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Promocja dotyczy:
- modułów głównych
- modułów dodatkowych
- aktualizacji
- maintenance
- szkoleń
- postp- postprocesorów

Promocja ograniczona czasowo

Mastercam 2017 w polskiej wersji językowej
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System CAD/CAM Mastercam 2017
– dla wymagającego technologa 

System CAD/CAM Mastercam 2017 jest przeznaczony dla nowoczesnego technologa, który oczekuje efektywnego pro-
gramowania obrabiarek CNC oraz redukcji czasu i kosztów realizacji zlecenia. Odpowiedzią na te wymagania jest np. 
funkcjonalność modułu FBM (feature-based machining ), który pozwala na automatyczne programowanie obróbki frezo-
waniem oraz wierceniem. Moduł FBM (niewymagający żadnych dopłat) wykrywa cechy technologiczne modeli bryłowych 
i na podstawie bazy wiedzy (którą użytkownik może edytować, korzystając z intuicyjnych okien dialogowych) umożliwia 
automatyczne tworzenie złożonej technologii (np. setek operacji i zabiegów).

Dużą popularnością wśród użytkowników cieszy się 
intuicyjne edytowanie modeli bryłowych. Dzięki tej funk-
cjonalności łatwiejsze stało się: dzielenie obróbki na eta-
py związane z kształtem części, dodawanie naddatków, 
„zaklejanie” nietechnologicznych (w danym zabiegu) ob-
szarów geometrycznych. Pojawiły się nowe funkcje uła-
twiające naprawianie i modyfikację brył, a także funkcje 
wykorzystania modeli hybrydowych (bryłowo-powierzch-
niowych) oraz tworzenia elektrod. W tym ostatnim przypad-
ku potrzeby zwolenników obróbki elektroerozyjnej wspo- 
maga znany od lat moduł Electrode maker. Program m.in. 
automatycznie identyfikuje obszar do budowy elektrody, 
wyciąga jej kształt i uwzględnia szczegółowe wymaga-
nia projektanta, związane m.in. ze zbieżnością elektrody, 
z kształtem przygotówki, uchwytem czy punktami bazo-
wymi obrabiarki EDM. Czas projektowania elektrod może 
zostać wielokrotnie skrócony.

Rozwijana technologia projektowania Mastercam ART 
jest specyficzną odmianą CAD, w której na pierwszym 
miejscu stawia się możliwość łatwego i szybkiego mody-
fikowania skomplikowanych kształtów (program jest ce-
niony zwłaszcza przez plastyków, grafików, projektantów 

reklam 3D i producentów biżuterii). Automatyczna wek-
toryzacja map bitowych z powodzeniem jest wykorzysty-
wana m.in. do przekształcania papierowej dokumentacji 
technicznej w postać elektroniczną. Zamiana map bito-
wych na obiekty przestrzenne umożliwia określenie za-
sad, na podstawie których płaski obrazek zamienia się 
w płaskorzeźbę.

Przestrzenny projekt można uatrakcyjnić przez nało-
żenie tzw. tekstury. Jej efekt jest najbardziej widoczny  
w przypadku kolorowej grafiki – to właśnie tekstura  
często nadaje projektowi głębię, koloryt i fakturę.

* * *
W artykule omówiono tylko wybrane możliwości progra-

mu Mastercam 2017. Od września 2016 r. wprowadzono 
specjalną promocję na zakup programu! Więcej informacji 
oraz wersję demo (treningową) można znaleźć na stronie 
www.mastercam.pl. Zwracamy uwagę na możliwość: 
prezentacji programu w Państwa firmie, udziału w szkole-
niach przed dokonaniem zakupu oraz komercyjnego wy-
próbowania pełnej wersji programu.
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