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Mastercam 2021 uudet piirteet—Johdanto

JOHDANTO
VAROITUS
Ota huomioon, että tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa. Piirteitä voidaan poistaa, lisätä tai
muuttaa Mastercam Betan kehityksen myötä.
Tervetuloa käyttämään versiota Mastercam 2021 Mastercam 2021 parantaa työstökoneohjelmien nopeutta ja
tehokkuutta.

Mastercam tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavien materiaalien avulla:
l

Mastercam Dokumentaatio — Mastercam asennusohjelma asentaa hyödyllisiä oppaita Mastercam 2021 version
\Documentation-kansioon.

l

MastercamOhje — Mastercam ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö Mastercamin Tiedostovälilehdeltä tai painamalla [Alt+H] näppäimistöltä.

l

MastercamMastercam 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. Tai soittamalla 010
3225 190.

l

Mastercamin harjoituskirjat — Rekisteröityneille käyttäjille on tarjolla harjoituskirjasarjoja, joiden avulla
Mastercamiin tutustuminen on helppoa. Käy mastercam.fi -sivustolla katsomassa suomenkieliset harjoitukset tai
valitse Tiedosto-valikosta Ohje, Harjoitukset nähdäksesi uusimmat englanninkieliset.

l

Treeni — Suomenkielinen interaktiivinen oppimisympäristö, johon lisätään koko ajan uusia harjoituksia.
www.emastercam.fi

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.mastercam.fi -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
training@mastercam.com.

l

Nettiyhteisö — Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi ja www.mastercam.com.
l

Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä Mastercam uutisia varten voit liittyä meihin Facebookissa
(www.facebook.com/Mastercam) seurata Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) ja Instagramissa
(www.instagram.com/mastercamcadcam/).

l

Tutustu Mastercam ohjelmaan käytännössä katsomalla videoita YouTubessa
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam).

l

Lisätietoja CNC Software, Inc. ohjelmasta, ja yhteyksiä muihin Mastercamkäyttäjiin saat LinkedInistä
(www.linkedin.com/company/cnc-software/).
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l

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin verkkokeskusteluryhmästä, joka on
forum.mastercam.com tai käyttää tietämystietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com.

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercam oppimateriaalista saat vastauksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse
osoitteeseen info@zenex.fi.
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JYRSINTÄ
Alla luetellaan uusia Mill sovelluksen piirteitä. Uudistuksia on tehty muun muassa 2D-, 3D- ja moniakseliratoihin.
HUOM.
Ellei toisin mainita, tässä lueteltuja uusia piirteitä ja toimintoja voidaan käyttää, jos Lathe- ja Mill-Turn lisenssit
kattavat luetellut Mill-työstöratatyypit.
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Työkalun ja pitimen tarkistaminen vasten mallin geometriaan
Mastercam 2021 versiossa on nyt uusi Työkalun ulottuvuus -toiminto. Työkalun ulottuvuudella voit tarkastaa työkalun
ja pitimen vasten valittua mallin geometriaa nähdäksesi, minne työkalu voi ulottua ja minne ei. Valittu geometria
väritetään valittujen esikatseluasetusten mukaan: Ulottuvissa, Ei ulottuvissa (työkalu) ja Ei ulottuvissa (pidin).

Tarkista ulottuvuus -toimintoa voidaan käyttää valitsematta työstörataoperaatiota. Työkalun ulottuvuutta käytetään
Mill Työstöradat -välilehdeltä.
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Taskun ohittaminen työkalun halkaisijan tai taskun koon perusteella
Ohita pienemmät taskut kuin -valinta on nyt käytössä 2D Dynaamisessa jyrsinnässä. Lisäksi Dynaamisessa
jyrsinnässä ja Dynaamisessa OptiRouhinnassa kaikki taskut voidaan ohittaa. Dynaamisessa optirouhinnassa valintoja
käytetään Työstöradan ohjaus -sivulla ja Dynaamisessa jyrsinnässä Lähestymisliike-sivulla.

Pienemmät kuin ohittaa taskut perustuen prosenttiosaan työkalun halkaisijasta tai pienimpään taskun kokoon. Kun
annetaan arvo joko Työkalun halkaisijaprosentti -kenttään (vasemmalla ) tai Taskun minimikoko -kenttään
(oikealla), myös toinen arvo päivittyy. Ohita kaikki ohittaa kaikki taskut.
Alla olevissa kuvissa näkyy, kuinka erilainen Pienempi kuin -prosentti vaikuttaa Dynaamisen jyrsinnän rataan, kun
käytetään halkaisijaltaan 12.0 (mm) tasapäista jyrsintappia.
Prosenttia työkalun

Tuloksena oleva rata

halkaisijasta

0%
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Prosenttia työkalun

Tuloksena oleva rata

halkaisijasta

300%

350%

Reikien määrittelyn uudet piirteet
Reikien määrittely -toimintoikkunassa on kaksi uudistusta. Valinta-välilehdellä yhteenvedon kaikista muokatuista
Muuta pisteessä parametreista saa nyt kätevästi näkymään hiiren vihjeenä Piirteiden luettelon yllä.
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Lisävalinnat -välilehdellä on nyt Salli useita solidikappaleita -valinta. Tämä komento tunnistaa samankokoiset reiät
eri solideista valitsemalla [Ctrl+klikkaus].
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Mill työkalut
Alla luetellaan Mill-työkalujen uudet piirteet.

Uudistettu tynnyrimäisen työkalun määrittely
Tynnyrimäinen työkalu parametrisoidaan nyt Kärjen tasaisen osuuden halkaisijalla kuten kartiomainenkin työkalu
aiemman Lastuavan pituuden sijasta. Tynnyrimäisen työkalun määrittäminen on uudistuksen myötä
suoraviivaisempaa. Tällä tavoin työkalun lastuava pituus ja työstettävä geometria kytketään irti toisistaan, mikä sopii
yhteen paremmin muidenkin työkalujen määrittelytapoihin.

Työkalujen automaattisen nimeämisen johdonmukaisuus
Työkalujen automaattisessa nimeämisessä on nyt alla lueteltavat säännöt:
l

Kaikilla tuumaisilla oletustyökaluilla ja kirjastoilla on nyt samanlainen nimiformaatti. Työkalun halkaisija on
ensimmäisenä, ja sitä seuraa työkalun tyyppi.

l

Jos työkalu valitaan kirjastosta, nimeämisjärjestys on halkaisija, kirjaston nimi ja sitten työkalun tyyppi.

l

Metrisen kirjaston työkalujen nimiin ei lisätä halkaisijaa. Työkalun nimessä on kirjaston nimi, jota seuraa työkalun
tyyppi.

l

Kun poraa muokataan ja halkaisija muutetaan, poran nimi päivittyy.

l

Kun poraa muokataan, ja pora valitaan kirjastosta, poran nimi päivittyy.

Työkalun nimeämisen lisäpalaute
Kun jotakin työkalun ominaisuutta muutetaan Työkaluvelhossa, Nimi-kenttä Ominaisuuksien viimeistely -sivulla
korostetaan muistuttamaan siitä, että työkalun nimi on ehkä päivitettävä. Lisäksi, kun Nimi-kenttä korostetaan,
lisäinformaatiota on hiirivihjeessä, jossa kerrotaan, miksi kenttä vaatii toimenpiteitä.
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2D-ratojen uudet piirteet
Tässä luettelo 2D-työstöratojen uusista piirteistä.

Monijaksollisen muuttuvan porauskierron käyttäminen
Mastercam 2021 sisältää uuden työstöratatyypin, Muuttuvan porauksen

Muuttuva poraus on muokattava monijaksoinen porauskiertorata, joka on hyödyllinen kärkiporauksissa, syvän reiän
porauksissa ja takaupotuksissa. Kukin porauskierron jakso voidaan määritellä työkalun Työstöparametrit-sivun
taulukossa.
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Jokaiselle jaksolle voidaan määritellä jokin tai kaikki seuraavista toimista:
l

Yksittäisen upotuksen määrittely jaksossa nostoilla, joilla lastunmuodostus katkaistaan.

l

Syötön ja pikaliikkeen nopeuden asetus.

l

Karan pyörimisnopeuden ja suunnan muutos.

l

Jäähdytyksen tilan määritys.

l

Koodien tai kommenttien lisääminen.

l

Komentojen järjestyksen hienosäätö tulostuksessa.

Samalla tavoin kuin muissakin porausoperaatioissa Työkalun akselin ohjaus -sivulla voidaan tulostusformaatti valita
3-, 4- tai 5-akseliseksi. Valitsemalla 4-akselisen tai 5-akselisen tulostuksen moniakseliset toiminnot, kuten turvaalue, ovat käytössä.
Muuttuvaa porausta käytetään Mill Työstöradat -välilehden 2D-ryhmästä.
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Reiän viistäminen leveyden tai syvyyden perusteella.
Mastercam 2021 sisältää uuden Viisteen poraus -työstöradan. Viisteen porausrata viisteyttää reiät kärkikulmaisilla
työkaluilla oikeaan syvyyteen, joka lasketaan viisteen syvyyden tai leveyden perusteella. Viisteen porausradalle
voidaan valita halkaisijaltaan erikokoisia reikiä — tai reikiä, jotka sijaitsevat eri suunnilla — ja työstää ne kaikki yhdessä
operaatiossa.

Työkaluna voidaan käyttää kaikkia työkaluja joissa on kärkikulma, eikä vain poria. Samalla tavoin kuin muissakin
porausoperaatioissa Työkalun akselin ohjaus -sivulla voidaan tulostusformaatti valita 3-, 4- tai 5-akseliseksi.
Valitsemalla 4-akselisen tai 5-akselisen tulostuksen moniakseliset toiminnot, kuten turva-alue, ovat käytössä.
Työstörata luodaan valitsemalla 2D Mill Työstöradat -sivun Reiän teko -ryhmästä Viisteen poraus. Sen jälkeen valitaan
grafiikassa alkiot, jotka halutaan lisätä Piirteet-luetteloon. Käytä seuraavia menetelmiä valintojen luontiin ja
muokkaamiseen:
l

Alkioita poistetaan tai lisätään Piirteet-luettelosta.

l

Klikkaamalla tai ikkunoimalla valitaan solidin reikiä, solidin kaaren reunoja, rautalankakaaria, suoria, pisteitä tai
AutoCursorin sijainteja.

l

[Ctrl+klikkaus] valitsee kaikki säteeltään yhteensopivat solidin piirteet.

l

[Ctrl+vaihto+klikkaus] valitsee kaikki vastaavan säteiset solidin piirteet, jotka ovat samalla vektorilla kuin
ensiksi valittu.

l

Klikkaamalla solidin valitun piirteen nuolta suunta vaihtuu.
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Viisteen porausta käytetään Mill Työstöradat -välilehden 2D-ryhmästä.

HUOM.
Tällä hetkellä Viisteen poraus tulostaa vain pitkää koodia. Työkierrot eivät tällä hetkellä ole käytössä.
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Dynaamisen jyrsintäradan Nurkkien esikäsittely.
Uusi Nurkkien esikäsittely -sivu on lisätty Dynaamisen jyrsinnän rataan. Tämän sivun parametreilla säädellään minkä
tahansa valittujen työstöalueiden nurkkien työstöä ennen kappaleen muita osia. Näistä uusista valinnoista on hyötyä
erityisesti silloin, kun kappaleessa on teräviä nurkkia.

Lisäksi nurkkien esikäsittelyllä voidaan ehkäistä ohutseinäisten jätepalojen syntymistä työstön aikana.

21

Mastercam 2021 uudet piirteet—Jyrsintä

Tasaustyöstöradan uusi Kaartaen lastujen välillä -toiminto
Uusi valinta, Kaartaen lastujen välillä on lisätty Tasaustyöstöradan Työstöparametrit-sivulle.

Kaartaen lastujen välillä lisää kaariliikkeen määritellyn Säde-arvon mukaisesti siirtymisliikkeeseen. Tämä liike on aina
vastakkainen sivusiirron suunnalle. Toiminto vähentää työkaluun kohdistuvaa kulumista.
Kaartaen ei valittuna

Kaartaen valittuna (Säteenä 20)

HUOM.
Kun Tyyliksi on valittu Yhteen suuntaan, kaarta käytetään jokaisessa lastussa. Kun tyylinä on Zigzag,
kaarta käytetään vain ensimmäisessä lastussa. Valintaa ei voida käyttää Kerralla yli ja Dynaamisestiparametreilla.
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Lähestyminen/poistuminen -sivun parametrien vaihtopainike.
Uusi valinta on lisätty 2D-työstöratojen Lähestyminen/poistuminen-sivulle. Uudella painikkeella vaihdetaan
Lähestymisen tai Poistumisen parametrien arvot keskenään tietoja kadottamatta.

Uudet Siirtymisparametrit-sivun kaarensovituksen- ja syöttöliikkeen valinnat.
Kaikissa 2D-työstöradoissa on Siirtymisparametrien sivulla kaksi uutta parametria.

Kaarensovituksen enimmäissäde -valinnalla yritetään sovittaa 90-asteinen kaariliike pikaliike ja turvatason liikkeisiin.
Jos määritelty säde ei sovi, kaari tulostetaan 180-asteisena.
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Tulosta syöttöliikkeenä -komennolla lastujen välinen pikaliike tulostetaan syöttöliikkeenä. Tästä voi olla hyötyä silloin,
kun työkalun on tehtävä epäsäännöllisiä liikkeitä lastun aikana hypätessään kappaleen eri alueille. Tämä asetus on
käyttökelpoinen myös vanhemmissa koneissa, joissa pikaliike liikkuu akseli kerrallaan.
Molemmat valinnat pois päältä.

Molemmat valinnat päällä.
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Profiiliradan uudet piirteet
2D profiiliradalla on kaksi uudistusta.

Uudet lisälastut
Uusi valinta, Käytä kaikkiin viimeistelylastuihin, Lastujen lukumäärä -sivulla lisää lastut kaikkiin viimeisiin
viimeistelylastuihin kullakin syvyydellä, joka asetetaan Viimeistely parametrilla.

Kun toimintoa ei valita, lisälastu ajetaan vain viimeisen lastun jälkeen viimeisessä syvyydessä.
Toinen uusi komento Lastujen lukumäärä -sivulla, Lisälastut kaikkien viimeistelyprofiilien jälkeen, mahdollistaa
lisälastun ajon sen jälkeen kuin kaikki viimeistelylastut ja syvyyslastut on ajettu.
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Lähestymis/poistumisliikkeiden profiiliramppi
Profiiliramppi on uusi toiminto Suora-pudotusvalikossa 2D-työstöratojen Lähestyminen/poistuminen-sivulla.

Kun toiminto on valittu, vain Rampin kulmaa voidaan säätää. Profiiliramppi on keskeytymätön ramppiliike, joka
juohevoittaa siirtymistä lähestymisen ja poistumisen välillä.
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Lopetus keskipisteeseen kaarijyrsinnän ja spiraalijyrsinnän radoissa
Työstöratavalintojen yhdenmukaistamiseksi Lopetus keskipisteeseen -valinta on lisätty Kaarijyrsinnän Siirtymisetsivulle ja Spiraalijyrsinnän Työstöparametrit-sivulle.

Nyt näissä radoissa voidaan valita sekä Aloitetaan keskeltä että Lopetus keskipisteeseen.
l

Aloitetaan keskeltä aloittaa työstöradan kunkin valitun alkion keskeltä. Kun alkio on työstetty, rata siirtyy
seuraavaan alkioon.

l

Lopetus keskipisteeseen päättää työstöradan kunkin alkion keskipisteeseen. Kun alkio on työstetty, rata
siirtyy seuraavaan alkioon.
Aloitus ja lopetus keskipisteessä käytössä

Aloitus ja lopetus keskipisteessä pois

Uudistettu Automaattisen porauksen kaarien ja rautalankapisteiden valinta.
HUOM.
Automaattinen poraus ei ole käytössä Mill-Turn-ohjelmassa.
Kun Automaattista porausta käytetään kierrereikäoperaatioihin, Mastercam valitsee kierretapin valitun kaaren
halkaisijan mukaan. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos geometria perustuu kierreikää pienempään halkaisijaan.
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Nyt valittaessa vain kaaria Mastercam näyttää Työkaluparametrien välilehdellä Ohita geometrian halkaisija
valinnan Luo kaaret valittuihin pisteisiin valinnan sijasta. Mastercam käyttää olemassa olevan reiän halkaisijaa, ellei
valintaa ohiteta.

Jos jokin rautalankapiste valitaan, näkyy Luo kaaret valittuihin pisteisiin parametri, ja käyttäjän valitsema, kentässä
näkyvä halkaisija määrittävät reiän halkaisijan.

Kierteen jyrsintäparametrien lukitseminen
Koska Mastercam laskee automaattisesti Kierteen nousun kaltaiset kentät, manuaaliset muutokset näihin kenttiin
voidaan ohittaa aina, kun Mastercam komennetaan laskemaan nämä arvot uudestaan. Nyt Aktiivisten hampaiden
lukumäärä ja Kierteen nousu voidaan lukita ja varmistaa, ettei Mastercam laske arvoja uudestaan. Lukkoikonia
klikkaamalla arvojen tilaa voidaan vaihtaa. Lukittuja kenttiä ei voida muokata.
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Kaiverruksen uudet piirteet
HUOM.
Kaiverruksen työstörata ei ole käytössä Mill-Turn ohjelmassa.
Kaiverrusrataa on uudistettu monien pitkällisten pohdintojen perusteella. Muutosten seurauksena työstöradan liike
saattaa näyttää erilaiselta tai nostojen lukumäärä voi muuttua, mutta lopputulos on aikaisempia versioita parempi.
Lisätietoja muutoksista saat Ohjeesta.

3D-ratojen uudet piirteet
Tässä luettelo 3D-työstöratojen uusista piirteistä.

Johtokäyrillä-radan uudet piirteet
3D-suurnopeusradassa Johtokäyrillä on seuraavat uudistukset.

Ratojen luonti tasavälein
3D valinta on nyt käytössä Projektio-pudotusvalikossa Työstöparametrit-sivulla.
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Kun toiminto valitaan, Mastercam säilyttää luodut lastut tasavälisinä 3D:ssa lisäten lastuja jyrkille alueille.
2D

3D

Lastujen lukumäärän tarkka määrittäminen
Uudella Lastujen lukumäärä -ruudulla Työstöparametrit-sivulla voidaan lastujen lukumäärä määrittää.
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Lastujen lukumäärä pois

Lastujen lukumäärä käytössä (asetettu 10)

Työstösuunnan kääntäminen
Uusi Käännä askelsuunta Työstöparametrien sivulla kääntää Johtokäyrillä-radan työstösuunnan.
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Käyrien kohdistaminen työkalun kärkeen tai työkalun kosketuspisteeseen.
Nyt valitut Käyrät voidaan rajata Työstöradan ohjaus sivulla joko Työkalun kärkeen tai Työkalun
kosketuspisteeseen..

l

Työkalun kärki: Pitää työkalun keskiön valittujen käyrien sisäpuolella.
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l

Työkalun kosketuspiste: Pitää työkalun kosketuspisteen valittujen käyrien sisäpuolella. Työkalun keskiö
saattaa kulkea valittujen käyrien ulkopuolella, mutta työkalun kosketuspiste ei.

Työstö keskeltä ja työstö keskelle
Kaksi uutta työstötapaa on käytössä Työstömenetelmä-pudotusvalikossa Työstöparametrit-sivulla.

l

Keskeltä: Työstää yhteen suuntaan, hyppää seuraavaan lastuun ja työstää vastakkaiseen suuntaan aloittaen
keskeltä ja edeten ulospäin myötäjyrsinnällä.

l

Keskelle: Työstää yhteen suuntaan, hyppää seuraavaan lastuun ja työstää vastakkaiseen suuntaan aloittaen
ulkopuolelta ja edeten keskelle myötäjyrsinnällä.
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Siirtymisten uudistukset
3D työstöratojen Siirtymisparametrien sivulla on nyt kaksi uutta valintaa, Siirtymisliikkeet ja Jatke.
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Aktivoitu Siirtymisliikkeet asettaa nostoliikkeet siirtymisliikkeiksi. Uusi siirtymisliike käyttää Siirtymiset -sivun arvoja.
Siirtymisliikkeet-toiminto ei ole käytössä Tasaisen alueen, Aluerouhinnan ja Dynaamisen optirouhinnan radoilla.
Siirtymisliikkeet ei valittuina

Siirtymisliikkeet valittuina

Jatke-parametrilla jatketaan siirtymisliikettä annetun arvon verran tangeeraavalla suoralla.
Jatkeeksi asetettu 5

Jatkeeksi asetettu 20

35

Mastercam 2021 uudet piirteet—Jyrsintä

Yhdensuuntaisten työstöratojen automaattinen ja mukautettu työstökulma
Mastercam voidaan nyt määrittää automaattisesti asettamaan erilaisia työstökulmia, joilla maksimoidaan
lastukuvioinnin pituutta ja/tai minimoidaan Yhdensuuntaisen työstöradan yhteysliikkeitä Tämä valinta on
Työstöparametrit-sivulla.

Työstökulma (Mukautettu, asetuksena 0)

Työstökulma (Automaattinen)
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Moniakseliratojen uudet piirteet
Alla luetellaan moniakseliratojen uusia piirteitä.

Uusi 3+2 automaattinen rouhintarata
Uudella 3+2 automaattisella rouhintaradalla luodaan monisuuntaisia 3-akselisia rouhintaratoja automaattisesti.
Mastercam analysoi mallin ja aihion ja luo sitten rouhintaradan. Sitten Mastercam laskee jäljelle jäävän aihion ja luo
uuden työstöradan. Tämä jatkuu niin kauan, kunnes määritelty määrä aihiota on jäljellä. Kaikki tulokset sisältyvät
yhteen työstörataan.
Alla olevassa kuvassa näkyy kappale ja työstörata leikkausnäyttönä, jossa työstörata erottuu selkeämmin.
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3+2 automaattinen rouhinta on Mill Työstöratojen yhteyslehden Moniakselisten ohjelmaryhmässä.

Moniakselinen rouhintarata on nimetty uudelleen ja siihen on lisätty uusia
piirteitä.
Moniakselisen rouhintaradan uusi nimi on Moniakselinen taskuntyöstö. Tämä uusi työstörata sisältää uusia valintoja
kuten vastapäästöllisten pintojen rouhinnan sekä seinämien ja pohjapintojen viimeistelyn.
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Moniakselisessa taskuntyöstössä on työkalun kosketuskohdan ja työstökulman hallintaa parannettu käytettäessä
Accelerated Finishing™ työkaluja. Valinnoilla varmistetaan näiden työkalujen paras mahdollinen liike.
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Erilliset syötönnopeuden säädöt lähestymis- ja poistumisliikkeille
Käyrä-, Vuopinta-, Monipinta-, Kyljellä työstö-, and Kanavatyöstö-radoilla on nyt erilliset syöttönopeuden säädöt
lähestymis- ja poistumisliikkeille. Säätökentät ovat Siirtymisparametrien sivun Lähestyminen/poistuminen alisivulla.
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Reunakäyrän pidentäminen Muodonmuutos-radalla
Työstöradan hallinnan parantamiseksi Muodonmuutos-radalle on lisätty Pidennä reunakäyrää -valinta. Valinnalla
luodaan työstörata ilman lisägeometriaa. Pidennä reunakäyrää -valinta on Pinnan reunan käsittelyn parametrit sivulla.

Aikaisemmissa Mastercam versioissa, oli lisättävä rautalankageometria ja luotava sen pohjalta muodonmuutosrata.
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Mastercam 2021 versiossa rautalankaa ei tarvitse lisätä. Valitsemalla Pidennä reunakäyrää syntyy seuraavanlainen
työstörata.

Jos valintaa ei aktivoida, työstörata on kuin alla.
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Kiertoakseli lisäominaisuudet ratojen uudet piirteet
Vakio-Z lastujen luonti
Kärjen ohjauksen muoto sivulle on lisätty valinta Adaptiivinen syvyysaskel.
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Adaptiivinen syvyysaskel luo Vakio Z -lastut Etäisyys ja Minimietäisyys arvojen välillä. Vakio syvyysaskel
valinnalla luodaan Z-askeleet vakiovälein.
Adaptiivinen syvyysaskel

Vakio syvyysaskel
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Terävien nurkkien pyöristys
Kärjen ohjauksen muoto -sivulla on nyt juohevoitusvalinnat. Nurkkien prosenttiarvo valinnalla pyöristetään
sisäpuolisten profiilien terävät nurkat antamalla pyöristyssäteen prosenttiarvona sivusiirrosta. Lopullisen profiilin
prosenttiarvo tekee saman ulkoprofiilien teräville nurkille.

Parannettu työstöradan prosessointiaika ja pintatarkkuus
Mastercam 2021 ohjelmassa Muodonmuutos-, Yhdensuuntainen-, Käyrää pitkin - ja Projisoi käyrä -työstöradat toimivat
nyt juohevammin ja nopeammin. Näiden työstöratojen ydintoimintoja on kehitetty ylläpitämään paremmin
pintatarkkuutta ja pintanormaalin resoluutiota, jonka seurauksena työstöradan moottorin synnyttämät vektorit ovat
tasaisemmat.
Joidenkin koneiden kappaletestauksissa työstöaika on nopeutunut 40% keskiarvon ollessa noin 20% Tämän tulisi
tuottaa parempia pintoja ylipäätään ja lisäksi lyhentää työstöaikaa. Näihin uudistuksiin ei liity minkäänlaista
prosessointiajan pidentymistä tai mitään muitakaan kielteisiä vaikutuksia. Mitään muutoksia ei tarvitse tehdä
manuaalisesti. Riittää, kun työstörata regeneroidaan Mastercam 2021 ohjelmassa.
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Muita uudistuksia: Mill
l

Aluerouhintarata

l

Turva-alue sisältää Käärintä-valinnan, jolla luodaan sopiva, epäsäännöllisen muotoinen rajaus valittujen
alkioiden ympärille. Lisätietoja on kohdassa "Aihiolaatikon kääriminen alkioiden ympärille" sivulla 103.

l

Pyyhkäisy-parametrissa 2D työstöratojen Lähestyminen/poistuminen -sivulla voidaan nyt käyttää
negatiivisia arvoja.

46

Mastercam 2021 uudet piirteet—Sorvaus

SORVAUS
Tässä luettelo Lathe ja Mill-Turn tuotteiden merkittävimmistä uusista piirteistä.
HUOM.
Ellei toisin mainita, tässä lueteltuja uusia piirteitä ja toimintoja voidaan käyttää sekä Lathe- ja Mill-Turn
lisensseillä.

Muotokierteiden työstö
Mastercam 2021 versiossa on uusi Muotokierteiden ratatyyppi, joka tukee omia kierteen muotoja.

Uudella työstöradalla käytetään Mastercamin uuden sukupolven käyttöliittymää, joka yksinkertaistaa ja yhtenäistää
ohjelmointia. Ketjutettu geometria voidaan valita kierteen poikkileikkaukseksi tai käyttää jotakin neljästä
parametrisestä määrittelystä:
l

Köysikierre

l

Sahakierre

l

Neliökierre

l

Trapetsikierre
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Parametrien avulla profiili voidaan määrittää antamalla mitoitukset suoraan taulukkoon, jolloin geometriaa ei tarvitse
ketjuttaa.

Mastercam -versiossa rouhinta- ja viimeistelylastut voidaan määrittää erillisillä työstöparametreilla.
Uusi kierreratatyyppi tukee myös muita Mastercamin kierre- ja työstöratapiirteitä, kuten monipäisiä kierteitä, työkalun
tarkastusta, sisä- ja ulkopuolisia kierteitä, toisiinsa liitettävien kappaleiden (ruuvi ja mutteri) välyksiä sekä sorvausta
keskilinjan toiselta puolelta. Omat kierremuodot voidaan jopa nimetä, tallentaa ja käyttää vastaisuudessa uudestaan.
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Kiinnityskomponenttien uudet piirteet
Tässä luettelo kiinnityskomponenttien uusista piirteistä.

Karaholkkien ja karaholkki-istukoiden tuki
Mastercam Mill-Turn tukee nyt karaholkkeja ja niiden istukoita omina komponenttityyppeinään. Tällä tavoin Mill-Turnin
tukemien koneiden lukumäärä kasvaa huomattavasti. Kuvassa alla näkyy esimerkki uudesta komponentista.

Simulointi tulee holkkeja ja karaholkki-istukoita. Holkit voidaan luoda joko parametrein tai valitsemalla komponentin
solidimalli.
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Toiminto on kaikkien Mill-Turn käyttäjien käytössä. Mastercamin Komponenttikirjaston avulla voi luoda karaholkkeja ja
karaholkki-istukoita ja järjestellä niitä muiden istukoiden ja istukan leukojen tavoin kirjastoihin. Sitten kun kone ladataan
Mastercamiin, valitaan vain halutut komponentit osana Mill-Turn Työmäärittelyä.
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Kun kone on ladattuna Mastercamiin, voidaan Työmäärittelyn Koneen konfiguroinnin sivulla lisätä karaholkki ja
karaholkin istukka koneelle. Jos istukat ja leuat ovat jo määriteltyinä, ne poistetaan ennen karaholkin ja karaholkin
istukan valintaa.

Istukan ja leukojen parannettu suunnittelu
Mastercam 2021 laajentaa tukea istukan ja istukan leukojen suunnitteluun. Istukka ja istukan leuat voidaan nyt
määrittää valitsemalla solidimalli. Lisäksi Mastercam 2020 versiossa otetaan käyttöön mahdollisuus määrittää istukka
ketjutetulla profiililla. Tähän toimintoon sisältyvät myös istukan leuat.
Toiminto on käytössä sekä Lathe- että Mill-Turn -käyttäjille.
l

Mastercam Lathe käyttää liitettyä geometriaa luodakseen istukan ja leukojen rajauksen.

l

Mastercam Mill-Turn konesimulointi ja törmäystarkastus tukevat täydellisesti näitä uusia geometrian valintoja.

Ketjutettuna geometriana määritetyille istukan leuoille voidaan määrittää referenssipiste (tai kappaleen kiinnityskohta)
mihin kohtaan ketjua tahansa. Geometria voidaan piirtää minne tahansa, sen ei tarvitse olla oikeassa asennossa. Lisäksi
Mastercam kääntää automaattisesti profiilin tarpeen mukaan niin, että leukoja voidaan käyttää kummallakin karalla.
Käyttöliittymää ja istukan ja leukojen komponenttien käsittelyn työnkulkua on uudelleen järjestelty. Muutokset
koskevat myös uusia karaholkki ja karaholkki-istukka -komponentteja
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Kun solidimalli on valittu, uudessa toimintoikkunassa malli suunnataan ja asemoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
komponenttimallia ei tarvitse piirtää tiettyyn asentoon tai sijaintiin. Valitse Suuntaa komponentti Geometriavälilehdeltä. Uusi Suuntaa karaholkki-istukka -toimintoikkuna avautuu.
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Tarvittavat muutokset voidaan osana komponentin määrittämisen työnkulkua. Tämän kuvan esimerkissä mallia on
valinnan jälkeen käännetty 60 astetta Z-akselin ympäri.

Solidimalli voidaan valita ulkoisesta tiedostosta tai kappaleen geometriatasolta. Lisäsäätimistä voit parannella tai korjata
mallia tai palata takaisin Suuntaa-toimintoikkunaan tekemään muutoksia. Nämä uudet painikkeet ovat Geometriavälilehdellä.

Esikatselu -ikkunaa on uudistettu merkittävästi.
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l

Klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella voit kiertää kappaletta ja katsella sitä eri kulmista.

l

Käytä Läpinäkyvyys-liukusäädintä yksityiskohtien näkymiseksi piilossa olevilla sivuilla.

l

Laajennettua esikatselua voidaan käyttää myös komponenteilla, jotka on määritelty parametrein tai ketjutetulla
geometrialla.

l

Mastercam korostaa mitan tai kentän, jota käsitellään.

l

Leukojen kanavan syvyys näytetään esikatselussa tarkasti.
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l

Lisävalintoja on käytettävissä erityiskomponenteille. Voit katsella esimerkiksi karaholkkia, karaholkin 2D-rajoja
tai molempia.
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Parannettu tuki leukojen liikkeelle
Aikaisemmissa Mastercam versioissa, kappaleen kiinnittämiseen tarvittava leukojen liikematka määriteltiin leukojen
turvaetäisyytenä.
Monien käyttäjien mielestä tämä oli sekavaa ja harhaanjohtavaa. Mastercam 2021-versiossa asetukset on nyt
Parametrit-välilehdellä nimellä Tartuntaetäisyys ja sisällytetty yleisiin istukan ja leukojen komponenttimääritysten
ulkoasun uudelleen muotoiluihin.

l

Uusilla asetuksilla etäisyys voidaan antaa manuaalisesti tai Mastercam voi laskea sen.

l

Mastercam käyttää älykkäitä algoritmeja laskiessaan leukojen ja karaholkkien erilaisia arvoja. Liikematka
esimerkiksi karaholkille on tavallisesti paljon pienempi kuin istukan leuoille.
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Uudelleen järjestely läpäisee Työmäärittelyn kokonaan, jolloin kullekin karalle arvoja voidaan tarvittaessa säätää.
kenttiä voidaan käyttää vain silloin, kun Clamping Distance on asetuksella Manuaalinen.
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3D-työkalujen uudet piirteet
Tässä luettelo Pitimen mallinnuksen ja 3D-työkalujen mallinnuksen uusista piirteistä. Lisäksi Teräpalan ja Pitimen
mallinnuksen kuvantojen käyttö vastaa nyt Työkalun mallinnuksen käyttöä. Tämä tekee käyttämisen juohevammaksi.
Myös hiiren klikkauksien määrä vähenee.

Pitimen mallinnuksessa parannettu koneen liitäntätason hallinta
Pitimen mallinnuksessa on lisätty seuraavia uusia ominaisuuksia:
l

Valitse sijainti uudelleen painike on lisätty, jotta koneen liitäntätason keskipiste voidaan siirtää sen alun perin
määritetystä sijainnista.

l

Valitse nimetty suunta painike on lisätty liitäntätason valitsemiseksi.
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Työkalun mallinnuksen uudet piirteet
3D-työkalun kompensointipisteen säätö
Tarkan 3D-työkalun määrityksen luomisen parantamiseksi, valmistajan antamien, laadultaan ja tarkkuudeltaan
vaihtelevien mallien pohjalta, voidaan työkalun kompensointipistettä nyt hienosäätää. Toimintoon pääsee klikkaamalla
Kompensointi-sivun Hienosäätö-painiketta. Työkalun solidimalli katoaa ja dynaaminen akselistoikoni näkyy origossa.
Nyt geometriaa tai ikonia voidaan siirtää.
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Monimääriteltyjen teräpalojen luominen
3D työkalujen teräpalat tukevat nyt monimäärittelyjä, joiden avulla palasta voidaan luoda versioita, joissa on erilaisia
kompensointimenetelmiä, takapäästön määrityksiä muotoja jne. Kun hiiren oikealla painikkeella klikataan Työkalun
mallinnuksen Teräpalat-sivun teräpalat-luetteloa ja valitaan ponnahdusvalikosta Uusi teräpalan määrittely,
Mastercam avaa näkyviin Teräpalat-sivun, joka sisältää joukon valintoja teräpalan määrittämiseksi.

Lisäksi Tiedot-kohdasta saa lisätietoja kustakin teräpalamäärittelystä.
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3D-työkalujen luominen monimääritellyillä teräpaloilla
Mastercamin 3D-työkalut tukevat nyt monimääriteltyjä teräpaloja: tätä uutta toimintoa käytetään Työkalujen
mallinnuksen Teräpalat-sivulla. Teräpaloja useilla määrityksillä luodaan samantapaisesti kuin yksittäismäärityksiäkin.
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella teräpalojen luetteloa ja valitse ponnahdusvalikosta Uusi teräpala. Tämän jälkeen
Mastercam avaa Teräpalat-sivun, jossa 3D-työkalujen pala määritellään aivan kuten aikaisemminkin. Jokainen
määritelty teräpala lisätään teräpalojen luetteloon.

Koneeseen liitetyn suunnan resetointi
Aikaisemmin, kun pidinmalli korvattiin uudella Työkalun mallinnuksessa, koneeseen liitetty suunta säilyi ennallaan. On
kuitenkin epätodennäköistä, että koneeseen liitetty suunta säilyy asianmukaisena pitimen korvauksen jälkeen, ja siksi
se nyt asetetaan uudelleen.
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Lisäksi suunnaksi voidaan nyt valita nimetty suunta. Klikkaa Valitse nimetty suunta -painiketta Pidin-sivulla
avataksesi Suunnan valinta -ikkunan. Kun suunta on valittu, uudelleen asetus käynnistyy, ja voit valita oikean
keskikohdan.
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Parantunut rajausten säädön näyttö
Kun työkalun rajausta säädetään Rajaus-sivulla, Mastercam näyttää nyt säädetyn suunnan läpikuultavana
suorakaiteena.

3D-työkalun tietojen lisääminen asetuslehtiin
Asetuslehtiin on lisätty on lisätty 3D-työkalujen tiedot. Lisättyihin kuviin ja tägeihin kuuluu:
l

Työkalujen, pitimien ja teräpalojen 3D-kuvat

l

Samassa työkalussa olevien useiden teräpalojen kuvat

l

MACHINE-TOOL-LOCATOR-NAME (useiden työkaluasemien sijainnit)

l

MACHINE-TOOL-LOCATOR-STATION-NAME (sijainnit, joilla on useita työkaluasemia)

l

NAME (teräpalan nimi)

l

INSERT-SLOT (lisätty debuggausta varten)
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Mill-Turn simulointi Mastercam simulaattorilla
Versiossa Mastercam 2021 Mill-Turn simulointi on lisätty Mastercam Konesimuloinnin käyttöliitäntään. Nyt voidaan
simuloida Mill-Turn ratoja samoilla Mastercam simulaattorin välineillä.
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Uudessa käyttöliittymässä on muun muassa helpompikäyttöinen ja selkeämpi koneen Akseleiden säätö. Simuloinnin
käynnistäminen Synkronoinnin hallinnasta ei ole muuttunut. Uusitussa Liikeluettelossa nähdään eri datakanavat
samalla kertaa sekä kunkin akselin tilanne kunkin radan liikkeen kohdalla.
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Tutut työkalut, kuten vertailu aihioon, aihion leikkaaminen ja mittaaminen, ovat kaikki käytettävissä Mastercam
simulaattorissa.
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Lathen solidiketjutuksen uudet piirteet
Pyörähdysprofiilin käyttö ketjutuksessa
Aikaisemmin sorvauksen solidiketjutuksessa käytettiin leikkausprofiilia. Tämä aiheutti ongelmia silloin, kun kappaleen
profiili ei ollut lieriömäinen. Mastercam 2021 versiossa sorvauksen ketjutuksessa käytetään pyörähdysprofiilia, jolla
luodaan profiili pyöräyttämällä geometria valitun akselin ympäri ja luomalla todellisen profiilin likiarvo. Tuloksena on
tarkempi profiili ilman lisägeometriaa.

Pyörähdysprofiilissa näytetään sekä ylempi että alempi profiili. Kun ylempi profiili ketjutetaan, ketjuttamatonta profiilia
ei enää näytetä grafiikassa.
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Ketjujen alku- ja loppupisteiden dynaaminen säätäminen
Sorvauksen normaalissa solidin ketjutuksessa on nyt Dynaaminen valinta. Dynaaminen-toiminnolla valitun ketjun alku
tai loppu voidaan siirtää mihin tahansa reunan kohtaan.

Mill-Turn muunnosoperaation muuntaminen
Mill-Turn käyttäjät voivat nyt muuntaa muunnosoperaation tietyin rajoituksin. Merkittävin rajoitus on se, että luotua
muunnosoperaatiota ei voi muuntaa, jos tuloksena syntyy useita työkalutasoja.
Jos esimerkiksi luodaan jyrsintärata tarkoituksena uran työstö y-akselin kallistuksena, voidaan useita kopioita urasta
luoda tekemällä kierretty muunnoskierto Z-akselin ympäri. Halutessa voidaan nyt muunnosoperaatiot muuntaa
tasomuunnoksena—esimerkiksi luomalla lisäurien sarja erilaisiin Z-sijainteihin. Mastercam ei kuitenkaan salli tasomaisia
kiertomuunnoksia, koska silloin luotaisiin useita lisätyökalutasoja, joita ei voida tukea.
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Muunnosoperaation parametrit -valintaikkuna sisältää tarvittavan suodatetun luettelon operaatioista tai
muunnosmenetelmistä, joilla varmistetaan, ettei luoda ei-tuettuja muunnosoperaatioita. Jos valitaan esimerkiksi
muunnosoperaatio Lähdeoperaatiot-listasta, Mastercam suodattaa Muunnostyypit näyttämällä vain tuettuja
metodeja. Jos vastaavasti valitaan Muunnostyyppi ensin, Mastercam suodattaa käytettävät lähdeoperaatiot.
Mastercam ottaa myös huomioon jyrsinnän tyypin ja akselistoyhdistelmän suodattaessaan operaatioita

Parantunut tuki pitkäsorvausautomaattien Poiminta-katkaisu radoille.
Mastercamin Poiminta-katkaisu ratojen toimintaa on parannettu pitkäsorvausautomaateilla. Työstöradassa on nyt kaksi
erilaista toimintatapaa:
l

Lathe toimintatapa, joka vastaa Mastercamin perinteistä tapaa.

l

Pitkäsorvausautomaatin (Swiss) toimintatapa, joka kytketään päälle postprosessorissa olevalla valinnalla.

Uudessa pitkäsorvausautomaatin tavassa on seuraavat eroavaisuudet.
Poiminta-katkaisu työstöradan Asetukset välilehdellä, Mastercam käyttää erilaista metodia laskeakseen katkaisun Xkoordinaatin. Kun klikataan Aihiosta, Mastercam lisää turvaetäisyyden arvon Koneryhmän ominaisuudet valintaikkunasta aihion mittaan. Näin varmistetaan se. ettei katkaisutyökalun esiasema aiheuta törmäysvaroitusta.
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Katkaisutyökalun aloituspistettä varten on = Katkaisun X -painike lisätty Operaatiot-välilehdelle. Valitsemalla tämä
painike Katkaisun X koordinaatin arvo kopioidaan esiaseman sivulle. Tämä varmistaa sen, että katkaisutyökalu on
oikeassa sijainnissa aloittamaan katkaisun. Lisäksi esiaseman sijainnin X:n vähimmäisarvo on pienenennetty aihion
istukan yläosasta nollaan.

Mastercam käyttää myös X-tangenttipisteen arvoa Katkaisuoperaatiossa eri tavalla.

l

Lathe käytössä X-tangenttipiste tulkataan absoluuttisena arvona.

l

Pitkäsorvausautomaatin (Swiss) käytössä X-tangenttipiste lasketaan aihiomallista. X-tangenttipisteen arvo
Katkaisuparametreistä lisätään sen sijaan laskettuun arvona lisäsäätönä.

70

Mastercam 2021 uudet piirteet—Sorvaus

Router-operaatioiden luominen Mastercam Lathella
Ne Lathe-sovelluksen käyttäjät, joilla on Router-lisenssi, voivat nyt käyttää Routerin jyrsintäoperaatioita ilman erillistä
Mill-lisenssiä.

Mill-ohjelmiston käyttö ja Mill-jyrsintäoperaatiot edellyttävät kuitenkin edelleen Mill-lisenssiä.
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DESIGN
Tässä luettelo Design tuotteen merkittävimmistä uusista piirteistä. Ne tietenkin toimivat kaikilla muillakin, kuten esim.
Mill ja Lathe.

Huomautusten uudet piirteet
Mastercam helpottaa tekstin luomista huomautuksiin ja nimikkeisiin lisäämällä Kirjainten luonti -toiminnon
ominaisuuksia Huomautuksiin. Lisäksi Huomautus-toimintoikkunan uusi ulkoasu sujuvoittaa käyttöä, lisää
valintamahdollisuuksia ja parantaa toiminnan hallintaa. Huomautus-toimintoa suositellaan menetelmäksi
huomautusten, nimikkeiden ja työstöratageometrian tekstien luomiseen.

Uudistettu toimintoikkuna
Huomautuksia voidaan sijoittaa grafiikkaan kahdella uudella tavalla.
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l

Piste sijoittaa uuden huomautuksen lineaarisesti, ja Luo kaari voidaan aktivoida. Luo kaari käyttää näytöllä
valittua sijaintia tekstin keskipisteenä ja kaarruttaa tekstiä ympyräkehällä ilman tarvetta rautalangan luomiseen.

l

Käyrä-toiminnolla uusi huomautus sijoitetaan mille tahansa valitulle suoralle, kaarella tai splinille. Kursoria
käytetään huomautustekstin sijoittamiseen klikkaamalla tekstiä ja vetämällä sitä alkiota pitkin.

Uudet valinnat helpottavat ja nopeuttavat tekstin muotoilua. Uusia muokkauspainikkeita on tekstiruudun yläpuolella ja
myös uudet Esivalitut -painikkeet, joilla teksti sijoitetaan nopeasti peruspisteen suhteen.

Aivan kuten Kirjainten luonti -toiminnossakin, Huomautuksella voidaan teksti sijoittaa kaarelle ilman kaarigeometrian
erillistä luontia. Huomautusteksti sijoitetaan klikkaamalla tekstiä ja vetämällä sitä alkiota pitkin.
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Uudessa Lisävalinnat-välilehdessä on valintoja yksittäisen tai monipolvisen viiteviivan luomiseen ja tekstin
muuttamiseen ketjutetuksi geometriaksi poistuttaessa toiminnosta. Huomautus voidaan assosioida Suuntaan,
Pisteeseen tai Käyrään ja/tai Viiteviivoihin.

Vanhojen huomautusten päivittäminen
Uudelleen muotoiltu Huomautus-toiminto tukee huomautuksia varhaisemmista Mastercam versioista tietyin
rajoituksin. Mastercam 2021 versiossa vanhoja huomautuksia voidaan editoida samalla tavoin kuin aikaisemmissakin
versioissa.
Uusia muotoilupainikkeita ei voida käyttää vanhoihin huomautuksiin. Jos kuitenkin perinteinen huomautus päivitetään
uudeksi huomautusalkioksi, kaikkia uuden Huomautus-toiminnon komentoja voidaan käyttää. Vanha huomautus
muunnetaan valitsemalla toimintoikkunassa Muunna perinteinen huomautus.
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Mastercam version Analysoi alkion ominaisuudet -toiminto osoittaa, jos huomautus on luotu vanhemmassa Mastercam
versiossa päivittämällä valintaikkunan otsikon sanalla (Perinteinen).
Perinteinen huomautus

Mastercam 2021 huomautus

Tekstin luominen TrueType-fonteilla
Kaikessa Mastercam 2021 versiossa luoduissa teksteissä käytetään TrueType-fontteja, joihin kuuluvat myös uudet
teknisiin piirustuksiin tarkoitetut ääriviivattomat fonttimme. Vaikka sitä ei huomaa tekstiperustaisissa ohjelmistoissa,
True Type -fonteissa on myös ääriviivat. Perinteistyylisillä fonteilla kuten Stick ja Box voidaan Kirjainten luonti toiminnolla luoda vain aakkosnumeerisia merkkejä.

Solidien uudet piirteet
Seuraavassa esitellään soliditoimintoihin tehtyjä uudistuksia.

Mukautettujen reikien tunnistaminen ja luominen
Mastercam 2021 tunnistaa monimutkaisetkin reiät vailla historiaa olevan solidin geometriasta, mukaan lukien toisiaan
leikkaavat ja epätyypilliset reiät. Kun Mastercam tunnistaa nämä reiät, Reikä-toimintoikkunan uusilla toiminnoilla
mukautetut reiät voidaan tallentaa tyylipohjiksi tulevaa käyttöä varten.
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Lisäksi käyttö ei enää ole rajattu oletustyyppeihimme. Voit luoda millaisen mukautetun reikätyylin tahansa ja tallentaa
sen kirjastoon myöhempää tarvetta varten.

Reikien tunnistaminen ja Lisää historia -toiminto
Mastercam Lisää historia -toiminnolla tunnistetaan monimutkaisia reikiä solidirungoissa. Valitset vain reikäoperaatiot
löytääksesi reiät määrittämiesi minimi- ja maksimi sädekokojen väliltä. Mastercam luo operaation Solidien hallintaan
jokaiselle erikseen löydetylle reikätyylille.
Toisinaan leikkaavat reiät, epäsäännöllisyydet ja jotkut mitalliset konfiguraatiot vaikeuttavat Mastercam
tunnistusprosessia. Jos automaattinen tunnistus ei tunnista kaikkia reikiä rungossa, käytä Manuaalinen valitaksesi
sivut, jotka määrittävät reikiä. Kun tämä menetelmä on valittu, Mastercam ohittaa minimi- ja maksimisäteiden arvot ja
hyväksyy valinnat, joissa yhden jakson sisäinen halkaisija on suurempi kuin sitä seuraavien vierekkäisten jaksojen
halkaisijat. Mastercam prosessoi kaikki vierekkäiset sivut luodakseen reikäoperaation. Menetelmässä voidaan käyttää
yksittäistä sivua ja ikkunavalintaa.

Vakioreikien ja mukautettujen reikien tallentaminen ja muokkaaminen
Mastercam luo Solidien hallintaan mukautetun reikäoperaation jokaiselle reiälle, joka ei vastaa kappaleessa jo
tunnistettujen reikien tyyppiä. Tätä operaatiota voidaan muokata samalla tavalla kuin muitakin solidioperaatioita.
Kaksoisklikkaamalla mitä tahansa mukautettua reikäoperaatiota avautuu Reikä toimintoikkuna. Kutakin reiän osaa
voidaan muokata säätämällä mittoja toimintoikkunan Reiän tyyli -kohdassa. Voit myös tallentaa omia mukautettuja
reikämittoja kirjastoon (aikaisemmin tyylipohja), jolloin ne ovat käytössä tulevissa Mastercam istunnoissa.
Voit myös muuntaa vakioreikiä mukautetuiksi rei’iksi, korvaamalla kaikki mukautettujen reikien arvot vakioreikien
arvoilla. Sitten voit lisätä muunnettuun vakioreikään uusi segmenttejä sen sijaan, että loisit reiän tyhjästä.
Tehokkaat uudet valinnat mahdollistavat mukautettujen reikien muuttamisen reikien luonnin jälkeen. Käyttämällä
uutta Lisää jakso -valintaa lisätään uusi rivi mukautetun reiän taulukkoon. Klikkaa ensimmäistä saraketta hiiren
oikealla painikkeella ja voit lisätä jaksoja ja piirteitä kuten viisteen.
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Solidien toiminnat ilman historian lisäämistä
Versiossa Mastercam voidaan käyttää historiapohjaisia soliditoimintoja ilman historian lisäämistä tiedostoon. Toisin kuin
solidit, joilla on historia, solideja vailla historiaa ei tarvitse regeneroida aina, kun solideja muokataan. Menetelmä
aktivoidaan valitsemalla Ei luoda mallin historiaa käyttämäsi historiapohjaisen toimintoikkunan Lisävalinnatvälilehdeltä.

Kun aktivoit toiminnan kerran, se säilyy valittuna kaikissa historiapohjaisissa toimintoikkunoissa. Vastaavasti kuin Mallin
valmistelu -toiminnoissa, jos muokkaat historiapohjaista solidia tässä tilassa, kaikki solidin historia poistuu. Toiminto on
oletuksena poissa käytöstä solidipuun operaatioissa.
Voit muuttaa oletusasetusta valitsemalla Ei luoda mallin historiaa Solidit-sivulla Ohjelman konfigurointi valintaikkunassa.
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Useiden reikien valitseminen eri solideissa
Reikiä, joissa on sama halkaisija, voidaan nyt valita erillisissä solideissa yhdellä klikkauksella. Valitse Reiän akseli toimintoikkunan Perus-välilehdeltä Salli useita solidikappaleita -valinta ja paina [Ctrl] näppäintä samalla, kun klikkaat
reiän halkaisijaa. Kaikki samankokoiset reiät valitaan solidissa, jossa reikä on ja kaikissa muissa näkyvissä solideissa.
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Pintamallien UV-suuntien analysointi ja muokkaaminen
Mastercam 2021 versiossa on kaksi uutta vuopintatoimintoa, Muokkaa UV ja UV uudelleen, joita voidaan käyttää
pintamallien UV-suuntien analysointiin ja muokkaamiseen vuopintajyrsinratojen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi.

Pintojen U- ja V-suuntien muokkaaminen
Muokkaa UV -toiminnolla voidaan U- ja V-akselit vaihtaa keskenään, ja vuokäyrien U- ja V-suunnat voidaan vaihtaa
itsenäisesti rajattomalle määrälle pintoja.

Kun pinnat on valittu, UV-tangentin nuolisäädin ilmestyy kunkin pinnan keskipisteeseen, ja jos sitä käytetään, pintoihin
vedetään väliaikaiset vuopintakäyrät. Voit myös käyttää Käytä samaa suuntaa -valintaa muuttaaksesi kaikkien
kohdepintojen U- ja V-suunnat samoiksi kuin ”siemenpinnalla”. Kohdepintojen täytyy olla kosketuksissa toisiinsa.
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Vuopinnan uudelleen määrittely
UV uudelleen -toiminnolla määritellään vuopinta uudelleen antamalla kiertokulma tai uudet reunakäyrät.

Valitse ensin pinta, joka määritellään uudelleen. Sitten:
l

Valitse Kiertokulma, jolla sijoitetaan kiertosäädin peruspinnan keskelle. Vuokäyrä on alun perin U-suuntainen.

l

Valitse Reunakäyrät valitaksesi neljästä käyrästä, joilla määritellään uuden muotoiltavan pinnan reunat
olemassa olevan pinnan päälle. Vuopinta asetetaan uudelleen uuden reunakäyrän muodon mukaan.

80

Mastercam 2021 uudet piirteet—Design

Peilaaminen sekä X- että Y-akselien ympäri
Aikaisemmissa Mastercam versioissa tarvittiin kaksi peilausoperaatiota geometrian peilaamiseksi sekä X- että Yakselien ympäri. Uusi valinta Mastercam 2021 -versiossa mahdollistaa geometrian peilauksen X- ja Y-akselien ympäri
yhdessä operaatiossa.

X- ja Y-akselit -toiminto ei vain luo välittömästi kolme kopiota valitusta geometriasta, vaan se myös suo
mahdollisuuden määrittää uuden akselin origon, jonka sijainti valitaan grafiikassa.

81

Mastercam 2021 uudet piirteet—Design

Lisäksi olemme lisänneet muokkauskomennot, Poista ja Palauta, joiden avulla mikä tahansa siirretyn geometrian
neljästä kohdasta voidaan poistaa tai palauttaa.

HUOM.
Liitä-menetelmää ei voida käyttää silloin, kun peilataan X- ja Y-akseleiden ympäri.

Wireframe Enhancements
Listed below are enhancements made to Wireframe functions.

Z-syvyyden määrittäminen automaattisesti
Kun aikaisemmissa versioissa luotiin geometriaa käyttämällä Suora päätepistein -, Kohtisuoraan -, Kaari 3 pisteellä - tai
Kaari päätepistein -toimintoa, Mastercam projisoi toisen päätepisteen järjestelmän Z-syvyyteen ellei hiirellä osoitettu
jo luotua AutoCursorin sijaintia. Uusi Määritä automaattisesti Z-syvyys -toiminto säilyttää jokaisen uuden eiAutoCursorin pisteen ensimmäisen AutoCursorin pisteen syvyydessä. Määritä automaattisesti Z-syvyys -komento
ei ole käytössä 2D-tilassa.

Jos suoria luodaan Murtoviiva-menetelmällä, Mastercam säilyttää uuden pisteen aikaisempien AutoCursorin
sijainneissa siihen asti kunnes jokin toinen AutoCursorin sijainti valitaan.
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Geometrian muokkaaminen hiirellä vetämällä
”Vetämismenetelmä”, joka otettiin käyttöön Paloittele-toiminnoissa on nyt käytössä Tasaa alkioihin - (kaikissa
Menetelmissä paitsi Automaattisessa), Alkioiden pyöristys - ja Alkioiden viiste -toiminnoissa. Kun vedät hiirtä,
Mastercam suorittaa toiminnon rautalanka-alkioille. joita hiiri koskettaa. Kunkin toiminnon asetuksia voidaan
toimintoikkunassa muuttaa.
Kun saat muokkaussarjan valmiiksi (vapauttamalla hiiren painikkeen), voit yhä käyttää pikavalintapalkin säätimiä tai
painaa [Ctrl+Z] ja [Ctrl+Y] painikkeita komennon peruutukseen tai toistoon.

Pienien kaarien toimintoihin lisätty Drillpt chookin toiminnot
Pienien kaarien keskiöpisteet toimintoikkunassa on nyt myös DrillPt chookin toiminnot. Sillä lisättiin pisteet
ympyröiden keskipisteisiin. DrillPt chook on poistettu Mastercam 2021 versiosta.

Pienille kaarille on Rautalanka välilehden Pisteen sijainti pudotusvalikossa.

Muita uudistuksia: Design
l

Nyt voit ikkunoimalla valita useita sivuja vaihtaaksesi solidisivusarjan värin.

l

Mallin valmistelu -välilehden Palauta kaikki -toiminto tukee nyt esivalintaa, jolloin solideja ei tarvitse valita
uudelleen, kun sivujen ja piirteiden värejä palautetaan alkuperäisiin.

l

Mastercam käyttää nyt tuloksen väriä alkioihin, joita muokataan seuraavilla toiminnoilla. Väri toimii samalla
näkyvänä muokkauksen varmistuksena.
l

Splinit kaariksi

l

Paloittele leikkauspisteessä

l

Paloittele ympyröitä

l

Sulje kaari

l

Splini NURBS-käyriksi
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l

Pisteitä alkiolle - toiminnon uudella Ketju-valinnalla voidaan luoda pistesarjoja useisiin alkioihin.
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YLEISET
Alla luettelo Mastercam -version uusista yleisistä piirteistä. Uudistuksia on tehty esimerkiksi valintamenetelmiin ja
moniin muihin toimintoihin, jotka eivät rajoitu vain yhteen tuotteeseen.

Ketjutuksen uudet piirteet
Seuraavassa esitellään rautalankamallien ja solidien ketjutukseen tehtyjä uudistuksia. Lisäksi osa uudistuksista vaikuttaa
molempiin ketjutustapaan.

Kaikkien valintanuolien näyttäminen
Näytä kaikki valintanuolet painike Rautalangan ja Solidien ketjutuksen valintaikkunoissa korvaa entisen Poista
kaikki valinnat painikkeen

Uusi toiminto on käytössä vain, kun on valittu useita ketjuja. Klikkaamalla painiketta kaikki valintanuolet tulevat
näkyviin. Täysissä ketjuissa näkyy vain yksi suuntanuoli, osittaisissa sekä alku- että- loppunuoli.

Kun valintanuolet ovat näkyvissä, ketjuja voidaan muokata poistumatta Ketjutus-valintaikkunasta. Osittainen ketju
aktivoidaan valitsemalla grafiikassa ketjun alku- tai loppunuoli.
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l

Aktiivista ketjua klikkaamalla voidaan Alku/loppu -painikkeita käyttää Rautalangan ketjutus ja Solidin
ketjutus -valintaikkunoissa.

l

Kun useita ketjuja on luotu, kaikki valintanuolet saadaan näkyviin klikkaamalla Näytä kaikki valintanuolet painiketta.
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Valitse Käännä kääntääksesi kaikkien aktiivisten ketjujen suunnat.

l

Valitse grafiikka-alueelta ketju ja valitse Käännä kääntääksesi valitun ketjun suunnan tai valitse Dynaaminen
sijoittaaksesi ketjun alun tai lopun valitsemaasi paikkaan grafiikkaikkunassa.

l

Haarautumat -painikkeilla ohjataan valitun ketjun polkua.
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l

Käyttämällä Näytä kaikki valintanuolet -toimintoa Poista valinta -painikkeen yhteydessä peruuntuvat
aktiivisten ketjujen valinnat.
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l

Valitsemalla yhden aktiivisen ketjun ja sen jälkeen Poista valinta poistuu vain tämän valitun ketjun valinta. Tästä
on hyötyä silloin, kun käytetään ikkunavalintaa (tai jotakin muuta valintatapaa) useiden ketjujen luomiseksi ja
halutaan poistaa yksi tai useampi kohde.

Ketjutusasetukset pysyvät voimassa
Viimeiseksi käytettyjen Rautalangan ketjutus - ja Solidin ketjutus -valintaikkunoiden asetukset säilyvät yli
Mastercam istuntojen. Ketjutuksen oletusarvoja ei enää tarvitse asettaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkunassa.
Ketjutuksen oletustapa -parametrit on poistettu Ketjutus-sivulta.
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Solidin ketjutuksen uudet piirteet
Alla käydään läpi Solidin ketjutukseen tehtyjä uudistuksia.

Kappaleen takasivun ketjusilmukan tuki
Kun ketjuja valitaan läpikuultavalla näytöllä, Mastercam näyttää kappaleen takapuolella olevaan sivuun liitetyn
geometriasilmukan.

Konstruktiotason suuntaisten ketjujen valitseminen
Uusi Konstruktiotaso-tila on korvannut Sivu-tilan Solidin ketjutus -valintaikkunassa.

Valinnan toiminnot vaihtelevat sen mukaan, mitä ketjutusmenetelmää Konstruktiotaso-valinnan yhteydessä
käytetään.
l

Kun valitaan Konstruktiotaso ja käytetään ketjutuksen Reunat-menetelmää, ainoastaan aktiivisen
Konstruktiotason suuntaiset reunat voidaan ketjuttaa.

l

Kun valitaan Konstruktiotaso ja käytetään ketjutuksen Silmukka-menetelmää, ainoastaan aktiivisen
Konstruktiotason suuntaiset silmukat voidaan ketjuttaa.

l

Kun valitaan Konstruktiotaso ja käytetään ketjutuksen Sivu-menetelmää, ainoastaan aktiivisen
Konstruktiotason suuntaiset sivut voidaan ketjuttaa. Tehostettua valintaa, kuten kaksoisklikkausta tai
kolmoisklikkausta käyttämällä ketjutetaan kaikki sivut, jotka ovat samalla Z-syvyydellä kuin valittu sivu.
Ikkunavalinnalla ketjutetaan sivut, jotka ovat aktiivisella Z-syvyydellä.
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Ketjujen alku- ja loppupisteiden dynaaminen säätäminen
Rautalanka-ketjutuksessa käytetty Dynaaminen-valinta on nyt käytössä myös solidin ketjutuksessa. Dynaamisella
alkupisteellä voidaan määrittää uusi alkupiste ilman rautalankageometrian luomista. Dynaaminen säilyttää
assosiatiivisuuden solidiin.

Lathe ketjutus
Ketjutusta sorvausratoja varten on uudistettu. Lisätietoja saat luvusta "Lathen solidiketjutuksen uudet piirteet" sivulla
67.

Avointen ulkoreunojen ja jaettujen ulkoreunojen valitseminen
Solidin ketjutustavat, Avoimet reunat ja Yhteiset reunat, lisättiin versioon Mastercam 2020. Versiossa Mastercam
2021 näitä tapoja on uudistettu ja nimetty Avoimiksi ulkoreunoiksi ja Jaetuiksi ulkoreunoiksi.
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Kun Avoimet ulkoreunat on aktiivisena, valitaan solidin sivu avointen ulkoreunojen ketjuttamiseksi myötäpäivään.

Kun Jaetut ulkoreunat on aktiivisena, valitaan solidin sivu jaettujen ulkoreunojen ketjuttamiseksi vastapäivään.
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Silmukka-menetelmään lisätyt valintatavat
Lisävalintamenetelmiä on lisätty Silmukan käyttöön:
l

Paina [Vaihto+klikkaus] valitaksesi tangeeraavat sivut.

l

Paina [Alt+klikkaus] valitaksesi vektorin.

l

Paina [Ctrl+klikkaus] valitaksesi vastaavat pyöristykset ja reiät.

l

Ikkunavalinnalla valitaan useita sivuja.

l

Paina [Ctrl+Vaihto+klikkaus] valitaksesi vastaavia sivuja.

l

Kaksoisklikkaamalla valitaan piirre.

l

Paina [Ctrl+Vaihto+kaksoisklikkaus] valitaksesi samankaltaisia piirteitä.

l

Kolmoisklikkaamalla valitaan solidikappale.

Parannettu jaetun reunan valinnan visualisointi
Solidin ketjutuksen työnkulkua on uudistettu Silmukka- tai Osittainen ketju -menetelmillä. Mastercam ei enää avaa
Referenssisivun valinta -ikkunaa, jossa selattiin mahdollisia sivuja oikean referenssisivun löytämiseksi. Versiossa
Mastercam 2021 hiirtä liikutetaan geometrian yllä, kunnes oikea silmukka näkyy.
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Rautalankaketjutuksen uudet piirteet
Alla käydään läpi Rautalangan ketjutukseen tehtyjä uudistuksia.

Ketjutuksen suunnan osoittaminen valintamenetelmissä
Aikaisemmissa Mastercam versioissa ketjutuksen suuntaa ei osoitettu, kun käytettiin ikkuna-, monikulmio-, vektori- ja
alue-menetelmiä. Mastercam 2021 osoittaa nyt ketjutuksen suunnan myös näillä menetelmillä. Lisäksi, jos useita
rautalankageometrioita on ketjutettu, Käännä-valinta vaihtaa kaikkien aktiivisten ketjujen suunnan.

Konstruktiotaso-menettelyn parannettu visualisointi
Kun käytetään Konstruktiotaso-menettelyä, Mastercam korostaa ja sallii nyt vain aktiivisen konstruktiotason
suuntaisten alkioiden valinnan.

Johdonmukainen alku- ja loppupisteiden hallinta
Ketjutus -valintaikkuna, joka avautuu, kun valitaan Alkupiste Ketjutuksen hallintaikkunassa hiiren kakkospainikkeella
on päivitetty. Hallintapainikkeet ovat yhtäläisiä Rautalangan ketjutus -valintaikkunan painikkeiden kanssa.
Mastercam 2020

Mastercam 2021
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Mastercam simulaattorin uudet piirteet
Alla käydään läpi Mastercam simulaattorin uusia piirteitä. Alla luetellun lisäksi Mastercam simulaattorin ja perinteisen
simuloinnin upotusporauksen liikettä on päivitetty vastaamaan paremmin koneen liikettä ja laskemaan työstöaikaa
tarkemmin.

Pikaliikkeiden näkyminen
Mastercam simulaattori näyttää nyt asianmukaisesti, sorvien valitun pikaliikkeen. Pikaliikkeen asetus määritellään
Ohjauksenmäärittelyn valintaikkunan Lineaarinen Lathe-sivulla.

Operaation nimi liiketiedoissa
Simuloinnin aikana Liiketiedot-luettelo tunnistaa nyt oikein moniakseliset työstöradat.
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Aloituskuvannon optimointi
Jos Aloituskuvanto on Simulointiasetukset-valintaikkunassa asettuksella Optimoitui, mill-turn työstörata näkyy nyt
oikein Mastercam simulaattorissa.
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Verkkopintojen valinta kiinnittimille tai aihioille
Simuloinnin asetukset -valintaikkunassa voidaan verkkoja solidin ja pintojen lisäksi nyt valita kiinnittimiksi tai aihioiksi.

Lisäksi uudella Palauta asetukset -painikkeella palautetaan välilehden asetukset oletusarvoihin.
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Ohjelman konfiguroinnin uudet piirteet
Alla luettelo Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan uusista ominaisuuksista. Valintaikkunaan pääsee Tiedostovälilehdeltä.

Parametriarvon täydellinen näyttäminen
Aikaisemmissa Mastercam versioissa Alkion analysointi -toiminto rajasi mittojen näyttämisen Ohjelman konfigurointi valintaikkunassa tai itse Alkion analysointi -valintaikkunassa määriteltyyn tarkkuuteen. Mastercam 2021 versiossa voit
liikuttaa kursoria Alkion analysointi -valintaikkunan arvokenttien päällä, jolloin täydellinen arvo näkyy ilman
tarkkuusasteen muuttamista.
Täydellisen arvon saa näkyviin aktivoimalla uuden Näytä työkaluvihjeissä arvot kokonaisuudessaan -valinnan
Analysoi-sivulla.

l

Kun toiminto on aktivoitu, Analysoi näyttää arvon kokonaisuudessaan hiirivihjeessä, kun kursoria liikutetaan
kentän yllä, vaikka arvo olisi suurempi kuin kentässä näkyvä arvo. Toiminto on aktivoitu oletuksena.

l

Jos ruutu on deaktivoitu, arvon näytön tarkkuus on muutettava täydellisen arvon näkymiseksi.
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Ohjelman konfiguroinnin yhteinen automaattisen
tallennuksen/varmuuskopioinnin valinta
Erillisen Automaattinen tallennus / varmuuskopio -valintaikkunan toiminnat ovat nyt samat kuin Ohjelman
konfigurointi valintaikkunan Automaattinen tallennus/varmuuskopio -sivun toiminnat. Kaikki automaattisen
tallennuksen ja varmuuskopioinnit asetukset voidaan konfiguroida samasta paikasta.

Akselistosymbolien ja nuolien näkymisasetusten muokkaaminen
Näytön asetukset akselistosymboleille, tason symboleille, nuolille, napakoordinaatiston nuolille ja tangenttinuolille on
sijoitettu nyt Näytön apuvälineet -sivulle. Asetuksiin päästään klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella kyseistä näytön
apuvälinettä grafiikkaikkunassa tai klikkaamalla Tiedosto, Ohjelman konfigurointi.

Joidenkin parametrien nimiä ja hallintapainikkeita on päivitetty eri sivujen välisen yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi.
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Oletuskoneen valitseminen Mastercam simulaattorille
Oletuskone voidaan nyt määrittää käytettäessä Mastercam simulaattoria Konesimulointi-tavalla. Oletuskone voidaan
vaihtaa Simulaatio-sivulla.

Ohjelman kaatumisen jälkeisen automaattisen uudelleenkäynnistyksen
estäminen
Aloitus / Lopetus -sivulla on nyt valinta, jolla voidaan estää automaattinen uudelleenkäynnistys Mastercam ohjelman
kaaduttua. Automaattinen uudelleenkäynnistys on oletusarvoisesti päällä.
Valinta Näytetään kehote yksikköjärjestelmää vaihdettaessa on siirretty Mastercamin Konfiguroinnin
lisäominaisuudet -sivulta Aloitus / lopetus -sivulle. Uusi valinta, Älä näytä kehotetta yksikköjärjestelmää
vaihdettaessa kohdistuu aktiiviseen konfigurointiin (tuumaiseen tai metriseen) ja se on oletuksena pois päältä.

Suuntien nollapisteen varoitus -valinta on siirretty Ohjelman konfigurointi sivulle
Suuntien nollapisteen varoitus -valinta on siirretty Mastercamin Konfiguroinnin lisäominaisuuksista Työstöradatsivulle ja jaettu kolmeksi eri valinnaksi:
l

Päivitetään suunta ja kaikki sitä käyttävät operaatiot.

l

Luodaan suunnan kopio ja päivitetään vain muuttunut operaatio.

l

Päivitetään vain muuttunut operaatio eikä muuteta suuntaa.

Uudella Älä näytä suuntien nollapisteiden varoituksia -komennolla otetaan nollapisteiden muutosten
varoitusviestit pois käytöstä. Valinta on oletuksena deaktivoitu.
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Kaksi asetusta Työstöradan pintojen valinta -ryhmässä on nimetty uudelleen vastaamaan 3D
suurnopeustyöstöratojen Mallin geometria -sivun valintoja. Työpinta on nyt nimeltään Työstettävät ja Reunapinta
on nyt nimeltään Vältettävät.

Tiedostojen tallennus 3D PDF-muodossa
Mastercam 2021 sisältää nyt mahdollisuuden tallentaa kaikki näkyvissä olevat alkiot ja työstöradat 3D PDF -muodossa.
3D PDF on dynaaminen PDF-tiedosto, joka näyttää kappaleen sulautettuna 3D-mallina. Jokainen, jolla on PDFtiedostoja lukeva sovellus, kuten Adobe® Acrobat Reader® (ladattavissa maksutta Adobe.com-verkkosivuilta), voivat
tässä formaatissa katsella ja vaikuttaa kappaleen näkymiseen.

Mastercam säilyttää tärkeät tiedot, kuten suunnat, alkiot, tasot, mitat ja työstörataoperaatiot. 3D PDF -tiedoston
näkymistä voidaan hallita valitsemalla kohteita PDF-katseluohjelmanHakemistopuu-ikkunasta. Tavanomaisten PDFtoimintojen lisäksi voidaan malliin vaikuttaa hiirellä tai Adoben 3D-työkalurivin toiminnoilla.
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Tiedosto tallennetaan 3D PDF -tiedostona valitsemalla 3D PDF -tiedostot (*.pdf) Tallenna nimellä -pudotusvalikosta.

Valitsemalla Asetukset avataan 3D PDF asetukset -valintaikkuna. Valitse Avaa PDF-tiedosto sen tallennuksen
jälkeen avataksesi tiedoston tallennuksen jälkeen.

Oletusasetuksen voi määrittää myös Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Kääntäjät-sivulla.
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Aihiolaatikon kääriminen alkioiden ympärille
Kun aihiolaatikkoa luodaan Mastercam 2021 versiossa, uudella Käärintä-valinnalla voidaan luoda pienin mahdollinen
aihio.

Valitse toimintoikkunan Perus-välilehdeltä Käärintä. Käärintä suuntaa aihiolaatikon valitun geometrian suurimman ja
tasaisimman sivun mukaan. Sen jälkeen valitaan, millä menetelmällä Mastercam luo aihion:
Ääriviivarajaus luo rajauskäyrät valittujen alkioiden ympärille ja pursottaa sen jälkeen aihiolaatikon solidina tai
pintaverkkona.
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Vähimmäistilavuus kietoo virtuaalisesti verkon valitun solidin ympärille aihiolaatikon luomiseksi. Tuloksena on
mahdollisimman pienimmän tilavuuden aihiolaatikko. Voit myös asettaa Lisäoffsetin ja Offset-toleranssin.

Lisäoffset-parametrilla määritellään 3D offset -arvo, joka lisätään aihiolaatikon mittoihin. Offset-toleranssin arvolla
säädellään aihiolaatikon offsetin tarkkuutta.
Lisäksi nyt Automaattinen-valinta Suuntaus-ryhmässä luo aina pienimmän mahdollisen tuloksen valitulle muodolle.
Automaattinen tukee nyt kaikkia Mastercam alkiotyyppejä pelkästään solidien sijasta.

Työstöradan Konstruktiotason näyttö
Työstöratojen hallinnassa voidaan näyttää nyt myös työstöradan konstruktiotaso. Näkymistä hallinnoidaan uudella
Kompensointi- /konstruktiotaso -asetuksella Näyttöasetukset -valintaikkunassa, joka avautuu klikkaamalla
Työstöratojen hallinnassa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Näyttöasetukset. Oletuksena tämä valinta ei ole
käytössä.
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Virhe- ja varoitusilmoitusten parannettu näyttäminen
Aikaisemmissa Mastercam versioissa jotkut tiedostojen avaamisen yhteydessä avautuneet virhe- tai varoitusviestit
edellyttivät viestin varmentamista OK-painiketta klikkaamalla. Nyt Mastercam 2021 versiossa virhe- ja varoitusviestit
kerätään yhteen ja näytetään yksittäisessä ikkunassa. Tiedostot, joiden yhteydessä on viesti, latautuvat nyt
Mastercamiin ilman varmentamista. Virheet, jotka vaativat korjausta estävät silti yhä tiedostoa avautumasta, kunnes
ongelma on ratkaistu.
Jos enintään kolme virhettä tai varoitusta ilmaantuu tiedostoa avattaessa, viestit näytetään automaattisesti
valintaikkunassa. Tämä koskee sellaisia ilmoituksia, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä, kuten esim. varoitus
taustan värisistä alkioista. Valintaikkuna suljetaan klikkaamalla OK tai painamalla [Esc]-painiketta
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Jos virheitä tai varoituksia on enemmän kuin kolme, viestit piilotetaan.

Klikkaamalla Näytä viestit tulevat näkyviin. Sulje ikkuna klikkaamalla OK tai painamalla [Esc].
HUOM.
Viestejä ilmaantuu myös silloin, kun operaatioita generoidaan ja regeneroidaan.

Työkalupaikkojen määrää on lisätty
Työkalunvaihtajan sallittujen työkalupaikkojen lukumäärää on nostettu 32 tuhannesta yli 2 miljardiin. Koska Mastercam
käyttää tätä arvoa työstöradan ohjelmoinnissa, tämä uusi määrittely sallii Mastercam koneenmäärittelyjen käyttää
nykyaikaisia työkalun numerointeja, kuten ryhmänumeroita, joihin tarvitaan 8 numeroa.
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Akselistosymbolin valinnan käyttö
Akselistosymbolien käyttöönotto tai käytöstä poistaminen tehdään nyt Tason symboli -valintaikkunan Ota käyttöön
akselistosymbolin valinta -ruudusta tai Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Tason symboli -sivulla. Tämä
toiminto on oletusvalintana päällä.

Kun toiminto on pois päältä, suuntasymbolit eivät korostu kursorin alla eikä niitä voida valita. Toiminnon deaktivoinnista
on hyötyä silloin, kun on valittava geometriaa symbolin takaa. Toiminnon saa väliaikaisesti pois päältä pitämällä [G]näppäintä painettuna. Siitä on hyötyä silloin, kun on valittava geometriaa symbolin takaa.

Aihiomallien nimeämisen oletustapa
Aihiomallin luonnissa on kaksi uutta piirrettä. Aihiomallioperaatioille on nyt oletusnimi, joten sitä ei tarvitse määrittää
manuaalisesti. Nimen oletus on 1. Kaikki myöhemmät aihiomallioperaatiot lisätään tähän arvoon.
HUOM.
Jos aikaisemmista Mastercam versioista tuodaan tiedosto, joka sisältää useita samannimisiä aihiomalleja,
lisätään nimeen alaviiva ja numero (esimerkiksi _4) sen jälkeen, kun operaation parametrisivu avataan ja
klikataan OK.
Lisäksi 5-akselisessa vain kärki -valintaruudun nimeksi on muutettu Vain työkalun lastuava osuus.

Kun Vain työkalun lastuava osuus on valittu, käytetään aihion työstössä vain työkalun lastuavaa osuutta.
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Laajennettu CATIA tuki
Tämän Mastercam version yhteydessä on muutettu CATIA-kääntäjän asennusta. Vaikka CATIA-kääntäjälle tarvitaan
edelleen erillinen lisenssi, jotta CATIA-tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa, ei Mastercam tarvitse enää kääntäjälle
erillistä asennusta. Common\CatiaData alikansio, joka aiemmin asennettiin erillisellä CATIA asennuksella, luodaan nyt
automaattisesti Mastercam asennuksen yhteudessä.
Koska CATIA V5 tuonti- ja vientikääntäjä on suunniteltu uudelleen, tämä alikansio on nyt paljon pienempi kuin aiemmin
erikseen asennettava. CATIA V5 kääntäjän uudelleensuunnittelun vuoksi sekä CATIA V5 Read ja CATIA V5 Read PMI
lisenssin kera tuovat molemmat PMI/3D-viitteiden tiedot.

Mcam-content tiedostojen luonti Zip2Go ohjelmalla
Zip2Go now creates an *.mcam-content file, in addition to creating *.ZIP and *.Z2G files. Valittuasi Zip2Govalintaikkunasta Tiedosto, Uusi, voit valita eri tiedostotyypin Tallenna tiedosto -valintaikkunasta.

Suurikokoisten kehotteiden automaattinen piilotus
Mastercam 2021 versiossa voi klikata hiiren oikealla näppäimellä kehotteen ikkunaa ja valita Autom. piilotus, jolloin
kehote supistetaan yhdeksi riviksi. Tästä on apua silloin, kun kehote peittää häiritsevästi grafiikka-aluetta.

Pienin alaspäin osoittava nuoli osoittaa kehotteen olevan pienennetty. Viemällä hiiren kehotteen päälle näkee
kehotteen hetken ajan kokonaisuudessaan. Valitsemalla hiiren oikealla painikkeella Autom. piilotus ja poistamalla sen
käytöstä nähdään kehotteet koko koossaan.
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Muita uudistuksia Yleistä
l

Suorituskyvyn tehostamiseksi CATIA V5, ProE/Creo ja Unigraphics/NX -tiedostojen piilotetut alkiot voidaan
sivuuttaa tuotaessa näitä tiedostoja Mastercam versioon.

l

Tasaa alkioihin -toiminto sivuuttaa solidin reunat silloin, kun rautalankavalinta on mahdollista. Ensimmäisen
valinnan kohteena on aina oltava rautalanka.

l

Ras2Vec -toiminnon algoritmia on parannettu, ja seurauksena on siistimpi ja tarkempi lopputulos.

l

Tiedostotyyppi-pudotusvalikon Avaa ja Yhdistä valintaikkunoissa Alibre-tiedostot (*.ad_prt, *.ad_smp) on
nimetty Alibre Design -tiedostoiksi. Muutos heijastaa kauppaa, jossa Alibre LLC -yhtiö osti Alibre Design
tuotelinjan.

l

Muodosta-toiminnoilla käsiteltyjen alkioiden värejä ja/tai tasoja voidaan hallita itsenäisesti.

l

Laitteistokiihdytys-valinta on siirretty Mastercam Launcher -valintaikkunasta Konfiguroinnin
lisäominaisuuksien valintaikkunan Grafiikkatuki-sivulle. Valinta on nyt helpommin käytettävissä
näytönohjaimen hallinnan yhteydessä.
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l

Sorvausratojen perinteisen simuloinnin työkiertoajan raportointia on parannettu Vakiolastuamisnopeudella
Työstörataparametrit -välilehdellä.

l

Kun luot 4-akselista sahausrataa, ja sen sijaan että voit luoda katkaisupisteen ilman pujotuspistettä, Mastercam
näyttää nyt virheviestin, jossa kerrotaan, että pujotuspiste on ketjutettava, sitten ketju ja katkaisupiste.
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POSTPROSESSORI
Mastercam 2021 version uudet postprosessorit ja koneet.

MP 5X postprosessorit
l

Haas UMC-750 5X Mill

l

HEIDENHAIN TNC 5X Mill - TNC530/620/640
l

l

l

Pöytä/pöytä — AC

l

Pöytä/pöytä — BC

l

Kara/kara — AC

l

Kara/kara — BC

l

3X

Makino D200Z 5X Mill - Pro6 (Fanuc30i-32i)
l

l

Tuetut konfiguroinnit:

Tuetut konfiguroinnit: Pöytä/pöytä — BC

Robodrill 5X Mill - Fanuc30i-32i
l

Tuetut konfiguroinnit: Pöytä/pöytä — BC

Konetyypit: Lathe
Käytettävissä Mill + Lathe -lisenssillä.
Työstökone

Ohjaus

Doosan Lynx

Fanuc i

Haas ST

Haas CNC

Haas DS

Haas CNC

DMG Mori Seiki NLX

Fanuc 31i-A

Okuma Genos

OSP-P200L

Okuma LB

OSP-P300L

Hardinge Talent 51 MSY

Fanuc 31i-A
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Konetyypit: Mill-Turn
Käytettävissä Mill-Turn lisenssillä.
Työstökone

Ohjaus

Työstökone

Ohjaus

Biglia Smart Turn

Fanuc 31i-B5

Mazak Integrex i

Mazatrol Matrix 2

Okuma Macturn

OSP-E100L

Mazak Integrex IV

Mazatrol Matrix

Okuma Multus B

OSP-P200

Mazak Integrex e

Mazatrol Matrix 2

Okuma Multus BII

OSP-P300

Doosan Puma SMX

Fanuc 31i | 31i-5

Okuma Multus U

OSP-P300

Doosan Puma TT

Fanuc 31-A

Okuma LT

OSP-P300L

DMG Mori Seiki NTX Fanuc 31i-B | 31i-B5

Okuma LU

OSP-P300L

DMG Mori Seiki NT

Mazak SQR

Smooth G

Fanuc 31i–A (MAPPS IV)
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HUOMIO! PÄIVITYKSIÄ VOI OLLA SAATAVILLA.
KATSO UUSIMMAT OSOITTEESTA
MASTERCAM.FI.

