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Nowa wersja programu CAD/CAM
– Mastercam X8
Po uruchomieniu najnowszej wersji popularnego programu Mastercam X8 użytkownika czeka niespodzianka w postaci zmienionego interfejsu. W zasadzie wszystko jest na swoim miejscu, jednak inny kształt czcionek, nowa kolorystyka, wygląd ikonek,
format okien dialogowych – zdradzają dotyk ręki plastyka, który inżynierskiemu narzędziu dodał walorów estetycznych. W dzisiejszych czasach obok tradycyjnie rozwijanej funkcjonalności coraz bardziej istotne stają się wygoda i komfort pracy.
Różnica w wyglądzie Mastercam X8 jest widoczna już na
pierwszy rzut oka. Zmieniono sposób prezentacji ścieżek
narzędzi, jakość wyświetlania modeli 3D, kolory ścian, krawędzi itd.

bol układu współrzędnych używany podczas dynamicznych
operacji graficznych. Chwalone rozwiązanie znane z poprzednich wersji programu zyskało nowy wygląd, a posługiwanie się nim jest jeszcze bardziej efektywne.

Łatwiejsze stało się dopasowanie środowiska programu
do upodobań użytkownika. Położono nacisk na nowoczesne,
wydajne techniki obróbki frezowaniem i toczeniem. Efektem
ich stosowania będzie skrócenie czasu obróbki, zmniejszenie kosztów narzędzi i stabilizacja procesu skrawania. Warto
zwrócić uwagę na niektóre elementy nowej wersji programu.

Przyciśnięcie spacji powtarza ostatnią komendę. Model
przesuwa się środkowym klawiszem myszy przy wciśniętym
klawiszu Shift (poprzednio Alt). Z kolei do szybkiego obracania modelu służy teraz przycisk Ctrl (zamiast Shift). Przyciśnięcie liter „X”, „Y” lub „Z” podczas obracania za pomocą
środkowego klawisza myszy „zamrozi” obrót wokół wybranej
osi. Podczas przemieszczania modelu ścieżki narzędzia
mogą być cały czas widoczne.
Import danych jest realizowany w zaktualizowanych formatach, np. Catia V5 R23, NX9, Parasolids V26.
Do migracji ze starszych wersji programu Mastercam zastosowano funkcję „Czarodzieja”. Oferuje ona opcje podstawowe i zaawansowane – dla wymagających użytkowników.
Po aktualizacji zasobów pojawia się stosowny raport.
Atrakcyjne udogodnienia w modelowaniu bryłowym

Wygląd i działanie programu
Menadżer Widoków zmienił nazwę na Menadżera Płaszczyzn (WCS). Dodano menu kontekstowe prawego klawisza
myszy, sygnalizację graficzną powiązania ścieżek narzędzi
z bazami obróbkowymi oraz kilka technicznych usprawnień
ułatwiających operowanie bazami i automatyczne wykrywanie konfliktów. Opis aktualnego układu współrzędnych
przeniesiono z ekranu graficznego do dolnej belki menu
programu.
Konfigurowanie systemu ułatwiono zgodnie z obowiązującymi trendami. Powiązane funkcje są teraz w jednym
miejscu. Usunięto z konfiguracji zbędne w nowoczesnych
komputerach elementy, a domyślnym edytorem ścieżki i komunikatorem DNC jest teraz Cimco 7.
Projekty można otwierać poprzez przeciągnięcie pliku do
okna graficznego lub na ikonę programu. Zmieniono sym-

Zmieniono interfejs i operowanie danymi w dziale modelowania bryłowego, dzięki czemu projektowanie stało się łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Przy zmianie wartości parametrów brył widoczny jest dynamicznie efekt działania funkcji
jeszcze przed zatwierdzeniem.
Ułatwiono wybór stycznych krawędzi lub ścian poprzez
zastosowanie przycisku Shift. Edycja linii, krawędzi, ścian
i brył jest teraz realizowana w prostszy sposób.
Dodano graficzny suwak do wprowadzania wartości przesunięcia, długości, grubości itd. Sygnalizacja błędów modelowania ma również charakter informacyjny i pozwala
na skorygowanie nieprawidłowości przez użytkownika, bez
przerywania realizowanej funkcji.
Drzewo historii modelu jest uproszczone. Mimo mniejszej
liczby ikon, możliwości edycji parametrów są większe. Zmiana widoków modelu jest płynnie animowana.
Pojawił się nowy dział Solid Direct Editing (Bezpośrednia
edycja bryły), którego zapowiedzi znalazły się już w wersji
X7. Bryły importowane z innych systemów CAD często są
modyfikowane do wymagań technologii wytwarzania. Specjalne funkcje stanowiące zestaw narzędzi do tych działań
zebrano w rozwijalnym menu Model Prep (Modyfikacja brył).
Warto zauważyć, że ta nowa technika modyfikacji i projektowania brył zastępuje tradycyjne operowanie drzewem
historii bryły. Oprócz funkcji znanych z wersji X7 pojawiły się
nowe polecenia:
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● Push/Pull (wepchnij/wyciągnij) – służy do tworzenia i modyfikacji bryły za pomocą przesuwania ścian lub krawędzi,
● Move (przesuń) – pozwala na przesuwanie, obrót, kopiowanie i pochylanie ścian,
● Split (podziel) – dzieli istniejącą ścianę na potrzeby edycji
innymi funkcjami,
● Simplify (uprość) – upraszcza definicję bryły do dalszej
edycji.
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Code Expert Mastercama obsługuje teraz dowolną liczbę
strumieni kodu NC wieloosiowych centrów tokarsko-frezarskich. Rozbudowano graficzne techniki synchronizacji strumieni. Ulepszono funkcjonalność konfigurowania środowiska
Code Expert, a domyślne konfiguracje oparto na typowych
rodzajach obrabiarek.
Frezowanie krawędziowe
Ścieżki 2D HST wykorzystują technologię obliczeń wielordzeniowych procesora podczas obróbki wielu obszarów.
Ścieżki 3D HST, bazujące na przejściach w płaszczyźnie XY,
kroki w płaszczyźnie Z obliczają także w formie kolejnych
wątków obliczeniowych.
Połączono funkcjonalność Dynamic Area, Core i Rest Mill
w jedną operację Dynamic, a funkcjonalność Area, Core
i Rest Mill w jedną operację Area.

Prymitywy geometryczne mogą być teraz bryłowe lub
powierzchniowe. Ulepszono powiązanie konturów z bryłami w podstawowych operacjach modelowania. Modyfikacja konturów wymaga tylko regeneracji bryły, bez konieczności ponownego ich wskazania. Rozbudowano obsługę
i uatrakcyjniono wizualizację krawędzi brył. Pozwala to na
uproszczenie definiowania granic podczas projektowania
obróbki.

Nowy Air Region definiuje otwartą stronę zamkniętego łańcucha do obróbki (lub zamyka otwarty łańcuch). Kategoria
łańcuchów geometrycznych definiuje teraz obszar ruchu
narzędzia.

Symulacja obróbki
Dodano możliwość symulacji toru narzędzia (backplot)
oraz wizualizacji obróbki ubytkowej (weryfikacji) jednocześnie w kilku oknach – z różnych punktów widzenia. Okna
można konfigurować niezależnie oraz zapisać ustawienia
na później. Przy toczeniu ciekawą możliwością jest toczenie
połowy przekroju czy ¾ wycinka bryły obrotowej.

Rozbudowano wizualizację cykli wiercenia, które w symulacji backplot i weryfikacji reagują na parametry zdefiniowane zarówno przy frezowaniu, jak i przy toczeniu. Ułatwiono
zmianę dokładności realizacji symulacji ruchu narzędzia, co
jest istotne zwłaszcza w przypadkach, gdy programuje się
obróbkę wielkich i małych części. Poprawiona została jakość
wyświetlania półfabrykatu, zaproponowano lepsze efekty
oświetlenia sceny. Wyświetlanie aktualnych wartości prędkości posuwu dotyczy teraz każdego ruchu narzędzia. Wartości
ruchów i wielkości mierzone są względem aktualnych punktów bazowych i uwzględniają wartości offsetów. W symulacji
toczenia wzięto pod uwagę podtrzymki oraz informowanie
o wyłączeniu analizy kolizji.

Przy braku wyboru obszaru obróbki lub wskazaniu otwartego konturu program domyślnie uwzględnia zdefiniowany
półfabrykat (przygotówkę). Otwarte obszary obróbki są –
stycznie lub po najkrótszej drodze – rozciągane do granic
przygotówki.
2D HST Dynamic pozwala na automatyczną redukcję posuwu oraz dodatkowe odsunięcie narzędzia od materiału
podczas pierwszego dojścia.
Frezowanie 3D
W 3D HST Rzutowanie pojawiły się nowe możliwości
stopniowania głębokości pracy narzędzia. Obróbka wykończeniowa 3D HST pozwala na uniknięcie zetknięcia oprawki
z materiałem, m.in. poprzez pochylenie osi narzędzia (pracuje z frezami kulistymi i wymaga posiadania modułu pięciu osi
oraz odpowiedniej obrabiarki).
Definiowanie strefy bezpieczeństwa dla frezowania pięciu
osi jest łatwiejsze i bardziej precyzyjne.
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Do wielu ścieżek w pięciu osiach dołożono możliwość pomiaru narzędzia po przebyciu określonej drogi, przekroczeniu założonego czasu pracy czy wymuszeniu specjalnym
parametrem.
Dodano nową strategię obróbki zgrubnej oraz rozwinięto
obróbkę oscylacyjną w pięciu osiach. Do modułu obróbki
wirników (Blade Expert) zaproponowano obróbkę strategią
swarf w pięciu osiach.
Narzędzia
Sposób definiowania narzędzi oraz oprawek jest teraz bardziej intuicyjny i odpowiada doświadczeniom technologów.
Do Menadżera Narzędzi dodano możliwość edycji oprawki
(wyboru z bazy danych) z menu prawego klawisza myszy.
Funkcja działa również dla ścieżek, które nie miały dotąd dostępu do baz danych oprawek.
Zmiana nazwy narzędzia, oprawki lub zestawu narzędziowego jest możliwa bezpośrednio z menu prawego klawisza
myszy w oknie parametrów operacji. Zestawy narzędziowe
są dostępne w oknie definicji oprawek.
W oknie definiowania lub modyfikacji narzędzia dodano
ikonę obliczania prędkości posuwu i prędkości skrawania
w odniesieniu do wybranych danych materiałowych przygotówki.
Zaktualizowano moduł sond przedmiotowych Renishaw do
wersji 2.0. Moduł konfiguracji ma interfejs graficzny kinematyki maszyny. Zastosowano m.in. graficzny wybór punktów
kalibracji.

Mill/Turn
Istnieje możliwość zastosowania obróbek krawędziowych
dla układów wieloosiowych bez konieczności zakupu modułu
pięciu osi.

Toczenie
Moduł toczenia obsługuje teraz tak doceniany przy frezowaniu, dostępny w operacjach, Stock Model, który może być
wykorzystany w operacjach frezowania.
Aby ułatwić zmiany pozycji między operacjami, dodano definiowanie pozycji referencyjnych przy dojazdach i odjazdach.
Dostęp do nich jest na kilku poziomach projektowania procesu.
Rozbudowano funkcje obsługi przygotówki, definiowania
uchwytów i narzędzi. Udoskonalono Menadżera Synchronizacji oraz możliwości definiowania parametrów obrabiarki.

Opracowano nową, wydajną ścieżkę zgrubną do obróbki
przygotówek o podobnym kształcie jak gotowy detal.
Dodano definiowane przyrostowo głębokości zgrubnego
toczenia, co pozwala na kontekstowy wzrost lub zmniejszenie głębokości toczenia (jest to istotne, np. gdy parametry
obrabiarki nie są duże).
Opcjonalne wyłączenie wizualizacji narzędzia przyspiesza
przeliczanie ścieżek. Przygotówka, podtrzymka czy konik
są powiązane parametrycznie z definiującymi je bryłami.
Wygodniejsze są opcje definiowania dolnego lub górnego
profilu toczenia.

Dodano nowe elementy istotne dla rozwijanych konstrukcji
maszyn. Rozbudowano listę gotowych postprocesorów i symulatorów wirtualnych centrów tokarsko-frezarskich.
Adam Zalewski, Zalco
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