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Nowy  – zmiany na kolejną dekadę?

Minęło 10 lat od pojawienia się wersji X programu Mastercam, która w 2006 r. wywołała spore zainteresowanie wśród 
użytkowników dzięki nowemu podejściu do projektowania technologii i programowania obróbki. W lipcu 2016 r. firma CNC 
Software po raz drugi oficjalnie zaprezentowała swój najważniejszy produkt w całkowicie zmienionej formie. Jej autorzy 
postawili na jakość i efektywność projektowania CAM, by uczynić pracę technologa po prostu przyjemniejszą.

Zmieniony interfejs użytkownika 
powstał w wyniku długotrwałej ana-
lizy zachowań odbiorców programu 
Mastercam, oceny efektywności pra-
cy w popularnych programach, takich 
jak Microsoft Office, i doświadczeń 
z innymi programami CAD/CAM. 
Wszystko po to, aby ułatwić dostęp 
do często wykorzystywanych funkcji, 
zbudować środowisko jeszcze bar-
dziej intuicyjne i przyspieszyć opera-
cje. Cel osiągnięto poprzez całkowitą 
przebudowę menu, zastosowanie 
nowego, jeszcze bardziej racjonal-
nego grupowania funkcji oraz zmo-
dyfikowanego układu pasków i okien 
funkcyjnych. Wiele funkcji z menu 
poziomego w starszych wersjach Ma-
stercama uruchamia się w okienkach 
funkcyjnych (parametrycznych), po-
dobnie jak to było przy obsłudze brył. 
Zaproponowano nowe menu szybkie-
go dostępu do wprowadzania zmian 
w cechach geometrycznych modeli, 
symbole graficzne funkcji są większe, 

dają więcej informacji na swój temat, 
kształty i półprzeźroczystość zakładek 
są bardziej atrakcyjne i nie ogranicza-
ją strefy edycji modeli 3D. 

Za zmianą wyglądu podążają oczy-
wiście zmiany techniczne. Opcje wy-
świetlania modeli 3D i pracy np. na 
„metalicznych” czy „plastikowych” 
modelach przynoszą nowe wraże-
nia estetyczne. Import operacji do 
bieżącego projektu wykonuje się 
poprzez kliknięcie i przeciągnięcie. 
Dodano funkcje wyświetlania ukła-
dów współrzędnych, np. wystarczy 
wskazać ikonę WCS, aby uruchomić 
jej dynamiczną edycję. Zintegrowane 
okno menedżera płaszczyzn i WCS 
ułatwia definiowanie i sterowanie wy-
świetlaniem symboli układów współ-
rzędnych (WCS).

W projektowaniu dodano auto-
matyczne ustawianie punktów bazo-

wych na środku boków przygotówki. 
Ulepszono automatyczne rozłożenie 
mechanizmu (złożenia) na poszcze-
gólne detale ustawione w pozycji do 
obróbki. Pojawiły się lepsze możliwo-
ści importu brył („Optimize”) oraz ich 
ewentualnego naprawiania („Repair 
small faces”). Nowa funkcja „Od-
ciskania bryły” ułatwia błyskawicz-
ne tworzenie elektrod. Lepszy jest  
podgląd ustawień stycznych, pozio-
mych i pionowych. Łatwiej zmienia 



się kolory wybranych ścian brył. Do-
dano import szkiców z programu So-
lidworks. Mastercam 2017 jest part-
nerem projektu OnShape Connect. 
Dzięki temu można pobierać z chmu-
ry modele 3D w nowych formatach 
(więcej na: www.onshape.com).

Przy definiowaniu narzędzi (bazy 
danych) można dodać własnego 
dostawcę czy rodzaj narzędzia lub 
usunąć te elementy. Poprawiono 
wyświetlanie narzędzi użytkowni-
ka o dowolnym profilu (frezowanie). 
Można obserwować wygląd zdefi-
niowanego narzędzia albo wyświe-
tlić dedykowany profil, który jest 
uwzględniany przy obliczaniu ścież-
ki. Profil użytkownika jest wykorzy-
stywany do obliczania zmian kształtu 
przedmiotu obrabianego i analizy ko-
lizji. Dodano nowe rodzaje narzędzi 
(„High feed mill”). Można importować 
modele STEP narzędzi i oprawek. 
Więcej jest opcji frezowania gwin-
tu. W operacjach można sterować 
wyświetlaniem różnych parametrów 
narzędzi. Program widzi bibliote-
ki narzędzi w starszych wersjach. 
„Rzutowanie” narzędzia pozwala na 
graficzną analizę prawidłowości wy-
sięgu i pozycji oprawki podczas defi-
niowania operacji.

Zoptymalizowano tor ścieżki 2D 
frezowania i uzyskano krótszy czas 
obróbki. Bardzo przydatny jest gra-
ficzny podgląd obszarów obróbki 
przy definiowaniu geometrii oraz 
podgląd wybranych ścieżek w trakcie 
definiowania operacji.

Automatyczna optymalizacja ob-
róbki równoległej ścieżki 3D pozwa-
la na regulację kąta ścieżki, tak aby 
jakość powierzchni po obróbce była 
jak najlepsza. W efekcie konsolida-
cji funkcji odniesienie do zmian pół-
fabrykatu w trakcie obróbki zyskało 
osobną zakładkę, która gromadzi 
więcej parametrów zebranych z róż-
nych części okien dialogowych po-
przednich wersji programu. 

W ramach łączenia obróbek frezo-
waniem w 5 osiach pogrupowano 
kilka starych operacji w pojedyncze 
nowe i usunięto operacje rzadko 
wykorzystywane (ich funkcjonalność 
jednak pokrywa się z istniejącymi). 
Udoskonalono obróbkę zgrubną 5 
osi. Pojawiła się osobna, rozbudo-
wana sekcja obsługi zmian kształtu 
półfabrykatu integrująca różne para-
metry rozrzucone wcześniej po defi-
nicji obróbki. Dodano nową, zaawan-
sowaną obróbkę 4-osiową zgrubną 
i wykończeniową skomplikowanych 
modeli. 

łamania wiórów dodatkowymi rucha-
mi narzędzia. Rozbudowano obsługę 
definiowania układów współrzędnych 
z poziomu operacji, promieniowy lub 
średnicowy tryb wyświetlania i obsłu-
gę dynamicznej zmiany półfabrykatu 
z uwzględnieniem operacji toczenia, 
a także automatyczne tworzenie no-
wego konturu do toczenia po dowol-
nej fazie obróbki. Rozwinięto funkcje 
ustawienia kątowego narzędzia i kie-
runku toczenia.

W symulacji obróbki dodano 
opcjonalny autostart, rozbudowano 
obsługę analizy kolizji z mocowa-
niem, możliwość sterowania wydru-
kiem bezpośrednio z symulacji oraz 
nagrywania filmów (MP4) i synchro-
nizacji wielu widoków podczas symu-
lacji. Rozbudowano raport obróbki. 
Rozszerzono opcje zapisywania wi-
doków i tzw. zakładek dla wybranych 
widoków.

W module toczenia można auto-
matyczne zorientować model i usta-
wienie układu współrzędnych. Za-
stosowano zaawansowaną funkcję 

W Mill-turn dostępny jest z po-
ziomu aplikacji przewodnik przezna-
czony do danej konfiguracji obra- 
biarki. Użytkownik może się w każdej 
chwili odwołać do specyficznych dla 
niej ustawień narzędzi, konfiguracji 
„tokenów” i innych danych. Popra- 
wiono obsługę projektu podczas 
zmian położenia części. Zwiększono 
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możliwości definiowania pozycji na-
rzędzi w wielu głowicach. Łatwiejsze 
stało się projektowanie nowego ze-
stawu narzędzi na obrabiarce w me-
nedżerze narzędzi i umożliwiono 
bezpośrednią edycję narzędzi z tego 
poziomu. Narzędzia przesuwa się 
między głowicami na zasadzie „kliknij 
i przeciągnij”. Zmiany w menedżerze 
narzędzi aktualizują automatycznie 

parametry symulacji opartej na wirtu-
alnej maszynie.

To tylko wybrane informacje na te-
mat nowej wersji programu Master-
cam 2017.

* * *
Od września 2016 r. jego zakup 

objęto specjalną promocją!

Więcej informacji oraz wersję de- 
mo (treningową) programu Master-
cam 2017 można zaleźć na stronie 
www.mastercam.pl. Zwracamy uwa-
gę na możliwość prezentacji progra-
mu w Państwa firmie, przeprowa-
dzenia szkolenia przed ewentualnym 
zakupem oraz komercyjnego wypró-
bowania pełnej wersji programu. 
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Promocja dotyczy:
- modułów głównych
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Promocja ograniczona czasowo

Mastercam 2017 w polskiej wersji językowej
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