia do obróbki i wiele inny, o których dowiesz si pó niej.
Definiowanie przygotówki
Przyjmijmy, e nasz cz
1

b dzie wycinana z 8mm arkusza aluminium.

Kliknij zakładk Ustawienia przygotówki.

2 Wska róg od którego na zosta stworzona przygotówka albo zerowy punkt modelu. Kliknij lewy róg jak
pokazano na rysunku:
Mo esz wskaza wy szy róg albo ni szy zale ne jest to od ciebie. W tym przykładzie wybierzemy górny róg
jako powierzchnia górna przygotówki na Z = 0, gł boko ci b d na minusie.

3 Wpisz wymiary przygotówki. Przykładowe wymiary:
Y: 150
X: 200
Z: 8
4

Pocz tek przygotówki znajduje si w punkcie 0, 0, 0. Współrz dne te znajduj si w punkcie wskazanym w
kroku 2. U yj tych współrz dnych do poruszania si po modelu przygotówki.

5

Wybierz Podgl d pokaza granice przygotówki w oknie graficznym razem z geometri cz ci.
Twoje ustawienia przygotówki, winny wygl da jak na rysunku:
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6

Nast pnie dobieramy materiał przygotówki. Id do zakładki Ustawienia narz dzia i w sekcji Materiał
kliknij przycisk Wybierz. Mastercam w oknie wy wietli list dost pnych materiałów.

Mastercam posiada oddzielne biblioteki dla calowych i metrycznych definicji materiałów, poniewa u ywa tych
informacji do obliczania posuwu.
7

Z listy głównej wybierz Mill-biblioteka.

8

Wybierz Aluminum-mm 5050 i kliknij OK.

9

W opcjach Przelicz posuw wybierz Z materiału. Wówczas Mastercam „inteligentnie” obliczy domy lne
warto ci posuwu i pr dko ci obrotowej wrzeciona i inne wła ciwo ci z wybranego materiału przygotówki.

10 Kliknij OK aby zamkn okno dialogowe Wła ciwo ci grupy maszyny. Powiniene zobaczy na swoim
ekranie przygotówke podobn do tej umieszczonej na rysunku. W razie konieczno ci zastosuj funkcj zoom
do zmieszczenia wszystkiego na ekranie.

wiczenie 7: Tworzenie toru narz dzia
Wybranie geometrii i narz dzia
1

Z menu wybierz cie ki, cie ki Konturowe, Mastecam wy wietli okno dialogowe Ła cuch, którego
u ywa si do wybierania geometrii dla narz dzia.

2

Kliknij na geometri w miejscu pokazanym jak na rysunku mniej wi cej tam, gdzie narz dzie ma rozpocz
swoj prac .

Mastercam automatycznie wybiera cał geometri i ł czy j w cało przydzielaj c kierunek. Kierunek
przydzielony do ła cuch b dzie kierunkiem obróbki narz dzia. Kierunek reprezentowany jest strzałk , patrz
rysunek. W tym przypadku obróbka b dzie prowadzona zgodnie ze wskazówkami zegara.
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Uwaga: Kiedy klikniesz blisko jednego punktu ko cowego linii Mastercam automatycznie wyznaczy kierunek
ła cucha do drugiego punktu ko cowego.
3 Kliknij OK aby zamkn okno dialogowe Ła cuch. Mastercam poka e okno dialogowe Kontur (2D), gdzie
wprowadzisz drogi narz dzia i parametry frezowania.
4 W zakładce Parametry narz dzia kliknij Biblioteka narz dz. i wybierz frez 12mm flat endmill, nast pnie
kliknij OK (w module Ruter u yj narz dzia 12mm stright bit) Mastercam automatycznie przeliczy posuw i
pr dko wrzeciona z materiału przygotówki dla narz dzia, które wybrałe .

Uwaga: Zawsze, kiedy zechcesz, mo esz zast pi domy le warto ci wpisuj c swoje.
5 Kliknij Coolant. Kiedy otworzy si okno dialogowe definiowania sposobu chłodzenia i z listy dost pnych
opcji, wybierz to, które przypisane s do maszyny.

Uwaga: Dla Routera ten przycisk znajduje si w etykiecie Opcje.
6 Wybierz rodzaj chłodzenia Flood (zalewowe) i kliknij OK. Mastercam doda gwiazdk do przycisku Coolant,
co informuje e chłodzenie zostało wł czone.

7 Sprawd , czy zakładka Parametry cie ek narz dzia wygl da jak na rysunku poni ej. Twoje warto ci
posuwu i pr dko ci obrotowe wrzeciona mog ró ni si od tych na rysunku, zale ne jest to od twojego
stanowiska roboczego.
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Uwaga: Lista narz dzi mo e by wy wietlana jako małe i rednie ikony oraz jako tekstowe szczegóły. Aby
zmieni widok, kliknij prawym klawiszem myszy w przestrzeni listy i wybierz Widok.

Wprowadzanie parametrów skrawania
Wi kszo warto ci domy lnych, które wida w zakładce parametrów zwi zana jest z zawarto ci pliku
(*.DEFAULTS) zał czonego do listy plików w Wła ciwo ci grupy maszyny. Kiedy tworzysz nowe cie ki
narz dzi, cz sto b dziesz u ywa tej domy lnej definicji.
1

Kliknij zakładk Parametry konturu.

2 Mastercam automatycznie odczyta warto Góra przygotówki z definicji przygotówki, jak stworzyłe . Jako
gł boko skrawania wpisz w Gł boko warto -8.
3

Ustaw warto

Płaszczyzna wycofania na 2.0.

4 Zaznacz pozycj Przebicie i kliknij przycisk co spowoduje pełne przej cie narz dzia przez materiał. Ta opcja
sprawia, e narz dzie zejdzie w Z poni ej dolnej kraw dzi przygotówki.
5

Wpisz 0.5 do Przebicie i kliknij OK.

6 W razie potrzeby wybierz Komputer w Typ kompensacji. Te ustawienia Mastercam b dzie stosował do
obliczania pozycji narz dzia z uwzgl dnieniem jego rednicy, w miejsce instrukcji G41/G42, w przypadku,
kiedy w Typ kompensacji jest ustawione na Sterowanie (układ sterowania obrabiarki).
7 W razie potrzeby wybierz Lewa w Typ kierunku. Typ kierunku i kierunek ła cucha sprawia, e narz dzie
skrawa na zewn trz konturu lub wewn trz.
Wasze warto ci powinny wygl da jak na rysunku.

Tworzenie wej

i wyj

po łuku

Mastercam daje tobie wiele ró nych metod wej cia i wyj cia narz dzia z obszaru cz ci obrabianej. Mo esz
tworzy kompleksowe ruchy ł cz c łuki, linie, spirale i wiele innych bez konieczno ci dodawania dodatkowych
geometrii do twojej cz ci.
1

Kliknij Wej cia/Wyj cia.

2 Wybierz Wej cie/Wyj cie w rodku zamkni tego konturu. Ta opcja zapewnia, e Mastercam b dzie
zbli a narz dzie do cz ci w rodku linii, któr wybrałe przy wyborze geometrii. Je eli opcja ta nie jest
wybrana narz dzie rozpoczyna ruch przy punkcie ko cowym pierwszego wybranego obiektu.
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Uwaga: U ywaj c Menad era ła cuch masz wi ksz ilo wyboru do kontrolowania punktów rozpocz cia
skrawania. eby otworzy Menad er ła cuch w Menad erze cie ek kliknij ikon Geometria, która zawiera
ła cuchy dla twojej geometrii.
3

Brak wyboru tworzy ruch wej cia zawieraj ce lini i łuk o długo ci 0.0.

4

W sekcj Wej cie-łuk w pole Zatoczenie wpisz 45.0.

5

Kliknij przycisk Kopiuj, aby automatycznie skopiowa warto ci dla warto ci Wyj cia.

6

Wpisz w pole Nakładanie odległo 5.0. ta pozycja odpowiada za pokrywanie si łuków wej cia i wyj cia
co mo e powodowa powstanie zadziorów lub ostrych kraw dzi.

7

Sprawd , czy zgadzaj si twoje warto ci z tymi na rysunku i kliknij OK.

8

Sprawd czy zgadzaj si twoje warto ci z tymi na rysunku i kliknij OK.
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Mastercam stworzy cie k . Powinna wygl da jak na nast pnym obrazku. Powiniene zobaczy , e szybkie
ruchy wycofania oznaczone s kolorem ółtym a ruchy robocze oznaczone s kolorem niebieskim.

wiczenie 8: Podgl d torów narz dzia
Mastercam zawiera dwie funkcje do symulowania ruchów narz dzia:
U yj funkcji Backplot do analizy ruchu i poło enia narz dzia.
U yj funkcji Weryfikacja wybranych operacji do symulowania usuwania naddatku materiału.
Wybranie opcji Backplot
Musisz wybra jedn operacj dla backplot’a lub wybra wszystkie w grupie maszynowej.
1 W Menad erze Operacji kliknij ikon folderu, aby j wybra . Je li na folderze pojawi si zielona parafka,
folder jest zaznaczony.

2

Kliknij przycisk Backplot. Mastercam wy wietli okno dialogowe Backplot oraz pasek kontroli.

3

Mastercam pozwala na dokładne kontrolowanie wy wietlania tego elementu, który chcesz. W oknie
dialogowym Backplot’a wybierz trzy ikony te, które wida na rysunku. Spowoduje to wy wietlanie narz dzia
oprawki i szybkich ruchów wycofania podczas symulacji.

4 Kliknij przycisk Opcje. Wy wietlone okno słu y do kontroli parametrów wy wietlania narz dzia, oprawki
oraz ruchów narz dzia.
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5

Zmie kolor narz dzia i oprawki na pasuj ce do tła ekranu i kliknij OK.

Uruchomienie symulacji
Mastercam odczyta kształt i wymiary narz dzi i oprawki z informacji zawartych w bibliotece narz dzi. Je li chcesz,
mo esz je zmienia .
1 Kliknij przycisk Odtwarzaj powy ej okna grafiki. Poka e si narz dzie i oprawka i zacznie symulowa
skrawanie cz ci.

2 Kliknij przycisk Rozwi w oknie dialogowym Backplot. Klikni cie przycisku rozwija i pokazuje dwie
dodatkowe zakładki.
3 Kliknij zakładk Info. Mastercam wy wietli całkowity czas przebiegu i długo

cie ki.

4 Kliknij zakładk Szczegóły. Mastercam wy wietli szczegółowe informacje o ka dym wykonanym ruchu
przez narz dzie w danej chwili.

Uwaga: Ta opcja działa tylko wtedy, gdy ogl dasz cie ki krok po kroku. Nie b dzie si modernizowa w trybie
ci głym.
Zmie wielko

okna, je li konieczne jest to, aby zobaczy cał zakładk .

5 Kliknij Suwak powy ej okna graficznego, aby uaktywni go. Przesuwaj c go w tył i w przód umieszczasz
narz dzie w ró nych punktach na cie ce. Mastercam modernizuje zakładk Szczegóły dotycz c pozycji i
posuwu dla ka dej pozycji narz dzia.
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Uwaga: Podczas gdy suwak jest aktywny mo esz u ywa myszy i skrótów klawiszowych do poruszania o krok
na przód.

6

•

Wci nij [S] aby przesun

•

U yj strzałek [Up] i [Down].

•

U yj rolki swojej myszy.

o pojedynczy ruch i [B] aby cofn .

Wybierz ró ne widoki do ogl dania cie ek z ró nych k tów przy pomocy technik:
Menu prawego klawisza myszy.
Przycisku Widok na pasku statusu.
Menu Widok.

7 Kliknij OK w oknie dialogowym Backplot, aby powróci do okna graficznego Mastercam.

wiczenie 9: Generowanie kodów NC
Post procesor, który b dzie u ywany do generowania kodów dla twoich cie ek jest wyszczególniony w definicji
maszyny. Jest zał czony do listy w zakładce Pliki w oknie dialogowym Wła ciwo ci grupy maszyny.
Jedyn drog na zmian posta jest klikni cie przycisku Edycja powy ej nazwy pliku definicji lub klikn

przycisk

Zast p, aby wybra inn maszyn .
Generowanie kodów NC
1

Wybierz operacje w Menad erze cie ek.

Mo esz wybiera dowolne operacje do generowania kodów nawet, je li one s w ró nych definicjach maszyny.

Mastercam b dzie automatycznie zapisywał generowane kody do ró nych plików NC.
2 Wybierz przycisk Generuj kod NC. Mastercam wy wietli okno dialogowe Generowanie kodu NC.
3 W razie potrzeby zaznacz Edycja. Powoduje to otwarcie wygenerowanego pliku NC w edytorze, co
umo liwia przegl danie go. Pliki mo na otwiera w edytorze tekstowym, je li ustawisz tak specyfikacj w
konfiguracji systemu.
4 Je li zaznaczysz Pytaj. Mastercam poprosi o podanie nazwy pliku przed wygenerowaniem i zapisaniem go na
dysku.
5 Sprawd czy twoje zaznaczone opcje zgadzaj si z tymi na rysunku i kliknij OK.
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Mo esz okre li nazwy domy lne plików NC dla poszczególnych cie ek narz dzia, je li nie potrzebujesz u ywa nazw
z grupy Wła ciwo ci. Wybieraj c jedn lub wi cej operacji z Menad era cie ek, kliknij prawym klawiszem myszy i
wybierz Edycja wybranych operacji, Zmie nazw pliku.
6 Mastercam wy wietli okno dialogowe Zapisz jako, gdzie mo esz okre li nazw i miejsce dla zapisywanego
pliku. Brak nazwy pliku powoduje pobranie jej z grupy Properties i folderu control definition. Kliknij Zapisz
eby zaakceptowa . Mastercam zapisze plik i otworzy edytor.
Twój program powinien by podobny do tego na obrazku.

Kod, który widzisz mo e by inny od twojego, zale ne jest to od specyfiki post procesora powi zanego z
definicj maszyny. Twoja maszyna i układ sterowania mog by ró ne.
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