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JOHDANTO

Tervetuloa käyttämään versiota Mastercam 2019 Mastercam 2019 -ohjelmassa on uusia, entistäkin nopeampia ja
tehokkaampia toimintoja.

Kohokohdat
Alla on lueteltu version uusia työstöratoja, tehostettuja toimintoja ja muita merkittävimpiä piirteitä.

l "Uusi jäysteen poiston rata" sivulla 74

l "Uusi Mallin viisteen työstörata" sivulla 64

l "PrimeTurning™ työstörata" sivulla 81

l "Uusi reikien luonti solideihin" sivulla 49

l "3D-työkalun tuki" sivulla 76

l "Työstöratojen näytön lisäominaisuudet" sivulla 11

VAROITUS: Harjoituskirjojen kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitu muuttaa; värit
eivät siten välttämättä täsmää omia Mastercam asetuksiasi. Värierot eivät vaikuta toimintojen
suorittamiseen.

Mastercam tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

l Mastercam Dokumentaatio — Mastercamin asennusohjelma asentaa hyödyllisiä oppaita Mastercam 2019
version \Documentation-kansioon.

l Mastercam Ohje — Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö Mastercamin Tiedosto-
välilehdeltä tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä..

l Mastercam Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi liittyen Mastercam -
tuotteeseen.

l Tekninen tuki— Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa voi myös kysyä CNC Softwaren
teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin maahantuojaan info@zenex.fi.

l Mastercam harjoitukset— Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri perustoimintoja. Käy mastercam.fi -
sivustolla katsomassa suomenkieliset harjoitukset tai valitse Tiedosto-valikosta Ohje, Harjoitukset
nähdäksesi uusimmat englanninkieliset.

l Mastercam University — CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, laajaa oppimisympäristöä,
jossa on saatavana vuorokauden ympäri oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi
hioa taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -tutkintoon. Lisätietoja Mastercam
Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercamu.com -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@zenex.fi.

l Nettiyhteisö—Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi ja www.mastercam.com. Teknisiä
vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten voit liittyä meihin Facebookissa (www.facebook.com/mastercam) seurata

Mastercam 2019 uudet piirteet—Johdanto
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Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) ja Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam)
YouTubessa voit katsella, kuinka Mastercam toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin verkkokeskusteluryhmästä, joka on
osoitteessa forum.mastercam.com tai käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com.

Yhteystiedot

Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercam oppimateriaalista saat vastauksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen info@zenex.fi.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Johdanto
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UUDET YLEISPIIRTEET

Alla käsitellään Mastercam 2019 -versioon tehtyjä yleisluonteisia uudistuksia. Uudistuksia on muun muassa
valintamenetelmissä, työstöradoissa ja monissa muissa piirteissä, jotka eivät rajoitu yhteen tuotteeseen.

Työstöratojen näytön lisäominaisuudet
Mastercam näyttää nyt työstöradat erilaisin, liikkeen tyyppiin perustuvin värein. Seuraavassa kuvassa näkyy kappale,
jossa Ratojen näytön lisäominaisuudet on käytössä dynaamisen optirouhinnan radalla. Tätä ominaisuutta ei voi
käyttää Wire-radoilla.

Jos Ratojen näytön lisäominaisuudet on poistettu käytöstä Mastercam näyttää eri värein vain työstöliikkeet ja
pikaliikkeet.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Näytön väritilaa voi muuttaa valitsemalla Näytä-välilehdeltä Lisää näyttövalintoja. Värit voidaan asettaa
Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Ratojen näytön lisäominaisuudet-sivulta, joka avautuu Värit-
välilehdeltä.

Värejä voidaan myös määritellä valitsemalla Lisää näyttövalintoja -kohdan nuoliavaimen.

Myös viivatyylejä, viivan leveyttä ja muita ominaisuuksia voidaan muuttaa tästä. Porausradoille voidaan asettaa väri,
viivatyyli ja poran halkaisijan viivaleveys.

Avautuvasta valikosta voidaan valita työstöradan eri osia näkymään. Jos esimerkiksi deaktivoit Poistumisliikkeen,
yksikään poistumisliike ei näy grafiikassa.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Näyttövalintoja voidaan käyttää myös Työstöradat-hallintaikkunasta.

Perinteinen simulointi ja Mastercam Simulator näyttävät valittuja värejä, jos Ratojen lisäominaisuudet on päällä.
Jos se ei ole aktiivisena, käytetään oletusvärejä.

Analysoinnin uudet piirteet
Alla on lista Koti-välilehden Analysointi-toimintojen uusista piirteistä.

Analysoi etäisyys

Kun olet valinnut ensimmäisen alkion Analysoi etäisyys -valintaikkunassa kentät muuttuvat dynaamisesti
liikuttaessasi hiirtä. Tämä pieni muutos helpottaa eri pisteiden vaikutusten havaitsemista, koska nyt ei tarvitse klikata
toista pistettä tai aloittaa analysointia uudelleen.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Työstöradan analysointi

Analysoi työstörata -toiminnossa voidaan nyt työkalu ja pidin valita näkymään joko varjostettuna rautalanka-
alkioina. Työkalun ja pitimen varjostuksen läpinäkyvyyttä voidaan myös säätää.

Monikaraporien tuki
Mastercam Simulator ja perinteinen simulointi näyttävät nyt monikaraporat simuloinnissa. Tässä nähdään monikaran
poraavan useita reikiä samanaikaisesti.

Mastercam Simulator, käyttäen tarkastusta:

Mastercam 2018 Mastercam 2019

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

14



15

Perinteinen simulointi:

Mastercam 2018 Mastercam 2019

Aihiolaatikko
Aiemmilla Mastercam versiolla voitiin luoda aihiolaatikko vain nykyiselle konstruktiotasolle. Versiossa Mastercam
2019 on neljä uutta tapaa määritellä aihiolaatikon suuntaus ilman, että tarvitsee vaihtaa konstruktiotasoa. Ne ovat
listattuna tässä:

l Konstruktiotaso: Aihiolaatikko suunnataan konstruktiotason mukaan. (Oletus)

l Automaattinen: Aihiolaatikko suunnataan suhteessa solidin suurimman ja tasaisimman sivun mukaan.

l Sivu: Aihiolaatikko suunnataan valitun solidin sivun mukaan.

l Manuaalinen: Aihiolaatikko suunnataan akselistoikonin (gnomonin) avulla.

Nämä valinnat löytyvät Lisävalinnat-välilehdeltä.

Kuvien kaappaaminen
ActiveReports-asetuslehtiin voidaan nyt lisätä kuvakaappauksia grafiikkaikkunasta. Kuvia lisäämällä kappaleen
hankalia ja monimutkaisia kohtia on helpompi havainnoida. Mastercam ei rajoita omien, asetuslehdelle lisättävien
kuvien lukumäärää.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Lisää kuvia asetuslehteen valitsemalla Lisää kuvia Asetuslehti-valintaikkunasta. Kuvia voidaan esikatsella,
kaappauksia muokata ja kuvia lisätä ActiveReports-asetuslehteen muillakin tietokoneilla, jotka ovat samassa
verkossa.

Muutokset Tiedosto/Asetukset -valintaikkunaan
Asetukset-sivu Asetukset-valintaikkunassa, joka avautuu klikkaamalla Tiedosto, Asetukset, on päivitetty.

Kun deaktivoit Ota käyttöön valintanauhan pikanäppäimet valinnan, pikanäppäimiä ei näytetä valintanauhassa
painettaessa [Alt]-näppäintä. Pikanäppäinten näkyminen on oletusasetus.

Pikamaskien näkymistä grafiikassa voidaan nyt säädellä. Poistamalla merkkauksen pikamaski piilotetaan.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Dynaamisen akselistoikonin asetukset
Akselistoikonin asetukset -valintaikkunasta määritetään akselistosymbolin asetuksia dynaamisilla suunnilla tai
dynaamisilla siirroilla. Uusilla valinnoilla voidaan käyttää läpikuultavaa pisteverkkoa ja säädellä verkon kokoa ja
opasiteettia.

Tämä valintaikkuna avautuu klikkaamalla akselistoikonia grafiikassa hiiren oikealla painikkeella.

Uusien CAD-tiedostojen tuki
Alla luetellaan Mastercam-version uudistukset, joilla tuetaan muiden CAD-ohjelmien tiedostoja.

AutoCAD Paper Space tuki

Kun edellisissä Mastercam versioissa tuotiin Mastercam ohjelmaan AutoCAD-tiedostoja (DWG, DXF), joissa on useita
kerroksia (Paper Space), vain mallitila ja yksi paperitila tuotiin. Paper Space tilan näyttämiseksi kappale oli
palautettava näkyviin.

Mastercam 2019 versio tukee kaikkien Paper Space -kerrosten tuontia ja automaattisesti muuntaa ne näkymiksi.
Tämän vuoksi Piilota "Paper Space" alkiot on poistettu Ohjelman konfigurointi -valintaikkunasta ja DWG/DXF
lukuparametrien -valintaikkunasta.

STEP-tiedostojen vientiasetukset

Kun Mastercam-tiedosto tallennetaan STEP-tiedostona, voidaan määrittää STEP-siirtoformaatti. Valitse Asetukset
Tallenna nimellä -valintaikkunasta asettaaksesi siirtoformaatin.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Tiedostot, jotka tallennetaan AP242-siirtoformaatissa säilyttävät 3D huomautukset. Jos valitset toisen
siirtoformaatin, nämä tiedot menetetään.

ProE/Creo-tiedostojen tuonti käyttäen B-Rep mappausta

Kun ProE/Creo-tiedostoja tuodaan Mastercam 2018 versioon, Mastercam käyttää Parasolid-dataa. Asiakkaiden
toivomuksesta Mastercam versiossa on nyt mahdollisuus käyttää Mastercam 2018 versiota edeltävää
tuontimetodia, jossa käytetään B-Rep muotoa.

Voit valita, mitä menetelmää käytät, kun muunnat ProE/Creo -tiedostoja. Muuta oletustuontimuoto valitsemalla
Käytä B-Rep mappausta ProR/Creo tiedostoille -kohdan Kääntäjät-sivulla, Ohjelman konfigurointi
valintaikkunassa.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Toimintoa voidaan käyttää myös ProE/Creo lukuparametrit -valintaikkunasta. Valitse Asetukset, kun olet
avaamassa ProE/Creo-tiedoston. Valinnalla ohitat oletusasetuksen tuodessasi yksittäistä tiedostoa.

Mallipohjaisten suunnittelutietojen tuki

Mastercam säilyttää mallipohjaiset tiedot (MBD), kun tuodaan solideja, joissa on käytetty AP242 protokollan mukaisia
tietoja. Tämä auttaa säilyttämään suunnittelun tietoja silloin, kun työt siirretään CAD-ohjelmistosta (Creo, NX, CATIA
V5 tai AutoDesk Inventor1 ) Mastercam versioon.

Tuonnin aikana Mastercam kääntää tiedoston kaikki käyttäjän määrittämät suunnat omiksi näkymisiinsä. Kaikki
suuntaan liittyvät tiedot (kuten huomautukset ja mitoitukset) säilyvät.

Käytettäessä Analysoi-toimintoa Mastercam luokittelee esitystiedot 3D-viitteiksi. Ne voidaan poistaa, niitä voidaan
siirtää tai sisällyttää aihiolaatikkoon. Vaikka ne muistuttaisivatkin Mastercam ohjelman omia mitoituksia tai
huomautuksia, näitä 3D-viiteitä ei muokata eikä luoda Mastercam versiossa.

Parasolid

Mastercam tukee nyt Parasolid 30.0 -versiota. Nyt myös pinta ja rautalanka-alkiot voidaan viedä Parasolid-
tiedostoihin.

SolidEdgen tuki

Mastercam tuo nyt SolidEdge-kappaleiden pinnat, solidit ja solidien monirunkotyypit.

1 AutoDesk Inventor täytyy olla asennettuna.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Unigraphics NX

Mastercam on päivitetty tuomaan Unigraphics NX 12 -tiedostoja.

Tiedostot, joissa on dataa useasta Mastercam-versiosta
Mastercam käsittelee nyt SOLIDWORKS-tiedostoja, jotka sisältävät eri Mastercam versioilla luotua tietoa. Kun
avataan tiedosto, jossa on usean version dataa, voidaan valita datavirta, joka on yhteensopiva käytössä olevan
Mastercam version kanssa. Sen jälkeen Mastercam tallentaa datan ja puhdistaa tiedostosta muiden versioiden
luoman tiedon.

Useita datavirtoja -valintaikkuna avautuu eri Mastercam versioiden lisäksi myös silloin, kun data on luotu teollisuus-
tai opetuskäytössä. Mastercam tallentaa vain tiedot vain nyt käytössä olevan version ja tyypin mukaisesti. Tietoa,
joka eroaa vain käyttäjätyypiltään ei poisteta tiedostosta.

Jos esimerkiksi olet teollisuuskäyttäjä:

l Sinulla on pääsy vain teollisuuskäyttäjän luomaan tietoon.

l Jos valitset 2018 tietovirran, se tallennetaan aktiivisena käytössä olevana Mastercam versiona.

l 2017-tietovirta poistetaan.

l Oppilaitosversiolla luotu tieto säilyy kappaleessa muuttumattomana.

Kun SOLIDWORKS-tiedosto tallennetaan, Mastercam-tieto tallennetaan nykyisen Mastercam version tietona,
nykyisen käyttäjätyypin mukaan.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Osittaisen ketjutuksen ohjaus
Ohjattua ketjutusta, joka otettiin käyttöön Mastercam 2018-versiossa, voidaan nyt käyttää useimmissa
työstöratatyypeissä osittaisessa ketjutuksessa Ketjutus-valintaikkunassa.

Kun haaroituspiste saavutetaan, punainen nuoli osoittaa ketjutuksen oletusarvon suuntaan. Yksi tai useampi sininen
nuoli osoittaa mihin tahansa muuhun vaihtoehtoiseen haaran suuntaan kuten alla olevassa esimerkissä.

Käytä ohjattua ketjutusta seuraavasti:

Klikkaamalla Seuraava jatketaan punaisen nuolen suuntaan.

Valitsemalla Säädä jatketaan toiseen suuntaan/valitaan toinen alkio.

Vaihtoehtoisesti voidaan myös klikata punaista tai sinistä nuolta ja edetä valitun nuolen suuntaan. Osittainen ketjutus
ei ole käytössä sorvausradoilla.

Tasojen hallinnan uudet piirteet
Alla luetellaan Tasojen hallinnan uudistuksia.

Alkioiden liittäminen tasolle

Nyt voit käyttää Leikepöytä-komentoja Koti-välilehdellä leikataksesi tai kopioidaksesi valittuja alkiota tasolle.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Käytä Liitä alkioita Tasojen hallinnan hiiren oikean hiiren näppäimen valikossa liittääksesi leikatut tai kopioidut
alkiot valitulle tasolle.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

22



23

Mastercam simulointi
Alla luetellaan Työstöratojen hallinnasta ja Kone-välilehdeltä avattavan Mastercam Simulatorin uusia piirteitä.

Akseleiden säätö

Akseleiden säätöä on parannettu Mastercam Simulaattorin Konesimulointi-moodissa. Tämä ikkunan voidaan
ottaa käyttöön Näyttö-välilehden Akseleiden säätö painikkeella.

Tästä Akseleiden säätö ikkunasta voidaan akseleita liikuttaa käsiohjauksella. Akseleita voidaan ohjata liukusäätimillä
ja painikkeilla. Tällä voidaan tarkastaa, ovatko koneen akseleiden rajat asetettu oikein ja tapahtuuko mahdollisia
törmäyksiä. Tarvittaessa voi Palauta kaikki painikkeella kaikki komponentit oletussijainteihinsa.

Näytä uudelleen

Nyt voi pysäyttää tarkastuksen sen aikana ja kelata taaksepäin. Samalla poistettu materiaali palautuu kappaleeseen.
Näytä uudelleen on käytössä vain Tarkastus-moodissa.

Näytä uudelleen -tavan käyttämiseksi se on otettava ensin käyttöön ja ajettavan simulointi läpi.

Kun simulointi on valmis, voi Simuloinnin aikapalkista siirtyä eteen- ja taaksepäin ja nähdä materiaalin poisto ja
lisääminen.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Värejä vaihtaen -toiminto

Uudessa versiossa on lisätty värejä Mastercam Simulaattorin Värejä vaihtaen -toimintoon. Versiossa Mastercam
2018 oli vain 12 väriä käytössä. Versiossa Mastercam 2019 on nyt 18 väriä.

Nyt voidaan valita Tarkastus-välilehden Värejä vaihtaen -pudotusvalikosta Operaatioittain tai Työkaluittain.
Nämä valinnat on poistettu Asetukset-valintaikkunasta.
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Koneen koteloinnin näyttäminen ja piilottaminen

Kun ollaan Konesimulointi tilassa voidaan vaihtaa Koneen koteloinnin tilaksi Näytetään, Läpikuultava tai Ei
näytetä.

Tämä valinta on Koti välilehdellä Näkyvyys ryhmässä.
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Työkalun tallennus rautalanka- tai verkkogeometriana

Mastercam Simulaattorissa voi Simulointi-moodissa tallentaa työkalun joko rautalanka- tai verkkogeometriana.

Valitse Simuloinnin välilehdeltä Tallenna työkalu -painikkkeella tallennusasetukset.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

26



27

Pysäytysasetukset

Kun käytetään Mastercam simulaattorin pysäytysasetuksien Määritä arvot valintaa pysäytysten määrittelyyn,
voidaan valita Saavutettu tai ylitetty arvo pysäyttämään simulointi saavutettaessa tai ylitettäessä X, Y tai Z arvo.
Pysäytysasetukset ovat Koti-välilehdellä.
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Aikajanan zoomaus

Mastercamin Simulaattoriin on lisätty aikajanan zoomaus -toiminto, jonka avulla voi nähdä aikajanan
yksityiskohtaisemmin. Tämä on kätevää, kun Kirjanmerkit voivat olla kovin lähellä toisinaan. Aikajanan zoomaus
kytketään päälle ja pois Näytä-välilehdellä.

Mastercam Simulaattorin vasemmassa alakulmassa on Aikajanan zoomauksen liukusäädin.

Mastercam Simulaattorin oikeassa alakulmassa olevasta Aikajana näyttää koko aikajanan. Korostettu jakso näyttää
zoomatun alueen. Korostettua jaksoa voi myös liikuttaa vetämällä sitä eteen- ja taaksepäin.

Jos Aikajanan zoomaus klikataan pois käytöstä, simulaatio palaa oletusasetuksiinsa. Jos Aikajanan zoomaus
kytketään uudelleen päälle, se muistaa zoomausasetukset ja ottaa ne käyttöön riippuen simulaation kohdasta. Tämä
koskee vain kulloista Mastercam Simulaattorin istuntoa.
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Työstöradan analysointi

Työstöradan analysointi on nyt käytössä Mastercam Simulaattorin Simulointi-moodissa. Klikkaa Näytä-välilehdeltä
Työstöradan analysointi avataksesi Työstöradan analysoinnin ikkunan.

Työstöradan analysointi tutkii työstöradan muutokset ja näyttää ne värikoodeilla. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

l Operaatio: Näyttää kunkin radan eri värillä.

l Työkalu: Näyttää kunkin työkalun eri värillä.

l Syöttönopeus: Näyttää eri syöttönopeudet ja pikaliikkeet omilla väreillään.

l Jakson pituus: Näyttää työstöradan jaksot omilla väreillään.

Materiaalin näyttö
Näytä-välilehden Materiaali-painikkeella voidaan hallita varjostettujen alkioiden materiaaliominaisuuksia.
Klikkaamalla Materiaalin päälle näyttää alkioihin liitetyt materiaalit. Klikkaamalla Materiaalin pois palauttaa
alkioiden ulkonäön oletusarvoihinsa. Materiaalin näyttö ei ole käytössä Rautalanka-moodissa.

Metalli Muovi Lasi
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Metallia, muovia tai lasia voi käyttää alkion materiaalina. Kullakin materiaalilla on seitsemän tasoa kaikkein
läpikuultavammasta kaikkein läpinäkymättömään. Materiaalin liittäminen alkioon kytkee myös päälle tiedoston
Materiaali-näytön.

Tämä asetetaan Koti-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä tai klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-
alueella.

Materiaalin voi myös asettaa luotaessa aihiomalliaTyöstöradat-välihdellä Aihio-ryhmässä.

Nestauksen uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan työstöratojen ja geometrian nestaukseen tehtyjä uudistuksia.

MCLink INI -tiedostot

ATP:n luomia MCLinkin .INI-tiedostoja voidaan nyt avata ja tallentaa Työstöratojen nestaus -valintaikkunassa.
MCLink on Mastercam Routerin apuohjelma. MCLink-nestaus on menetelmä, jossa käytetään Automaattiset
työstöradat (ATP) -lisäohjelman tulostamia kappaleiden ja työstöratojen sarjoja.
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Yksityiskohtaisempia ohjeita .INI-tiedostojen avaamiseen ja tallentamiseen saat lukemalla Mastercam Ohjeen About
Toolpath Nesting.

Operaatioiden järjestys

Työstöratojen nestauksessa voidaan operaationipun operaatioiden järjestystä muuttaa. Toiminto on käytettävissä
vain silloin, kun lajittelumenetelmäksi on valittu Ei mitään.

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella operaationippua ja valitse Operaatioiden järjestys.

Operaatioiden järjestys -valintaikkuna avautuu ja näyttää kaikki valitun nipun operaatiot. Valintaikkunaa voidaan
sen jälkeen käyttää operaatioiden järjestyksen muuttamiseen.

Kun Mastercam on lajitellut operaatiot, se siirtää jokaisen nollasta poikkeavan viitenumeron operaation. Mitä
pienempi viitenumero, sitä aikaisemmin operaatio työstetään. Mitä suurempi viitenumero, sitä myöhemmin
operaatio työstetään. Esimerkiksi operaatiot, joihin on liitetty negatiivinen työstöindeksi (kuten -5 ja -1) työstetään
aikaisemmin kuin operaatiot, joissa ei ole indeksiä (kuten 0). Operaatiot, joissa on positiivinen työstöindeksi (kuten
10 ja 25) työstetään myöhemmin kuin operaatiot, joissa ei ole indeksiä. Tässä tapauksessa viiden operaation
työstöjärjestys olisi seuraavanlainen: -5, -1, 0, 10, 25.
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Värikuvien tallennus

Nestausasetukset-valintaikkunassa voidaan nestausraportteihin liittää värikuvia valitsemalla Värikuvat
raportissa. Työstöradat näkyvät väreissä vain jos Värejä vaihtaen, alkaen on valittuna.

Suuntien uudet piirteet
Alla esitellään suuntien ja Suunnat-hallintaikkunan uusia piirteitä.

Suunnasta-toiminto väreissä

Kun valitaan Etsi suunta, Suunnasta, suuntien akselistosymbolit näkyy grafiikassa Suunnat-hallintaikkunassa
määritellyin värein, jolloin suuntien tunnistaminen on helpompaa. Suuntien näkymistä säädellään hallintaikkunan
sarakkeesta.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

32



33

Akselistosymbolin XY-tasoruutu on värillinen

Suunnan akselistoikonin tasoruutu voidaan nyt konfiguroida kullekin suunnalle omalla värillään käyttämällä Suunnat-
hallintaikkunan Väri-kenttää. Värien käyttö helpottaa suunnan tunnistusta grafiikassa.
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Suuntien akselten ja pisteverkon asetukset

Tässä versiossa voidaan Suunnan akselistoikonin asetukset -valintaikkunasta käyttää suunnan akselistoikonin
koon määrittämisen lisäksi läpikuultavaa suunnan pisteverkkoa.

Suunnan akseleiden kokoa ja suunnan pisteverkon läpinäkyvyyttä ja kokoa voidaan säädellä.
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Valitse Suunnan akselistoikonin asetukset Suunnat-hallintaikkunan kohdasta Näyttövalinnat.

Pika-asetukset oletusasetuksiksi
Kaikki jostakin välilehdestä avattuun valintaikkunaan tehdyt asetukset voidaan tallentaa oletusarvoiksi. Tätä ennen
konfiguroinnin oletusasetukset oli määriteltävä Ohjelman konfigurointi-valintaikkunan sivuilta.

Seuraavien valintaikkunoiden pika-asetuksia tallennettaessa avautuu kehote, josta voidaan valita, tallennetaanko
tiedot oletuksiksi vai vain aktiiviseen istuntoon.

l Koti, Ominaisuudet, Alkioiden ominaisuuksien hallinta

l Piirustus, Mitoitus, Piirustusasetukset

l Näytä, Ulkoasu, Varjostus

l Näytä, Työstöradat, Ratojen näytön lisäominaisuudet

l Näytä, Pisteverkko, Pisteverkko

l Näytä, Näkymät, Näkymät
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Leikkausnäyttö
Suuntien hallinnassa voidaan kappaleesta luoda leikkauskuvanto.

Aktiivista suuntaa käyttämällä leikkauskuvanto luodaan klikkaamalla Leikkaus-saraketta Suuntien hallinnassa.

Grafiikassa leikkausnäyttö saadaan näkyviin valitsemalla Näytä-välilehden Leikkaus-vaihtopainikkeesta tai Suunnat-
hallintaikkunan Leikkausnäyttö

Kun Leikkaus on pois päältä, leikkausta ei näytetä grafiikassa, vaikka Leikkaus-sarakkeessa onkin X-merkki. Jos
Leikkausnäyttö on päällä, mutta kuvantoa ei tarvita, poista se valitsemalla X Leikkaus-sarakkeessa.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

36



37

Leikkausnäyttö-vaihtopainikkeessa on luettelo alkioista, jotka voidaan näyttää. Alkion valitseminen luettelosta
ottaa käyttöön leikkauksen kyseiselle alkiotyypille. Alkioihin, joihin saa leikkausnäytön kuuluvat:

l Aihiomallit

l Varjostetut alkiot

l Rautalanka-alkiot

l Työstöradat

l Sulje pinnat

Sulje pinnat täyttää osan kappaleesta kuten seuraavissa kuvissa:

Sulje pinnat päällä Sulje pinnat pois päältä
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Leikkausnäytön voi luoda myös silloin, kun luodaan uusi suunta käyttämällä Uusi suunta -toimintoikkunaa.
Leikkausnäytön täytyy olla päällä suuntaa muokatessa ja luotaessa.
Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Suunnat-ikkunassa haluttua suuntaa ja valitse Muokkaa.

Valitse Aseta-kohdasta Leikkaus asettaaksesi uuden suunnan leikkaukseksi.

Leikkausnäytön suunta ja sen asetukset voidaan tallentaa näkymiin. Valinnat voidaan määritellä Ohjelman
konfigurointi -valintaikkunan Kuvaruutu-sivulla kohdassa Näkymä. Kun tämä parametri on valittuna, kunkin
uuden suunnan leikkaustila tallennetaan näkymään.

Valitsemisen uudet piirteet
Seuraavaksi käydään läpi alkioiden valitsemisen uusia piirteitä Mastercam 2019-versiossa.

Korostuksen hehku

Alkioiden korostus hehkuu, kun liikutat kursoria niiden yllä tai kun niitä valitaan.
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Hehku otetaan käyttöön valitsemalla Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Kuvaruutu-sivulla Käytä
korostuksen hehkua.

l

Korostuksen hehkun väriä voidaan muuttaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Värit-sivulla.
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Verkon kärkipisteiden valinta

AutoCursor tunnistaa nyt Mastercam kolmioverkon kärkipisteet. Mastercam tunnistaa kaikkien
verkkokärkipisteiden sijainnit tai kärkipisteet, jotka sijaitsevat pitkin verkon reunoja. Tunnistus lisää CAD-
suunnittelun ja mitoituksen joustavuutta.

AutoCursorin tartuntaa verkkokärkipisteisiin konfiguroidaan AutoCursor asetukset -valintaikkunasta. Valitessasi
vain Verkon kärkipisteet tartuntaa käytetään kaikkiin kärkipisteisiin Valitsemalla Vain reunoilla tartutaan vain
pisteisiin, jotka sijaitsevat verkon reunoilla.

Työstöradat-hallintaikkunan näyttövalinnat
Näytä vain valitut työstöradat -komennon tila on voimassa Mastercam-istuntojen yli. Voimassaolon tila on
aktiivinen, asetettiinpa se Työstöratojen hallinnasta tai Pikavalintanauhasta.

Näkymien uudet piirteet
Näkymät-sivulla Ohjelman konfigurointi -valintaikkunassa on seitsemän uutta valintaa, joihin pääsee myös
klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella Näkymä-välilehden alaotsaketta ja valitsemalla Asetukset.
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Suuntia, joita käytetään leikkausten luomiseen voidaan tallentaa valitsemalla Leikkausnäytön suunnat.
Valitsemalla Leikkausnäytön asetukset valinnat tallentuvat oletusarvoina. Lisätietoja leikkausnäytöistä saat
kohdasta "Leikkausnäyttö" sivulla 36.

Näkymäasetuksiin kuuluu myös uusi Aihion näyttö. Näkymiin voidaan Lathe- ja Mill-Turn-kappaleille tallentaa useita
aihion asetuksia, mutta Mill- ja Router-kappaleille vain yksi.

Jos käytössä on 3Dconnexion-hiiri, aktiivisen, kierretyn asennon voi tallentaa näkymään. Valitse 3D-hiiren kierron
keskipiste.
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Työkalun rautalankanäyttö
Perinteisessä simuloinnissa voidaan nyt valita, näytetäänkö työkalu varjostettuna tai rautalankaesityksenä.

Tämä valinta löytyy Simulointiasetusten valintaikkunasta kohdasta Työkalun näyttötapa, josta voi valita
Varjostettu tai Rautalanka.
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DESIGN UUDET PIIRTEET

Alla luetellaan Desing-toimintoihin kuten Leikkausviivoitukseen, Työnnä-Vedä -toimintoon ja Solmupisteisiin
luotuja uusia piirteitä.

Mitoituksen uudet piirteet
Alla on lista Piirustus-välilehden uusista piirteistä mukaan lukien Leikkausviivoitus ja Huomautus.

Leikkausviivoitus

Aiemmissa versioissa jouduttiin poistumaan Leikkausviivoituksesta, kun haluttiin ketjuttaa geometria uudelleen.
Uuteen versioon on lisätty Valitse uudelleen -painike, jolla voidaan ketjuttaa geometria uudelleen ilman, että
tarvitsee poistua toiminnosta.

Assosiatiiviset mitoitukset

Mastercam-versioon on lisätty uusi Assosiatiivisuus-toiminto, joka kertoo mitkä mitat ovat assosiatiivisia
geometrian kanssa. Toimintoa käytetään valitsemalla Piirustus-välilehden Vahvista-kohdasta Assosiatiivisuus.
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Kun toiminto on avattu, valitse tarkistettavat piirustusalkiot ja paina sitten [Enter] tai valitse Lopeta valinta.

Mastercam näyttää mitat, jotka ovat assosiatiivisia tulosvärillä (sinipunainen) ja mitat, jotka eivät ole assosiatiivisia
ryhmävärillä (punainen). Kun liikutat hiirtä assosiatiivisten mittojen yllä, vastaava assosiatiivinen geometria
korostetaan. Mastercam näyttää myös, kuinka moni valituista mitoista on assosiatiivinen.
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Huomautustekstin korkeus

Käyttämällä Valitse korkeus -painiketta Huomautuksen valintaikkunassa voit valita nopeasti tekstin, jossa on sama
korkeus kuin jossain toisessa huomautuksessa. Valitse painike ja sen jälkeen teksti grafiikka-alueelta. Korkeus-
valinta päivittyy vastaamaan valitun tekstin korkeutta.

Mitoituksen apuruksit

Kun kaarta tai ympyrää mitoitetaan, kaaren tai ympyrän ulkopuolelle ilmestyy ruutusektoreita, joissa on 45 asteen
kulmissa pieniä ristejä. Näiden ruksien avulla voidaan nopeasti vaihtaa lineaarisesta mitoituksesta ymypyrämäisen
mitoitukseen.

Liikuta hiirtä sektorin keskisen ruksin yllä luodaksesi lineaarisen mitoituksen kuten kuvassa alla:
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Liikuta hiirtä sektorin nurkassa olevan ruksin yllä luodaksesi ympyrämäisen mitoituksen kuten kuvassa alla:

Solidit- ja Mallin valmistelu -välilehtien uudet piirteet
Seuraavassa on esitellään uudistuksia, joita on tehty toimintoihin Solidit- ja Mallin valmistelu -välilehdillä, kuten
esimerkiksi Työnnä-vedä ja Reiän akseli.

Boolen toiminnot

Jotkut käyttäjät ovat havainneet uudessa käyttöliittymässä Boolen-operaatioiden hidastumista silloin, kun on valittu
monimutkaisia kappaleita, joissa on useita operaatioita ja/tai työkalukappaleita.

Versiossa Mastercam 2019 on Boolen-operaatioiden työkulkua muutettu laskenta-ajan minimoimiseksi.
Kohdekappaletta ja työkalukappaletta ei enää tarvitse valita valintaikkunan avaamiseksi ja asetusten
muokkaamiseksi. Nyt valintaikkuna avautuu heti toiminnon alussa.

Viiste

Versiolla Mastercam 2019 voit luoda sellaisia viisteitä kappaleisiin kuten esim. lieriöiden pinnoilla olevien reikien
reunoille, joissa viisteiden kulma vaihtelee.

Solidin purkaminen osiin

Pura osiin -toiminto tukee nyt myös lieriöitä, kartioita ja muita solideja, joilla ei ole tasaisia sivuja.
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Reiän akseli

Reiän akseli -toiminnossa on useita uusia ominaisuuksia Mastercam 2019 versiossa. Valintaan voidaan nyt sisällyttää
myös kartiomaisia reikiä ja antaa toiminnon luoda vektorit kärkiporattaville rei’ille. Lisäksi uudella Kaikki reiät -
painikkeella valitaan kappaleen kaikki reiät yhdellä klikkauksella.

Akselisuorien luonnin jälkeen voidaan muuttaa niiden ominaisuuksia tai tasoa Lisävalinnat-välilehdellä.

Mastercam näyttää nyt reiän halkaisijan aiemmin näytetyn säteen sijasta.

Uudet kohdistamisen toiminnot

Mallin valmistelu -välilehdellä on kaksi uutta toimintoa ja Sijainti-toiminto on nyt Kohdista sivuun.

Kohdista sivuun

Kohdista sivuun käyttää dynaamista akselistoikonia ohjaamaan suuntausta silloin, kun solideja sovitellaan. Tästä on
hyötyä 3D-työkalujen luomisessa silloin, kun paloja sijoitetaan pitimiin. Lisätietoja 3D työkaluista on kohdassa "3D-
työkalun tuki" sivulla 76.

Sijoittamisen jälkeen kohdetta voidaan säätää lisää dynaamisella akselistoikonilla. Kohdista sivuun -toiminnossa on
kolme käyttötapaa Samankohtainen, Kohtisuora ja Yhdensuuntainen.

Samankohtainen kopioi tai siirtää solidin yhteensovittamalla sivun toisen solidin sivuun. Yhdensuuntainen ja
Kohtisuora edellyttävät siirrettävän solidin lineaarisen reunan ja kohdesolidin valitsemista. Kun valitset siirrettävän
solidin lineaarisen reunan, Mastercam kohdistaa akselistosymbolin X-akselin valittuun reunaan. Kun valitset
kohdesolidin reunan, Mastercam kohdistaa siirrettävän solidin X-akselin yhdensuuntaisesti tai kohtisuoraan valittuun
reunaan.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Design uudet piirteet



Kohdista sivuun tukee myös lieriömäisten sivujen yhteensovittamista. Kun sivut on valittu, Kohdista sivuun
kiertää valittuun sijaintiin ja liittää sivut kummankin sivun keskiöstä. Toiminto kiertää kohteen sijaintiin, jos solidit
eivät ole samalla tasolla tai niiden säteet eivät ole yhtä suuret.

Kohdista Z

Kohdista Z kohdistaa sorvausoperaatiossa käytettävän solidin uuteen työkoordinaatistoon tai jo luotuun
konstruktiotasoon pitkin Z-akselia. Solidi voidaan näin suunnata työstöä varten. Tämä toiminto on myös Lathe
Sorvaus -välilehdellä.

Kohdista suuntaan

Kohdista suuntaan kohdistaa solidin uuteen työkoordinaatistoon tai jo luotuun konstruktiotasoon. Solidin reuna
voidaan kohdistaa suunnan tai työkoordinaatiston X-akseliin, ja solidin valittu piste voidaan kohdistaa
työkoordinaatiston tai suunnan origoon.
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Uusi reikien luonti solideihin

Solidien välilehteen on lisätty Reikä-painike. Tällä toiminnolla automatisoidaan lieriömäisten reikien luonti solideihin
ilman, että tarvitsee luoda ympyröitä ja pursottaa niitä.

Aseta reiän mitat ja reiän tyyppi. Voit luoda yksinkertaisen lieriöreiän tai valita seuraavista reikätyypeistä:

l Tasoupotus

l Kartioupotus

l Uppokantareikä

l Kartioreikä

Reikä sijoitetaan solidiin klikkaamalla grafiikassa. Painamalla [Enter] uusi reikä tulee näkyviin. Reiän luonti säilyy
aktiivisena ja reiän kopioita voidaan sijoittaa kappaleeseen tai muokata reiän parametreja.

Usein käytetyt reikämallit voidaan tallentaa kirjastoon. Tallennettuja reikiä voidaan käyttää tulevissa Mastercam-
istunnoissa. Mastercam muuntaa tallennettujen reikien koot aktiiviseen käyttöyksikköön (tuumista metrisiin tai
metrisistä tuumaisiin).

Solidien hallintaikkunassa näkyvät näiden muuntotoimintojen operaatiot.
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Työnnä-vedä

Työnnä-vedä -toimintoa voidaan nyt käyttää solidien luomiseen avoimista, suljetuista ja nestatuista
rautalankageometrioista sekä pintasolideista.

Klikkaa Työnnä-vedä -toimintoikkunassa Valitse kohdassa Ketjutus avataksesi Ketjutus -valintaikkunan. Valitse
rautalankageometria, josta solidi halutaan luoda ja klikkaa OK. Solidi luodaan grafiikkaikkunassa ohjainnuolen avulla.

Työnnä-vedä tunnistaa myös pinnat. Voit valita yksittäisen pinnan ja käyttää nuolta solidin luomiseen tai tarttua
yhdistettyihin pintoihin siirtääksesi ne yhtenä pintana. Uusi Säilytä lähteen pinnat estää alkuperäisten pintojen
häviämisen.

Solidien hallinta

Solidien organisoinnissa on uusia piirteitä. Uudistuksiin kuuluvat:

l Solidiryhmiä voidaan nyt luoda useita. Lisäksi näitä ryhmiä voidaan muokata, siirtää, järjestää uudelleen, ja
ryhmistä voidaan solideja poistaa. Hitaalla kaksoisklikkauksella ryhmiä voidaan nimetä uudelleen. Käyttämällä
[Vaihto+klikkaus] ja [Ctrl+klikkaus] -painikkeita voit siirtää useita solideja ryhmään tai ryhmästä pois.

l Silloinkin, kun ryhmän kansioikoni on minimoitu, ikoni näyttää kansiossa olevien solidien tilan.

l Työkalurivillä näkyy nyt useita valintoja, joita aikaisemmin käytettiin hiiren oikean painikkeen valikosta.

l Hiiren oikean painikkeen valikossa Analysoi alkion ominaisuudet on korvannut Ominaisuudet, jolloin
valitusta solidirungosta saadaan nopeasti lisää tietoja.
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Pintojen uudet piirteet
Alla on lista Pinnat-välilehden uusista piirteistä mukaan lukien Solidista ja uusi Muokkaa pintaa -toiminto.

Uusi pinnan muokkauksen toiminto

Uusi toiminto, Muokkaa pintaa, on lisätty Pinnat-välilehdelle.
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Muokkaa pintaa -toiminnolla voidaan muokata olemassa olevia pintoja. Se toimii vastaavalla tavalla kuin Mastercam
2017 versiossa esitelty Muokkaa spliniä. Käyrän solmupisteissä voidaan muokata niiden tangentteja ja suuruutta.
Vektoreiden ohjauspisteissä voidaan muokata niiden tangentteja. Voidaan myös muokata tarkemmin lisäämällä ja
poistamalla solmupisteitä ja isokäyriä.

Muokkaa pintaa sisältää myös työkaluja, joilla voi tarkastella ja analysoida valittua pintaa. Vuokäyriä voidaan lisätä ja
poistaa U- ja V-suunnissa. Kaarevuusvektori osoittaa pinnan kaarevuuden ja sen jatkuvuuden tai katkokset.

Power Surface -pintojen muokkaus

Uusi toiminto, Power Surface, on lisätty Pinnat-välilehden Luo-ryhmään. Toiminnon avulla käyttäjä voi helposti
luoda pintoja käyristä ja niiden viereisistä pinnoista.
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Kun uuden pinnan luontiin tarvittavat käyrät on valittu, Power Surface -toimintoikkuna avautuu.
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Pinnat solidista

Aiemmin Mastercam 2018 versiolle tulleita valintatoimintoja on nyt käytettävissä luotaessa pintoja Solideista -
painikkeella Pinnat välilehdellä. Seuraavat pikavalinnat on käytössä:

l [Shift+klikkauksella] valitaan tangeeraavia solidien sivuja.

l [Alt+klikkauksella] valitaan vektorilla.

l [Ctrl+klikkauksella] valitaan vastaavat solidien pyöristykset ja reiät.

l [Shift+klikkauksella] valitaan vastaavat solidien sivut.

l Kaksoisklikkaamalla valitaan solidin piirre.

l Kolmoisklikkaamalla valitaan solidikappale.

Rautalankageometrian uudet piirteet
Alla on lueteltuna Rautalanka-välilehden uusia toimintoja, kuten Solmupisteet ja Yhdistä alkioita.

Käyrä yhdelle reunalle ja Käyrä kaikille reunoille

Käyrä yhdelle reunalle ja Käyrä kaikille reunoille toiminnoilla voidaan luoda nyt reunakäyrät myös
verkkopinnoille.
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Uusi Jaa-toiminto

Jaa on nyt erotettu Tasaa/paloittele/jatka-toiminnosta omaksi toiminnokseen ja siihen on lisätty uusia valintoja.
Jaa on Rautalanka-välilehdellä.

Kuten edellissäkin Mastercam versiossa, voidaan Jaa-toiminnolla tasata ja paloitella alkioita. Hiiren vasemmalla
näppäimellä voidaan valita alkiota tasattaviksi tai paloiteltaviksi aina kun hiiri sattuu alkion kohdalla ja korostaa sen.

Yhdistä alkioita

Yhdistä alkioita toiminto, (joka on Rautalanka-välilehden Tasaa/paloittele/jatka-valikossa) toimii nyt oman
toimintoikkunanaan. Näin voidaan tehdä useita operaatioita ilman, että toimintoa tarvitsee käynnistää uudelleen.
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Offset-ketjut

Työnkulkua on muutettu Offset-ketjuille. Aiemmissa versiossa ketjutuksen suunta määritteli myös offset-suunnan.
Nyt pyydetään näyttämään offset-suunta klikkaamalla grafiikka-alueella tai valitsemalla AutoCursor-sijainti.

Grafiikan valintapainikkeet

Kirjainten luonti ja Reikäkehä käyttävät origoa, napakoordinaattisia ja lineaarisia näytän valintapainikkeita, joita
aiemmin käytettiin vain Venytä- tai siirtotoiminnoissa.

Origo voidaan muuttaa klikkaamalla keskiöpalloa ja siirtämällä sitä. Klikkaa nuolta ja vedä sitä sisäänpäin tai ulospäin
muokataksesi sädettä. Kulmaa kierretään ja muutetaan klikkaamalla sinistä ympyrää.

Solmupisteet

Solmupisteet ei enää luo myös kontrollipisteitä splinille.

Mastercam 2018 Mastercam 2019
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Liitossplini

Liitossplini sisältää nyt uudet suunnan hallinnan valinnat, joilla voidaan muuttaa splinin kummankin pään suuruutta.
Nyt voidaan myös tasata tai katkoa toisen tai molemmat alkuperäisistä käyristä.
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JYRSINNÄN UUDET PIIRTEET

Seuraavaksi esitellään jyrsintäratojen uusia piirteitä, mukaan lukien 2D- ja 3D-jyrsinnän sekä moniakselisten ratojen
parannetut ominaisuudet.

Pitimen tarkastus
Tarkasta pidin, joka oli lisäohjelmana aiemmissa Mastercam versioissa, toimii nyt suoraan Mastercam versiossa ja
siihen on lisätty uusia piirteitä. Valitsemalla Tarkasta pidin voidaan tarkastaa operaation työkalun pitimen
mahdollisia törmäyksiä kappaleeseen. Se laskee alueet, joissa pidin voi osua kappaleeseen ja kertoo työkalun
minimipituuden, jolla voidaan välttää nämä törmäykset. Ennen Tarkasta pidin toiminnon käynnistämistä, tulee
valita tarkastettava operaatio Työstöratojen hallinasta.

Tarkasta pidin on Jyrsinnän työstöratojen välilehdellä.
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Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing™)

Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing) -teknologia vastaa ajan viimeistelytyökalujen profiilien ja
työstöprosessien haasteisiin ja johtaa kohonneeseen tehokkuuteen. Tämän kehityksen tueksi Mastercam-versiossa
on kaksi uutta työkalutyyppiä, kartiomainen ja linssimäinen muoto. Tynnyrijyrsin on siirretty Nopeutettu viimeistely -
ryhmään ja tähän jyrsinmuotoon on lisätty variaatioita.
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Linssimäinen ja kartiomainen muoto perustuvat tynnyrijyrsimeen, jossa on uudet kärjen ja profiilin mitoitukset.
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Uusi pisteen valinnan työkulku
Kun valitaan pisteen geometriaa, Mill-, Router- ja Wiren työkierron radoille avautuu uusi Reikien määrittelyn
toimintoikkuna vanhan Porauspisteiden valinta -ikkunan sijaan.

Käytä Valinta-välilehden valintoja pisteiden valintaan ja tee tarvittavat muutokset lajittelujärjestykseen. Kun valinnat
ja asetukset ovat halutun mukaiset klikkaamalla OK avautuu työstöratojen valintaikkuna.

Ohita pienemmät taskut kuin
Uusi valinta on käytössä Aluerouhinta, Dynaaminen OptiRouhinta, Vakio-Z, Tasainen alue - ja 2D-aluejyrsintä -ratojen
Siirtymiset-sivulla. Tällä uudella parametrilla voidaan ohittaa taskut määrittämällä työkalun halkaisijan
prosenttimäärä sen sijaan, että annetaan taskulle määritetty koko. Kun annetaan arvo joko Työkalun
halkaisijaprosentti -kenttään (vasemmalla ) tai Taskun minimikoko -kenttään (oikealla), myös toinen arvo
päivittyy.
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Tällä voidaan ratkaista ongelma, jossa Mastercam uskoo taskun olevan riittävän suuri työkalulle, mutta
lähestymisliike on niin tiivis, että työkalu käytännössä porautuu materiaaliin. Jos halutaan varmistua, että koko pinta
työstetään, arvoksi voidaan antaa 0. Jos työstettävä alue on kuitenkin liian pieni annetuille lähestymisliikkeille,
työkalu porautuu suoraan materiaaliin.

Alla olevassa kuvassa näytetään 2D-aluetyöstön rata työstettynä 12.0 (mm) tappiterällä käyttäen Ohita pienemmät
taskut kuin -kentälle ei prosenttiarvoja.

Prosenttimäärä Tuloksena oleva rata

0%

300%

350%
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Kun avataan Mastercam vanhemman version rata, operaatiot saattavat tulla merkatuiksi keskeneräisiksi. Jos näin on,
näytetään tästä ilmoitus.

2D uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan 2D-ratoihin, kuten profiilintyöstöön tehtyjä uudistuksia.

Muita uudistuksia

l Kierteen jyrsinnän työstöradoilla voidaan nyt säätää lähestymis-/ poistumiskaarta asteikolla 0-360 astetta

l Uusi Lopetus keskipisteeseen -parametri Lähestyminen/poistuminen-sivulla lopettaa työstöradan
valitun kaaren keskipisteeseen.

Säilytä terävät nurkat

Uusi kenttä, Säilytä terävät nurkat, on nyt lisätty tavallisten 2D-profiilin ja Taskun työstöratojen
Työstörapametrien sivulle. Tällä uudella menetelmällä kierretään työkalu terävien nurkkien ympäri. Tämä on
käytössä, kun Työvara seinämillä kentässä on positiivinen arvo.

l Työkalun kierto nurkan
ympäri kenttään on asetettu
Terävien.

l Työvara seinämillä kentän
arvona 0.0.

l Säilytä terävät nurkat ei ole
valittuna.

l Työkalun kierto nurkan
ympäri kenttään on asetettu
Terävien.

l Työvara seinämillä kentän
arvona 0.175.

l Säilytä terävät nurkat ei ole
valittuna.

l Työkalun kierto nurkan
ympäri kenttään on asetettu
Terävien.

l Työvara seinämillä kentän
arvona 0.175.

l Säilytä terävät nurkat on
valittuna.
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Uusi Mallin viisteen työstörata

2D-työstöön on lisätty uusi työstöratatyyppi. Mallin viisteen työstörata työstää turvallisesti viisteitä vaakatasossa
solideihin. Mallin viiste tukee vain seuraavia:

l Viistejyrsin

l Solidin reunoja ja sivuja Geometrian ketjutuksessa

l Pintoja, solideja ja verkkopintoja Väistettävät mallit valinnassa

Valittuasi Ketjun geometrian Mallin viisteen -radalla on joukko omia parametrejaan, joilla voidaan ohjata työstöä
tarkemmin. Voit antaa Solidimallille erikseen Sivuttaisen turvaetäisyyden, jolla työkalua siirretään poispäin
solidista niin, ettei työkalun pystysuora osa kosketa malliin. Tämä valinta on Työstöradan tyypin sivulla.
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Työstöparametrien sivulla voidaan asettaa Viisteen leveyden arvo ketjutetun geometrian työstösyvyydestä.
Käyttämällä Huipun offset määrätään etäisyys viisteen yläreunasta työkalun täyteen halkaisijareunaan ja
käyttämällä Pohjan offset määrätään viisteen alareunan etäisyys työkalun kärkeen.

Mallin viiste valitaan Mill työstöradat välilehden 2D-ryhmästä.
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3D uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan 3D-ratoihin, kuten hybridityöstöön tehtyjä uudistuksia.

Aluerouhinnan parannukset

Aluerouhinnan ratojen linkkauksen laskenta-aika on nyt nopeampi, erityisesti kappaleissa, joissa on paljon taskuja ja
pieniä syvyysaskeleita. Tämä parantaa työstön kokonaisaikaa koneilla, jotka voivat hyödyntää suuren syötön jyrsimiä.
Näillä työkaluilla käytetään yleisesti pienempää syvyysaskelta - esimerkiksi 10% työkalun halkaisijasta. Tästä seuraa
helposti suuri määrä lajiteltavia taskuja. Alla olevasta kuvasta näkee, että tämän radan laskenta-aika on vähentynyt
Mastercam 2018 ja Mastercam 2019 välillä.

Mastercam 2018
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Mastercam 2019

Uusi tasakarheuden ratatyyppi

Mastercam 2019 versiossa on uusi 3D suurnopeusrata, Tasakarheus Tämä uusi rata muistuttaa vakiokarheusrataa,
mutta liike on suhteessa sivusiirtoon. Tasakarheusrata tuottaa paremman pinnanlaadun verrattuna ”Vakiokarheus” -
suurnopeusrataan.
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Tasakarheusrata tuottaa siistin, värinättömän liikkeen, johon on mahdollista säätää terävien käännösten
juohevoitusta. Liike voidaan muuttaa spiraalimaiseksi, jolloin lastusta lastuun siirtymisen liikkeet jäävät pois.

Tasakarheus tukee myös väistettävän geometrian alueita ja Projisoidun rajauksen juohevoitustoleranssia, joka
otettiin käyttöön tässä versiossa. Lisätietoja tästä on kohdassa "Juohevoituksen toleranssi" vastakkaisella sivulla.

Tasakarheuden radoilla on kaksi erityistä valintaa Työstöparametrien sivulla. Spiraali poistaa työstön sivusiirrot.
Juohevoitus juohevoittaa liikkeen muodon ylitse poistamalla terävät suunnan muutokset kaarilla. Pinnan paremman
laadun lisäksi työkalun kuormitus on tasaisempaa.

Valitse Tasakarheus Jyrsinnän työstöratojen välilehden 3D-ratojen ryhmästä.
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Juohevoituksen toleranssi

Uusi, Projisoidun rajauksen juohevoitus toleranssi -optio on lisätty hybridi- ja tasakarheusradan Työkalun
ohjaus -sivulle.

Kun rajauskäyrää projisoidaan työstömalliin, syntyvä projisoitu rajauskäyrä voi olla pykälikäs tai rosoinen erityisesti
jyrkkien piirteiden lähellä. Tällä valinnalla Mastercam parantaa projisoitua rajausta.
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Ilman toleranssia Toleranssi käytössä

Kun tätä optiota käytetään tasakarheusradalla ilman väistettävää geometriaa ja ilman rajauskäyrää, Mastercam
yrittää juohevoittaa rajaa väistettävän ja työstettävän geometrian välillä silloin, kun rajassa on ongelmia.

Siirtymisliikkeen nopeus

Nyt voidaan asettaa, mitä syöttönopeutta käytetään siirtymisliikkeiden aikana Vakio-Z-radoissa. Tämä asetus on
Siirtymiset-välilehdellä.

l Porautumisnopeus: Käytetään Työkalu -sivulla asetettua Porautumisen nopeutta siirtymisliikkeissä.

l Syöttönopeus: Käytetään Työkalu -sivulla asetettua Syöttönopeutta siirtymisliikkeissä.

Moniakseliratojen uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan moniakseliratojen uudistuksia.

Sekalaisia uudistuksia

l Kyljellä työstön työstöratojen tulostus voidaan nyt lukita 4-akseliseksi, vaikka rata poikkeaisikin pinnalta.

l Taso voidaan nyt valita Valitse työkalutaso -painikkeesta Työkalun suunta 3-akselisessä työstössä -
valintaikkunasta.

l Nyt Kärjen ohjaus voidaan Port Expert -työstöradalla asettaa dynaamiseksi, kun käytetään rouhintaa.
Optiota voidaan käyttää Kärjen ohjauksen muoto -sivulla silloin, kun Tulostusformaatti Työkalun akselin
ohjaus -sivulla on 4 akselinen.
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l Nimettyä suuntaa voidaan taas käyttää kuvantona.

l Nyppylän korkeus on nyt käytössä Muodonmuutos-työstöradoilla samalla tavalla kuin myös muita sitä
tukevilla radoilla.

Asteittainen etureunan siirto

Muodonmuutos- ja Yhdensuuntainen-ratatyypeissä voidaan nyt käyttää asteittaista Etusiirtoa, joka pitää työkalun
paremmin kosketuksessa kappaleeseen ilman, että työkalun etu- ja takareunaan kohdistuu liian suurta rasitusta ja
kulumista. Ilman asteittaista etureunan siirtoa työkalu työstää kappaleen ylitse reunallaan, kuten seuraavissa
kuvissa. Etusiirto on Työkalun akselin ohjaus -välilehdellä.

Ensimmäisessä kuvassa työkalu aloittaa työstön reunallaan.
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Toisessa kuvassa työkalu on työstänyt koko kaaren reunallaan.

Alla olevissa kuvissa työkalulla työstetään käyttämällä asteittaista etusiirtoa. Ensimmäisessä kuvassa työkalu aloittaa
työstön, toisessa kuvassa työkalu on ryhtynyt käyttämään työkalun keskiötä ja kolmannessa kuvassa, työstön lopussa
työkalu työstää alkuun verrattuna vastakkaisella reunallaan.
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Säikeistys (moniydinprosessorin hyödyntäminen)

Käyrän, Kyljellä työstön, Vuopinnan, Monipinnan, Kanavatyöstön, ja Kiertoakselin työstöradat käyttävät nyt
hyväkseen säikeistystä, jolloin Mastercam voi tehdä muita toimintoja työstöratojen laskennan aikana. Nopeuden
kasvun voi helposti havaita operaatioissa, joissa joudutaan tekemään useita laskutoimituksia.

Tarvittaessa voidaan säikeistys kytkeä pois valitsemalla Mastercam lisäasetusten konfigurointi valintaikkunan
Työstöradat-sivulta Perinteisten moniakseliratojen säikeistys -kohdasta Ei käytössä.
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Uusi jäysteen poiston rata

Moniakselityöstöön on lisätty uusi työstöratatyyppi. Jäysteenpoistossa pyöristetään teräviä reunoja 3-5-akseliradoilla
ja poistetaan purseita.

Jäysteet-rataa voidaan käyttää seuraavilla työkaluilla:

l Pallojyrsin

l Takaleikkuinen kuulapääjyrsin
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Valitse Mill työstöradat välilehden Moniakselinen-ryhmästä Jäysteet.
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LATHE UUDET PIIRTEET

Seuraavaksi käydään sorvauksen uusia piirteitä versiossa Mastercam 2019.

3D-työkalujen tuki
Mastercam-versiossa voidaan rakentaa työkaluja 3D STEP -mallien pohjalta käyttämällä uutta Työkalun mallinnus -
toimintoa. 3D-työkalu luodaan Työkalun hallinnan valikkoikkunassa valitsemalla hiiren oikean näppäimen valikosta
Luo 3D-työkalu.

Työkalun mallinnus on välilehtiä sisältävä toimintoikkuna. jossa tietojen määrittäminen on opastettua ja 
johdonmukaista. Työkaluja voidaan määritellä, liittää ne operaatioihin ja katsella tuloksia perinteisellä simuloinnilla ja 
Mastercam Simulatorilla.
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Parantunut tuki keskilinjasta poikkeavaan sorvaukseen
Tukea keskiviivasta poikkeavaan sorvaukseen on parannettu. Kun valitaan työkalu tai revolveri, joka ei ole ketjutetun
geometrian keskilinjalla, Mastercam vaihtaa karan pyörimissuunnan operaatiossa. Aiemmissa Mastercamin
versioissa työkalu oli vaihdettava vastakkaiseen revolveriin. Tätä ei enää tarvitse tehdä.

Mastercam tekee myös uusia tarkistustoimintoja, joilla ehkäistään keskilinjasta poikkeavan sorvausta tapauksissa,
joissa sen käytössä ei ole järkeä kuten balanssityöstössä.
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Mastercam Pitkäsorvausautomaatit
Huomio: Pitkäsorvausautomaattien lisäominaisuus on tällä hetkellä saannissa vain USAssa.

Mastercam 2019 tukee nyt pitkäsorvausautomaatteja tutulla Lathe-ohjelmalla. Pitkäsorvausautomaatteja voidaan
käyttää, jos käytössä on Lathe- ja Mill/Mill3D -lisenssit. Ne toimivat tuttujen Lathe- ja Mill- ratojen kanssa. Mastercam
sisältää jyrsintätyökaluja käyttäviä jyrsinnän, pistosorvauksen ja kaiverruksen ratatyyppejä.

Kun pitkäsorvausautomaatille tehdään ratoja Mastercam Lathe for Swiss ympäristössä, tarvitaan luonnollisesti näille
koneille sovitettu postprosessori. Niitä on jo koko joukko saatavana. Näitä postprosessoreita kirjoittaa ja tukee
Mastercamin yhteistyökumppanit, Postability, Inc. ja In-House Solutions, Inc. Tällä hetkellä postprosessoreita on
saatavaa lähinnä USAssa myynnissä oleville pitkäsorvausautomaateille. Tämän vuoksi ohjelmaa toimitetaan tällä
hetkellä vain Yhdysvaltoihin.
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Luotuja työstöratoja voidaan simuloida Mastercam Simulaattorilla ja perinteisellä simuloinnilla.

Sorvaus usealla pistolla
Pistosorvausradat sisältävät nyt Useita pistoja -valinnan, jolla voidaan luoda pistosorvauksen rouhintaratoja ripojen
työstöön, kuten tässä kuvassa:

Tällä voidaan välttää työkalun taipumista. Työkaluun kohdistuvan paineen pitäminen vakiona parantaa lastunhallintaa
ja pitää työkalun kulumisen tasaisempana. Usealla pistolla ripoja työstettäessä voidaan myös käyttää suurempaa
syöttönopeutta kuin tavanomaisella pistosorvauksella.
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Nämä uudet valinnat otetaan käyttöön merkkaamalla Useita pistoja -valinta Pistosorvauksen
rouhintaparametrien välisivulla.

Valitsemalla Useiden pistojen parametrit voidaan valita eri asetuksia ripojen työstöön, kuten työstön suunta,
piston syöttö ja karanopeus ja rivan leveys.
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PrimeTurning™ työstörata
PrimeTurning -rata, joka tuli käyttöön Mastercam 2018 versiossa lisäosana on nyt integroitu kokonaan Mastercam
versioon. Valitse Lathe Sorvaus tai Mill-Turn Sorvaus -välilehdeltä PrimeTurning.

Mastercam on tehnyt yhteistyötä Sandvik Coromant yhtiön kanssa innovatiivisen PrimeTurning™ -menetelmän ja
CoroTurn® Prime työkalujen kehittämisessä. Näiden työkalujen ja menetelmien avulla Mastercam-versiossa voidaan
sorvata sekä perinteisesti että PrimeTurning-menetelmin. Kun yhdistetään joko CoroTurn Prime A-tyypin tai B-
tyypin palat PrimeTurning -sorvaukseen saavutetaan ylivertainen materiaalin poistotaso, 50% kasvu tuottavuuteen
ja lisääntynyt työkalun kestoikä.

PrimeTurning-menetelmän tehokas materiaalinpoisto perustuu CoroTurn-palojen kaksinkertaiseen
työstönopeuteen perinteiseen sorvaukseen verrattuna. Paloissa hyödynnetään lastua ohentavaa muotoilua, joka
alentaa leikkuusärmän lämpötilaa ja johtaa lämpöä palan kärjestä poispäin. Seurauksena on hyvä lastunhallinta,
kasvava työkalun kestoikä, vähenevä palan vaihto ja vähenevät tuotannon seisokit.

PrimeTurning-työkalukirjastot

PrimeTurningin CoroTurn Prime -työkalukirjastoihin kuuluvat nyt Sandvikin 0.4mm nirkonsäteiset palat. Kirjastot
asentuvat Mastercam 2019-version mukana, ja lisäksi ne voidaan ladata netistä
(https://community.mastercam.com/techexchange).

PrimeTurningin 3D-kirjastot

3D työkalujen käytön myötä ("3D-työkalun tuki" sivulla 76), PrimeTurningissä on kaksi 3D työkalukirjastoa. Toisen
kirjastot yksiköt ovat tuumaiset toisen metriset. Nämä kirjastot voidaan ladata netistä
(https://community.mastercam.com/techexchange).
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MILL-TURN UUDET PIIRTEET

Seuraavaksi luetellaan Mill-Turn uudet piirteet versiolle Mastercam 2019.

Työkalu-projektion säätö
Kun työkalut on ladattu, työkalun projektion pituutta voidaan säädellä vetämällä työkalua grafiikka-alueella.

Avaa työkalun asetusten hallintaikkuna Työstöratojen hallinnasta klikkaamalla Aseta koneen työkalut.

Klikkaa Työkalun asetukset -hallintaikkunassa hiiren oikealla painikkeella työkalua ja valitse Aseta projisointipituus.
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Mastercam näyttää työkalun ja pidinkomponentit grafiikassa. Vedä työkalua hiirellä.
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Tangonsyötön uudet piirteet
Tangonsyötön ratoja on parannettu:

l Nyt niitä tuetaan simuloinnissa.

l Geometrian hallinnassa on uusia valintoja. Näihin kuuluu Tangonsyötössä siirrettävän geometrian valinta.
Tässä voidaan valita, jolle siirretty geometria luodaan sekä halutaanko poistaa vai säilyttää alkuperäinen
geometria.

l Voidaan valita kumpi tahansa kara, mikäli nämä ovat koneessa käytettävissä.

l Uusi ominaisuuksiin kuuluu karan origon päivitys, uusien suuntien luominen perustuen uuteen karan origoon
tai nollapisteiden päivitys.

l Myös tangonsyötön kohteen ja liikkeen nopeuden määrittelyyn on uusia valintoja.

Operaatioiden tuonti ja vienti
Nyt voidaan tuoda Mill-Turn koneryhmiin operaatioita myös Lathe- ja Mill-koneryhmiin. Aiemmissa Mastercam
versioissa voitiin operaatioita tuoda ja viedä vain muista Mill-Turn-koneryhmistä.

Lisäksi voidaan kopioida ja liittää tai vetää operaatioita Mill- ja Lathe-koneryhmistä. Mastercam sisältää
tarkastustoimintoja, joilla varmistetaan tuotavien tai kopioitavien operaatioiden yhteensopivuus Mill-Turn
koneenmäärittelyn kanssa.
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Parannettu työkalun lataaminen
Työkalun lataamisen algoritmia on parannettu Mastercam 2019 versiossa. Tämä on hyödyllistä ladattaessa työkaluja
revolverin sijainteihin, jotka tukevat työstöä kummallakin karalla. Tämä sisältää myös:

Revolverin työkalun asemat voidaan nyt myös asettaa omiin kulma-asentoihinsa. Versiossa Mastercam 2018 tämä oli
mahdollista vain karan työkalun asemalle.

Parannettu nollapisteiden hallinta
Mill-Turn tukee nyt nollapisteiden käytössä samaa Automaattista menettelyä kuin muutkin Mastercam tuotteet.
Nyt voidaan valita Automaattinen menetelmä Nollapisteeksi luotaessa työstörata ja Mastercam hakee seuraavan
käytettävissä olevan nollapisteen.

Uusia valintoja törmäystarkastelun tiedostojen hallintaan
Mastercam 2019 parantaa törmäystarkastelun tiedostojen (.collision) hallintaa Mill-Turn .machine

konetiedostoissa. Nyt voidaan tallentaa .collision tiedosto .machine tiedostoon tai antaa Mastercamin
generoida sen käynnistettäessä Simulointi.

l On suositeltavaa tallentaa .collision tiedosto käytettävään .machine tiedostoon, kun postprosessorista
vastaava on muokannut .collision tiedostoa.

l Silloin taas .collision tiedostot kannattaa olla erikseen tallentamatta, kun halutaan varmistaa, että
Simulointi käyttää kaikkein uusinta .collision tiedostoa. Jos esimerkiksi koneenmäärittelyyn on tehty
muutoksia.

Code Expertin uusien hiiren oikean näppäimen valikkojen avulla voidaan hallita .collision tiedostoja. Voit valita
.collision tiedoston luomisen nykyisestä koneenmäärittelystä tai valita olemassa olevan .collision tiedoston
ja lisätä sen nykyiseen .machine tiedostoon.

Mastercam poistaa .collision tiedostot olemassa olevista 2018 .machine tiedostoista, kun ne päivitetään 2019
versioon. Jos haluat säilyttää .collision tiedostot olemassa olevalta 2018 koneelta, tee ensin kopioi tiedostosta ja
käytä tässä kerrottua hiiren oikean näppäimen valikkoa ja lisää se tuohon 2019 .machine tiedostoon, kun se on
päivitetty.
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Referenssisijainnit
Koneen referenssisijaintien hallinta sisältää nyt Ei akselin liikettä -valinnan, jolla estetään kyseisen akselin NC-
tulostus.

Työstöratojen hallinnassa valitaan Referenssisijaintien muokkaus -painike.

Lineaariakselit-kohdassa voidaan valita Ei akselin liikettä.

Voit esimerkiksi luoda revolverin parkkeeraussijainnin, josta tulostetaan vain X-akselin koordinaatti.

Simuloinnin uudet piirteet
Uusilla valinnoilla voidaan konfiguroida simuloinnin käynnistyksen jälkeen avautuvaa Aloituskuvantoa. Voit valita
seuraavista:
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l Jonkin Mastercam vakiokuvannon.

l Optimoitu-kuvannon, joka on selkeytetty kokonaisuus Edestä-kuvannosta.

l Viimeisimmän nykyisen istunnon simuloinnissa käytetyn kuvannon.

l Pakota uudelleenlataus pakottaa Mastercamin simulointia avattaessa lataamaan uudelleen konemallin ja
muut tukitiedostot. Tällä tavoin varmistetaan, että simuloinnissa käytetään viimeisimpiä malleja, mikäli
konetiedostoon on tehty muutoksia.

Nämä valinnat voidaan asettaa myös Synkronoinnin hallinnan Simulointi sivulla kohdassa Ohjelman asetukset.

Simulointi lukee nyt myös kunkin koneenmäärittelyyn tallennetun komponentin Läpinäkuultavuus-asetusta.

Mastercam 2019 uudet piirteet—Mill-Turn uudet piirteet

88



89

POSTPROSESSORIN UUDET PIIRTEET

Seuraavaksi luetellaan postprosessorien uudet piirteet.

Porrastetut postprosessorin lauseiden alueet
MP tukee nyt porrastettuja postprosessorin lauseiden alueita (postblock). Tällä tekniikalla voidaan antaa useiden
postprosessoreiden alueiden (postblock) otsakkeiden (label) käyttää samoja postprosessorin rivejä (postline) niin,
että kutsuttaessa minkä tahansa lauseiden alueen otsaketta, samat postprosessorin rivit suoritetaan. Näin voidaan
kirjoittaa kompaktimpaa, modulaarista koodia, joka on käytettävissä muissakin postprosessoreissa.

Porrastetut postprosessorin lauseiden alueet luodaan yksinkertaisesti antamalla niiden otsakkeet (postblock label)
perättäisille riveille ilman sisennystä. Viimeisen lauseiden alueen otsakkeen jälkeen lisää postprosessorin rivi
(postline) suorituksen logiikan kera (processing logic).

Tämä voi olla hyvin tehokas menetelmä aina, kun on lauseiden alueen määrittely ei tee mitään muuta kuin kutsuu
tästä riippuvan lausealueen (related postbloc). Esimerkiksi MPFAN.pst postprosessori sisältää sarjan "_2"
lausealueita, joilla kutsutaan lisää pisteitä porauskiertoon. Suurin osa näistä ainoastaan kutsuu pdrill_2$:

# Additional Holes

pdrill_2$ #Canned Drill Cycle, additional points

pdrlcommonb

pcan1, pbld, n$, pxout, pyout, pzout, pcout, prdrlout, feed, strcantext, e$

pcom_movea

ppeck_2$ #Canned Peck Drill Cycle

pdrill_2$

pchpbrk_2$ #Canned Chip Break Cycle

pdrill_2$

ptap_2$ #Canned Tap Cycle

pdrill_2$

pbore1_2$ #Canned Bore #1 Cycle

pdrill_2$

pbore2_2$ #Canned Bore #2 Cycle

pdrill_2$

pmisc1_2$ #Canned Fine Bore (shift) Cycle

pdrill_2$

Käyttämällä porrastettuja postprosessorin lauseiden alueita voidaan sama kirjoitta muodossa:

# Additional Holes

pdrill_2$ #Canned Drill Cycle, additional points
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ppeck_2$ #Canned Peck Drill Cycle

pchpbrk_2$ #Canned Chip Break Cycle

ptap_2$ #Canned Tap Cycle

pbore1_2$ #Canned Bore #1 Cycle

pbore2_2$ #Canned Bore #2 Cycle

pmisc1_2$ #Canned Fine Bore (shift) Cycle

pdrlcommonb

pcan1, pbld, n$, pxout, pyout, pzout, pcout, prdrlout, feed, strcantext, e$

pcom_movea

Ennen kuin voi käyttää porrastettuja postprosessorin lauseiden alueita postprosessorissa, tulee ne ottaa käyttöön x_
mp_adv_func$ vivulla. Tämä on ikään kuin ”rekisterikilpi" muuttuja, jonka jokainen numero ohjaa määritettyä MP
prosessoinnin rutiinia. Porrastetut postprosessorin lauseiden alueiden tuki otetaan käyttöön numerolla 2, joka on
kohdassa 10:

x_mp_adv_func$ : 10 # Enable cascading postblock support

Tyypillisesti x_mp_adv_func$ vipu alustetaan heti otsikkorivin (header line) jälkeen, enne mitään muuta muuttujaa.

NCI-tiedoston uudet piirteet
Postprosessorin kirjoittajien tulee ottaa seuraavat uudet NCI-tiedot versiolla Mastercam 2019:

l Uusi parametri, numero 20, on lisätty 1016 rivin loppuun. Uusi esimääritelty muuttuja, link_op$, on
määritelty tämän arvon säilyttämiseksi. Se ilmoittaa, että Mastercamin Turva-alue on otettu käyttöön
Moniakselinen poraus -operaatioon (tool_op$ = 28).

Jos Turva-alue on valittu Moniakselisen porauksen operaatioon, link_op$ arvo on 155 porauspisteiden
välisissä työkalun nollavaihdoissa. Kaikissa muissa tapauksissa (riippumatta operaatiotyypistä), link_op$ arvo
on sama kuin tool_op$ arvo.

l Seuraavat uudet arvot on määritetty kohteelle tool_op$:

l 73: Lathe PrimeTurning™

l 140: 2D-jyrsinnän Mallin viiste

l 459: Moniakselinen Jäysteenpoisto

l 155 on varattu link_op$ käyttöön Moniakselisen porauksen Turva-alue operaatioihin.

Myös versiossa Mastercam 2019 esiteltyjen uusien työkalutyyppien arvot on määritelty. Lisätietoja työkaluista saa
kohdista "Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing™)" sivulla 59 ja "3D-työkalun tuki" sivulla 76.

l Uudet nopeutetun viimeistelyn työkalutyypit, kartiomuoto ja linssimäinen, ovat työkalutyyppejä 26 ja 27.
Tämä arvo tulostetaan NCI 20004 riville (parametri 2) ja tallennetaan myös tool_typ$ arvoon (NCI 1016
parametri 2).

l Sorvauksen 3D-työkalut tulostetaan samalla NCI-struktuurilla kuin olemassa olevat muototyökalut. Arvo
riippuu teräpalan tyypistä. Tämä arvo tulostetaan NCI 20100 riville (parametri 2) ja tallennetaan myös tool_
typ$ arvoon.
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l 3D sorvaustyökalut tulostetaan työkalutyyppinä 50.

l 3D kierteitystyökalut tulostetaan työkalutyyppinä 51.

l 3D pistosorvauksen/katkaisun työkalut tulostetaan työkalutyyppinä 52.

Uusia postprosessorin piirteitä säännöllisille lausekkeille
Mastercam 2019 sisältää uuden regex( ) funktion, joka hakee säännöllisen lausekkeen mukaista merkkijonoa.
Säännöllisissä lausekkeissa voidaan käyttää toistoja merkkijonoja etsittäessä. Toisto voi olla yksinkertainen
kirjainjono, ja se voi sisältää erikoismerkkejä.

Toiminto voidaan konfiguroida kahdella tavalla:

l Palauttamaan haun merkkijonon.

l Muokkaamaan lähdemerkkijonoa perustuen säännöllisiin lausekkeisiin.

Yleinen muoto on:

string1 = regex (expression, string2, n)

jossa,

l string1: tavoille 0 ja 1, tämä on merkkijono, joka sisältää operaation tuloksen.

l Jos haku osuu, tämä on löydetty merkkijono. Jos merkkijonoa ei löydy, tämä on tyhjä.

l Tavalle 2, tämä on syötetty merkkijono, jota muokataan.

l expression: Säännöllinen lauseke lainausmerkeissä tai merkkijono, joka sisältää säännöllisen lausekkeen.

l string2: tavoille 0 ja 1, tämä on lähdemerkkijono, jota haetaan. Tavalle 2, tämä on korvaava merkkijono
kohtaan string1.

l n: Funktio-tapa. Tämä on kaksinumeroinen arvo. Oikeanpuoleisella numerolla on arvo 0, 1 tai 2 ja siltä
edellytetään:

l 0: hae string2 ja testaa jos jokin osa vastaa expression. Palauta osuva alimerkkijono merkkijonoon
string1 tai tyhjään merkkijonoon, jos osumaa ei ole.

l 1: Testaa, vastaako koko merkkijono string2 lauseketta expression. Palauta alkuperäinen
merkkijono, jos osuva löytyy tai tyhjä, jos merkkijonoa ei löydy.

l 2: Korvaa merkkijono. Jos jokin merkkijonon string1 osa vastaa lauseketta expression, korvaa
merkkijonon string1 se osa merkkijonolla string2.

Vasemmanpuoleinen numero on valinnainen. Jos säännöllinen lauseke sisältää useita alilausekkeiden ryhmiä
tai alilausekkeita lainausmerkeissä, tällä numerolla voidaan yksi alilauseke kohdistaa.

regex( ) funktio asettaa apumuuttujat st_str_ix$ ja end_str_ix$ tulosmerkkijonon alkuun ja loppuun.

Seuraavassa esimerkissä haetaan NC-riviä, jossa on G1, G2, G3 tai G01, G02, G03.

srgx : "G0?[123]" # Etsi G tai G0 jota seuraa 1, 2, tai 3.

sinput : "N1 G01 X1.5 Y1.25 F15."

p_mypostblock

sreturn = regex(srgx, sinput, 0)
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Funktion tulokset:

sreturn = "G01"

st_str_ix$ = 4

end_str_ix$ = 7

Huomio: regex( )-funktio hyväksyy kaikki säännölliset lausekkeet.

Uusi aihion ja työvaran toiminto
Mastercam 2019 sisältää uuden stockinfo( ) toiminnon MP-postprosessoreille. Tällä toiminnolla voidaan hakea
aihiotietoja 3D-suurnopeusratojen Mallin geometria sivulta.

Tällä stockinfo( ) funktiolla voidaan asettaa kohteeksi määrätty rivi tietojen haussa. Ensimmäinen argumentti
määrittää kyselytavan ja kolmas argumentti määrittää rivin, johon haku kohdistuu. Kolmas argumentti voi olla joko
rivin nimi tai sen numero.

Funktio palauttaa rivin tiedot merkkijonona, jolla on kahdeksan eri tietoa. Käytä rpar( ) tai muuta funktiota
jäsentämään merkkijono ja hakemaan haluttu arvo.

Funktion palauttama merkkijono sisältää seuraavat tiedot:

1 Seinämien työvaran.

2 Pohjan työvaran.

3 Alkioiden lukumäärän.

4 Värin. Tämä numero vastaa Mastercam käyttöliittymän väriä.

5 Rivin numero (ensimmäisen rivin numero on 0)

6 Varattu tulevaan käyttöön. Tämä on aina 0.

7 Varattu tulevaan käyttöön. Tämä on aina 0.

8 Rivin nimi.

Esimerkiksi seuraava merkkijono palautetaan haettaessa yllä olevan kuvan työstögeometrian toisen rivin tietoja:

0.1 0.05 3 8 1 0 0 työstettävä - oikea

Yleinen muoto on:

string = stockinfo(n, x, y)

jossa,
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l String: Merkkijonossa olevat aihion parametrit.

l n: Funktion toiminto.

l 0: Työpinnan (työstettävän) rivien haku rivinumerolla.

l 1: Reunapinnan (väitettävän) rivien haku rivinumerolla.

l 2: Työpinnan (työstettävän) rivien haku rivin nimellä.

l 3: Reunapinnan (väitettävän) rivien haku rivin nimellä.

l x: Haettavan operaation ID numero. Käytä op_id$ hakemaan aktiivista operaatiota.

l y: Apumuuttuja funktion toiminnolle—joko rivin numero tai sen nimi. Huomaa, että ensimmäinen rivinumero
on 0 eikä 1.

MP-postprosessorien UTF-8 koodaus
Mastercam 2018 versiossa esiteltiin XML-muotoilu postprosessorin tekstissä. Kuitenkin itse .pst tiedosto on
koodattu ASCII-tekstinä. Nyt Mastercam 2019 versiossa koko .pst (tai .mcpost) tiedosto on koodattu UTF-8
muodossa. Tällä parannetaan muiden kielten kuin USAn englannin tukea. Mastercam tekee automaattisesti tämän
muunnoksen, kun postprosessoreita päivitteään aiemmista versioista.

NC-tulostus UTF-8 koodauksena
Mastercam 2019 versiossa voidaan koodaustapa kullekin puskurille tai tulostusvirralle valita. Niitä ovat:

l Pääasiallinen NC-tulostus

l Lisätulostukset (subprg$, auxprg$, extprg$ ja lccprg$)

l Tekstipuskurit

l NCI-tiedostot

Pääasiallinen NC-tulostus

Uusi muuttuja, ncprg$, määrittää pääasiallisen NC-tulostuksen koodaustavan. Sillä voi olla kaksi mahdollista arvoa:

l Arvolla 0 NC-tulostus koodataan Windowsin sivutekstikoodina (ANSI). Tämä on oletusarvo. Tämä on myös
ainoa tulostusmuoto, jota tuetaan Mastercam-versioissa ennen versiota Mastercam 2019.

l Arvolla 10 NC-tulostus koodataan UTF-8 -tekstinä. Tätä voidaan käyttää silloin, kun koneen ohjausyksikkö
tukee UTF-8 tekstiä.

Lisätulostukset

Koodaus voidaan asettaa myös erikseen kullekin tulostusvirralle:

l subprg$

l auxprg$

l extprg$

l lccprg$

Tämän mahdollistamiseksi on käyttöön otettu toinen numero.
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l Asettamalla numero arvoon 1 koodaus on UTF-8 -tekstinä.

l Arvolla 0 (tai tyhjänä) koodataan Windowsin sivutekstiä (ANSI). Tämä on oletusarvo Mastercam versioissa
ennen versiota Mastercam 2019.

Esimerkiksi ennen Mastercam 2019 versiota subprg$ voitiin asettaa arvoon 2 avaamaan alitulostustiedosto
lisäystilassa. Mastercam 2019 versiosta lähtien subprg$ voidaan asettaa arvoon 12, jolloin alitulostustiedosto
avautuu lisäystilassa UTF-8 -tekstikoodauksena.

Puskurit

Mastercam 2019-versiossa tekstin koodausmetodi voidaan asettaa silloin, kun merkkijonon puskuri määritellään.
Tämän mahdollistamiseksi parametriin 5 on lisätty toinen numero. Esimerkiksi aiemmissa Mastercam-versioissa
merkkijonopuskuri avattiin seuraavasti:

fbuf 4 0 2 1 1

Mastercam 2019-versiossa käytetään lausekkeen viimeisenä parametrina numeroa 11 määrittämään puskurin
koodaus UTF-8 -tekstiksi:

fbuf 4 0 2 1 11

NCI-tiedostot

UTF-8 -koodaus voidaan valita NCI-tulostukseen. Valinta tehdään Mastercamin konfiguroinnin lisäominaisuuksissa.
Jos valintaa ei tehdä, NCI-tiedosto koodataan Windowsin sivutekstinä (ANSI).
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