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JOHDANTO

Tervetuloa käyttämään versiotaMastercam2019 for SOLIDWORKSMastercam2019 for SOLIDWORKS -ohjelmassa
on uusia, entistäkin nopeampia ja tehokkaampia toimintoja.

Kohokohdat
Alla on lueteltu version uusia työstöratoja, tehostettuja toimintoja jamuitamerkittävimpiä piirteitä.

l "Uusi jäysteen poiston rata" sivulla 41

l "UusiMallin viisteen työstörata" sivulla 30

l "Uusi PrimeTurning™ työstörata" sivulla 47

l "3D-työkalun tuki" sivulla 43

l "Työstöratojen näytön lisäominaisuudet" sivulla 7

l "RenishawProductivity+™mittapää" sivulla 27

VAROITUS: Harjoituskirjojen kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitumuuttaa; värit
eivät siten välttämättä täsmää omiaMastercam for SOLIDWORKS asetuksiasi. Värierot eivät vaikuta
toimintojen suorittamiseen.

Mastercam for SOLIDWORKS tiedonlähteet
SyvennäMastercam for SOLIDWORKS käyttötaitojasi seuraavanmateriaalin avulla:

l Mastercam for SOLIDWORKS Dokumentaatio—Mastercamin asennusohjelma asentaa hyödyllisiä oppaita
Mastercam2019 for SOLIDWORKS version \Documentation-kansioon.

l Mastercam for SOLIDWORKS Ohje—AvaaMastercam for SOLIDWORKSOhje valitsemallaMastercam2019,
Contents SOLIDWORKSin Help-valikosta tai klikkaamallaHelp Topics -linkkiä SOLIDWORKSin Task -ikkunan
kohdassaMastercam tietokeskus.

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

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

l Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri perustoimintoja. Käy katsomassa
uusimmat harjoitukset websivulta.

l Mastercam University—CNC Software ylläpitääMastercamUniversity -sivustoa, laajaa oppimisympäristöä,
jossa on saatavana vuorokauden ympäri oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi
hioa taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautuaMastercamCertification -tutkintoon. LisätietojaMastercam
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 liittyämeihin Facebookissa (www.facebook.com/mastercam) seurata

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Johdanto

mailto:support@mastercam.com?subject=Technical Support
http://www.mastercamu.com/
mailto:training@mastercam.com?subject=Mastercam University
http://www.facebook.com/mastercam


Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) ja Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam)
YouTubessa voit katsella, kuinkaMastercam toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apuaMastercamin verkkokeskusteluryhmästä, joka on
osoitteessa forum.mastercam.com tai käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com.

Yhteystiedot

Kysymyksiin tästä tai jostakinmuustaMastercam for SOLIDWORKS oppimateriaalista saat vastauksen ottamalla
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Johdanto
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UUDET YLEISPIIRTEET

Alla käsitelläänMastercam2019 for SOLIDWORKS -versioon tehtyjä yleisluonteisia uudistuksia. Uudistuksia onmuun
muassa valintamenetelmissä, työstöradoissa jamonissamuissa piirteissä, jotka eivät rajoitu yhteen tuotteeseen.

SOLIDWORKSin reikien luonnin tuki
Valittaessa piirteitä Reikävelholle Mastercam for SOLIDWORKS tunnistaa SOLIDWORKSin luomat Advanced Hole -
reiät. TämäAdvanced Hole toiminto on SOLIDWORKS 2018 jamyöhemmissä versiossa.

Työstöratojen näytön lisäominaisuudet
Mastercam for SOLIDWORKS näyttää nyt työstöradat erilaisin, liikkeen tyyppiin perustuvin värein. Seuraavassa
kuvassa näkyy kappale, jossaRatojen näytön lisäominaisuudet on käytössä dynaamisen optirouhinnan radalla.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



JosRatojen näytön lisäominaisuudet on poistettu käytöstäMastercam for SOLIDWORKS näyttää eri värein vain
työstöliikkeet ja pikaliikkeet.

Värien näyttöä voi vaihtaa valitsemallaMastercam2019 -välilehdeltä valitsemalla Lisää näyttövalintoja. Värit
voidaan asettaaOhjelman konfigurointi -valintaikkunan Ratojen näytön lisäominaisuudet-sivulta, joka avautuu
Värit-välilehdeltä.

Värejä voidaanmyösmääritellä valitsemallaAdvanced Display -pudotusvalikostaVärivalinnat-ikkuna.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Myös viivatyylejä, viivan leveyttä jamuita ominaisuuksia voidaanmuuttaa 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.

Näyttövalintoja voidaan käyttäämyös Työstöradat-hallintaikkunasta.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Perinteinen simulointi jaMastercam Simulator näyttävät valittuja värejä, josRatojen lisäominaisuudet on päällä.
Jos se ei ole aktiivisena, käytetään oletusvärejä.

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

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

10



11

ATP lisätty Zip2Go toimintoihin
Nyt voidaan ottaamukaan ATP (automaattisten työstöratojen) tiedot luotaessa Zip2Go-tiedostoa. Valitse
Tiedostoasetukset-kohdastaATP-tiedosto kerätäksesi nämä tiedot.

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

Mastercam Simulator, käyttäen tarkastusta:

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS Mastercam 2019 for SOLIDWORKS

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Perinteinen simulointi:

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS Mastercam 2019 for SOLIDWORKS

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

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

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

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Useita datavirtoja -valintaikkuna avautuu eri Mastercam for SOLIDWORKS versioiden lisäksimyös silloin, kun data
on luotu teollisuus- tai opetuskäytössä. Mastercam for SOLIDWORKS tallentaa vain tiedot vain nyt käytössä olevan
version ja tyypinmukaisesti. 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 olevanaMastercam for SOLIDWORKS
versiona.

l 2017-tietovirta poistetaan.

l Oppilaitosversiolla luotu tieto säilyy kappaleessamuuttumattomana.

Kun SOLIDWORKS-tiedosto tallennetaan, Mastercam-tieto tallennetaan nykyisenMastercam for SOLIDWORKS
version tietona, nykyisen käyttäjätyypinmukaan.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Mastercam simulointi
Alla luetellaan Työstöratojen hallinnasta jaKone-välilehdeltä avattavanMastercam Simulatorin uusia piirteitä.

Akseleiden säätö

Akseleiden säätöä on parannettuMastercam Simulaattorin Konesimulointi-moodissa. Tämä ikkunan voidaan
ottaa käyttöönNäyttö-välilehden Akseleiden säätö painikkeella.

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

Näytä uudelleen

Nyt voi pysäyttää tarkastuksen sen aikana ja kelata taaksepäin. Samalla poistettumateriaali 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 nähdämateriaalin poisto ja
lisääminen.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Värejä vaihtaen -toiminto

Uudessa versiossa on lisätty värejäMastercam Simulaattorin Värejä vaihtaen -toimintoon. VersiossaMastercam
2018 for SOLIDWORKS oli vain 12 väriä käytössä. VersiossaMastercam2019 for SOLIDWORKS on nyt 18 väriä.

Nyt voidaan valita Tarkastus-välilehden Värejä vaihtaen -pudotusvalikostaOperaatioittain tai Työkaluittain.
Nämä valinnat on poistettu Asetukset-valintaikkunasta.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Koneen koteloinnin näyttäminen ja piilottaminen

Kun ollaan Konesimulointi tilassa voidaan vaihtaaKoneen koteloinnin tilaksiNäytetään, Läpikuultava tai Ei
näytetä.

Tämä valinta on Koti välilehdelläNäkyvyys ryhmässä.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Työkalun tallennus rautalanka- tai verkkogeometriana

Mastercam Simulaattorissa voi Simulointi-moodissa tallentaa työkalun joko rautalanka- tai verkkogeometriana. Jos
valitset Tallenna rautalankageometriana, työkalu tallennetaan SOLIDWORKS 3D Sketch -muodossa. Jos valitset
Tallenna verkkona, työkalu tallennetaan SOLIDWORKS Imported Graphic -muodossa.

Valitse Simuloinnin välilehdeltä Tallenna työkalu -painikkkeella tallennusasetukset.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Pysäytysasetukset

Kun käytetäänMastercam simulaattorin pysäytysasetuksienMääritä arvot valintaa pysäytystenmäärittelyyn,
voidaan valita Saavutettu tai ylitetty arvo pysäyttämään simulointi saavutettaessa tai ylitettäessäX, Y tai Z arvo.
Pysäytysasetukset ovat Koti-välilehdellä.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet

18



19

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 poisNäytä-välilehdellä.

Mastercam Simulaattorin vasemmassa alakulmassa on Aikajanan zoomauksen liukusäädin.

Mastercam Simulaattorin oikeassa alakulmassa olevastaAikajana näyttää koko aikajanan. Korostettu jakso näyttää
zoomatun alueen. Korostettua jaksoa voimyös liikuttaa vetämällä sitä eteen- ja taaksepäin.

JosAikajanan zoomaus klikataan pois käytöstä, simulaatio palaa oletusasetuksiinsa. JosAikajanan zoomaus
kytketään uudelleen päälle, se muistaa zoomausasetukset ja ottaa ne käyttöön riippuen simulaation kohdasta. Tämä
koskee vain kulloistaMastercam Simulaattorin istuntoa.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Työstöradan analysointi

Työstöradan analysointi on nyt käytössäMastercam Simulaattorin Simulointi-moodissa. KlikkaaNäytä-välilehdeltä
Työstöradan analysointi avataksesi Työstöradan analysoinnin ikkunan.

Työstöradan analysointi tutkii työstöradanmuutokset 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.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Nestauksen uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan työstöratojen nestaukseen tehtyjä uudistuksia.

Korostetut operaatiot

Yksittäiset operaatiot voidaan korostaa ja tunnistaa lajiteltaessa tai poistettaessa nestaustuloksia. Kun olet valinnut
Nestaustulokset-valintaikkunasta Lajittele tai Poista, liikuta kursoria grafiikassa operaation yläpuolella.
Mastercam for SOLIDWORKS näyttää operaation tiedot toimintoikkunassa.

MCLink INI -tiedostot

ATP:n luomiaMCLinkin .INI-tiedostoja voidaan nyt avata ja tallentaa Työstöratojen nestaus -valintaikkunassa.
MCLink onMastercamRouterin apuohjelma. MCLink-nestaus onmenetelmä, jossa käytetään Automaattiset
työstöradat (ATP) -lisäohjelman tulostamia kappaleiden ja työstöratojen sarjoja.

Yksityiskohtaisempia ohjeita .INI-tiedostojen avaamiseen ja tallentamiseen saat lukemallaMastercam for
SOLIDWORKSOhjeen About Toolpath Nesting.

Huomio: MCLink-lisäohjelma ei ole käytössäMastercam for SOLIDWORKS-ohjelmassa.

Operaatioiden järjestys

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

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



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 järjestyksenmuuttamiseen.

KunMastercam for SOLIDWORKS 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) työstetäänmyöhemmin kuin operaatiot, joissa ei ole indeksiä. Tässä tapauksessa
viiden operaation työstöjärjestys olisi seuraavanlainen: -5, -1, 0, 10, 25.

Värikuvien tallennus

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

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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Aihion näyttö
Nyt voidaan aihion näyttö saada päälle tai pois kilkkaamallaAihion näyttö -painikettaMastercam2019 välilehdellä.

Kun optio on käytössä, Vasemman karan, Vasemman istukan, Vasemman aihion, Oikean aihion, Oikean
istukan, Tukilaakerin jaKärkipylkän näkymistä voidaanmäärittää erikseen. Valittavat vaihtoehdot riippuvat
aktiivisista aihion asetuksista.

Työstöradan muunnokset
Työstöratojenmuunnokset olivat Mastercam for SOLIDWORKS versiossa rajoitettu lähdeoperaatioiden NCI-
tietoihin. VersiossaMastercam2019 for SOLIDWORKS voidaan luodamyösmuunnos-operaatioita käyttäen
lähdeoperaation geometriaa.

Työstöradat-hallintaikkunan näyttövalinnat
Näytä vain valitut työstöradat -komennon tila on voimassaMastercam for SOLIDWORKS-istuntojen yli.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet



Työkalun rautalankanäyttö
Perinteisessä simuloinnissa voidaan nyt valita, näytetäänkö työkalu varjostettuna tai rautalankaesityksenä.

Tämä valinta löytyy Simulointiasetusten valintaikkunasta kohdasta Työkalun näyttötapa, josta voi valita
Varjostettu taiRautalanka.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Uudet yleispiirteet
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JYRSINNÄN UUDET PIIRTEET

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

Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing™)

Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing) -teknologia vastaa ajan viimeistelytyökalujen profiilien ja
työstöprosessien haasteisiin ja johtaa kohonneeseen tehokkuuteen. Tämän kehityksen tueksiMastercam for
SOLIDWORKS-versiossa on kaksi uutta työkalutyyppiä, kartiomainen ja linssimäinenmuoto. Tynnyrijyrsin on siirretty
Nopeutettu viimeistely -ryhmään ja tähän jyrsinmuotoon on lisätty variaatioita.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Jyrsinnän uudet piirteet



Linssimäinen ja kartiomainenmuoto perustuvat tynnyrijyrsimeen, jossa on uudet kärjen ja profiilin mitoitukset.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Jyrsinnän uudet piirteet
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Renishaw Productivity+™ mittapää
Mastercam2019 for SOLIDWORKS versioon on saatavana RenishawProductivity+ työnaikaiseenmittaukseen.
Tämän ohjelman avulla työstökoneenmittapäällä voidaan tarkastaa kiinnitysten asetukset, kappaleen suuntaus ja
kriittiset mitat. Manuaalinen työkalujen asettaminen, työnmäärittely ja tarkastus ovat aikaa vieviä toimenpiteitä ja
niissä voi helposti sattua inhimillisiä virheitä. Mittapään käytön avulla vähennetään työkalujen esiasetuslaitteiden ja
kalliiden kiinnittimien tarvetta ja päästään yleensä kokonaan eroonmittakellojen käytöstä.

RenishawProductivity+ avulla voidaan suorittaamyös yksinkertaiset mittaukset ja kappaleiden suuntaukset. Tällä
voidaan asettaa kappaleet ja tarkastaa ne työstökoneella. Näin voidaan paremmin hallinta työstöprosesseja ja saada
työstökoneen käyttöä tehostettua. Productivity+ lisäosaa voidaan käyttää 3- ja 4-akselisilla jyrsintäkoneilla pysty ja
vaaka) jamoniakseselikoneilla (3+2 akselisessa työstössä).

Mittapään operaatio luodaan valitsemallaMittapää Työstöratojen apuvälineet valikostaMastercam2019
välilehdeltä.

Productivity+ tuotteen avulla voidaan automatisoida toimintoja kuten:

l Kappaleen suuntaus

l Työkalun pituuden ja halkaisijan asetukset

l Työkalun kulumisen ja geometrian arvojen säätäminen ohjauksella

l Työkalun särkymisen tarkastaminen
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l Geometristen peruspiirteiden (pisteet, suorat, tasot, ympyrät ja taskujen koko) tarkastus ja raportointi

l Työstettyjen alueidenmittaus ja arvojen dynaaminen lukeminen uudelleen työstämiseksi

Huomaa:

l Productivity+ toimii ainoastaan Renishawmittapäiden kanssa.

l Productivity+ ei pysty vapaidenmuotopintojenmittaukseen.

l Nykyistä versiota ei voi käyttää jatkuvaan 4- tai 5-akseliseen liikkeeseen.

Laitteistovaatimukset

l Renishawmittapää tulee olla työstökoneella sekä Inspection+ ohjelmisto asennettuna Productivity+
ohjelmisto tuottaa tarvittavan NC-koodin.

l Nykyisen aktiivisen Koneryhmän tulee ollaMill tai Router kone.

l Renishaw konetiedosto (.RenMF) tulee olla asennettuna työasemalle sen oikeaan sijaintiin. Lisäkis käytössä
olevanMastercam for SOLIDWORKS postprosessorin (.pst) tulee ollamuokattu tukemaan Productivity+
tuotetta.

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.

Tällä voidaan ratkaista ongelma, jossaMastercam for SOLIDWORKS uskoo taskun olevan riittävän suuri työkalulle,
mutta lähestymisliike on niin tiivis, että työkalu käytännössä porautuumateriaaliin. Jos halutaan varmistua, että koko
pinta työstetään, arvoksi voidaan antaa 0. Jos työstettävä alue on kuitenkin liian pieni annetuille lähestymisliikkeille,
työkalu porautuu suoraanmateriaaliin.
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Alla olevassa kuvassa näytetään 2D-aluetyöstön rata työstettynä 12.0 (mm) tappiterällä käyttäenOhita pienemmät
taskut kuin -kentälle ei prosenttiarvoja.

Prosenttimäärä Tuloksena oleva rata

0%

300%

350%

Kun avataanMastercam for SOLIDWORKS vanhemman version rata, operaatiot saattavat tullamerkatuiksi
keskeneräisiksi. Jos näin on, näytetään tästä ilmoitus.
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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 uudellamenetelmällä 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.

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 sivujaGeometrian ketjutuksessa

l Pintoja, solideja ja verkkopintojaVäistettävät mallit valinnassa
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ValittuasiKetjun geometrianMallin 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 kosketamalliin. Tämä valinta on Työstöradan tyypin sivulla.

Työstöparametrien sivulla voidaan asettaaViisteen leveyden arvo ketjutetun geometrian työstösyvyydestä.
KäyttämälläHuipun offsetmäärätään etäisyys viisteen yläreunasta työkalun täyteen halkaisijareunaan ja
käyttämällä Pohjan offsetmäärätään viisteen alareunan etäisyys työkalun kärkeen.
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ValitseMallin viiste 2D-työstöradat -valikostaMastercam2019-välilehdeltä.

3D uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaan 3D-ratoihin, kuten hybridityöstöön tehtyjä uudistuksia.

Tarkka pisteen kuvaus

Edellisissä versiossa luotaessa 3D suurnopeusratoja, kuten Spiraali, valittiin aloituspiste summittaisesti eikä
säteittäistä keskipistettä kuten pintaradoissa. UudessaMastercam2019 for SOLIDWORKS versiossa pisteen valinta
on yhdenmukainen vastaavien pintaratojen kanssa. Lisäksi pisteen tyyppi on nyt selkeästi näkyvissäValinta-
toimintoikkunassa.
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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 suurimäärä lajiteltavia taskuja. Alla olevasta kuvasta näkee, että tämän radan laskenta-aika on vähentynyt
Mastercam2018 for SOLIDWORKS jaMastercam2019 for SOLIDWORKS välillä.

Mastercam 2018 for SOLIDWORKS
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Mastercam 2019 for SOLIDWORKS

Uusi tasakarheuden ratatyyppi

Mastercam2019 for SOLIDWORKS versiossa on uusi 3D suurnopeusrata, Tasakarheus Tämäuusi ratamuistuttaa
vakiokarheusrataa, mutta liike on suhteessa sivusiirtoon. Tasakarheusrata tuottaa paremman pinnanlaadun
verrattuna ”Vakiokarheus” -suurnopeusrataan.
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Tasakarheusrata tuottaa siistin, värinättömän liikkeen, johon onmahdollista säätää terävien käännösten
juohevoitusta. Liike voidaanmuuttaa 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" seuraavalla sivulla.

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

Valitse Tasakarheus 3D-työstöratojen valikostaMastercam2019 välilehdeltä.
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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 valinnallaMastercam for SOLIDWORKS parantaa projisoitua rajausta.

Ilman toleranssia Toleranssi käytössä

Kun tätä optiota käytetään tasakarheusradalla ilman väistettävää geometriaa ja ilman rajauskäyrää, Mastercam for
SOLIDWORKS 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.
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Moniakseliratojen uudet piirteet
Seuraavaksi luetellaanmoniakseliratojen uudistuksia.

Sekalaisia uudistuksia

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

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

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

l Nimettyä suuntaa voidaan taas käyttää kuvantona.

l Nyppylän korkeus on nyt käytössäMuodonmuutos-työstöradoilla samalla tavalla kuinmyösmuita 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.
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Ensimmäisessä kuvassa työkalu aloittaa työstön reunallaan.

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.

Mastercam 2019 for SOLIDWORKS uudet piirteet—Jyrsinnän uudet piirteet

38



39

Moniakselinen siirtyminen

Kun luodaan taimuokataan Turva-aluetta, voidaan nyt muuttaa turvallisen siirtymäliikkeen suuntaa alueenmuotoa
määritettäessä.

Voit myös suodattaa ja valita skissigeometriaa turval-aluettamääritettäessä.

Säikeistys (moniydinprosessorin hyödyntäminen)

Käyrän, Kyljellä työstön, Vuopinnan, Monipinnan, Kanavatyöstön, ja Kiertoakselin työstöradat käyttävät nyt
hyväkseen säikeistystä, jolloinMastercam for SOLIDWORKS voi tehdämuita toimintoja työstöratojen laskennan
aikana. Nopeuden kasvun voi helposti havaita operaatioissa, joissa joudutaan tekemään useita laskutoimituksia.

Tarvittaessa voidaan säikeistys kytkeä pois valitsemallaMastercam 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 5-akselienn jäysteenpoistoMoniakseliset radat -valikostaMastercam2019-välilehdeltä.
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LATHE UUDET PIIRTEET

Seuraavaksi käydään sorvauksen uusia piirteitä versiossaMastercam2019 for SOLIDWORKS.

3D-työkalun tuki
ErillisessäMastercamissa voidaan rakentaa työkaluja 3D STEP -mallien pohjalta. Niitä ei voi luodaMastercam for
SOLIDWORKS-ohjelmassa; niiden käyttöä kuitenkin tuetaan työstöradoilla. Ratoja voidaan tarkastella perinteisellä
simuloinnilla tai Mastercam Simulatorilla.

Parantunut tuki keskilinjasta poikkeavaan sorvaukseen
Tukea keskiviivasta poikkeavaan sorvaukseen on parannettu. Kun valitaan työkalu tai revolveri, joka ei ole ketjutetun
geometrian keskilinjalla, Mastercam for SOLIDWORKS vaihtaa karan pyörimissuunnan operaatiossa. Aiemmissa
Mastercamin versioissa työkalu oli vaihdettava vastakkaiseen revolveriin. Tätä ei enää tarvitse tehdä.
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Mastercam for SOLIDWORKS Pitkäsorvausautomaatit
Huomio: Pitkäsorvausautomaattien lisäominaisuus on tällä hetkellä saannissa vain USAssa.

Mastercam2019 for SOLIDWORKS tukee nyt pitkäsorvausautomaatteja tutulla Lathe-ohjelmalla.
Pitkäsorvausautomaatteja voidaan käyttää, jos käytössä on Lathe- jaMill/Mill3D -lisenssit. Ne toimivat tuttujen Lathe-
jaMill- ratojen kanssa. Mastercam for SOLIDWORKS sisältää jyrsintätyökaluja käyttäviä jyrsinnän, pistosorvauksen ja
kaiverruksen ratatyyppejä.

Kun pitkäsorvausautomaatille tehdään ratojaMastercam for SOLIDWORKS 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 lähinnäUSAssamyynnissä oleville pitkäsorvausautomaateille. Tämän vuoksi ohjelmaa
toimitetaan tällä hetkellä vain Yhdysvaltoihin.
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Luotuja työstöratoja voidaan simuloidaMastercam 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 voidaanmyös käyttää suurempaa
syöttönopeutta kuin tavanomaisella pistosorvauksella.
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Nämäuudet valinnat otetaan käyttöönmerkkaamallaUseita pistoja -valinta Pistosorvauksen
rouhintaparametrien välisivulla.

ValitsemallaUseiden pistojen parametrit voidaan valita eri asetuksia ripojen työstöön, kuten työstön suunta,
piston syöttö ja karanopeus ja rivan leveys.
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Uusi PrimeTurning™ työstörata
PrimeTurning -työstörata on käytössäMastercam for SOLIDWORKS for Lathe versiolla. Valitse Lathe Toolpaths,
PrimeTurningMastercam2019 -välilehdeltä.

Mastercamon tehnyt yhteistyötä Sandvik Coromant yhtiön kanssa innovatiivisen PrimeTurning™ -menetelmän ja
CoroTurn® Prime työkalujen kehittämisessä. Näiden työkalujen jamenetelmien avullaMastercam for SOLIDWORKS-
versiossa voidaan sorvata sekä perinteisesti että PrimeTurning-menetelmin. Kun yhdistetään joko CoroTurn Prime
A-tyypin tai B-tyypin palat PrimeTurning -sorvaukseen saavutetaan ylivertainenmateriaalin poistotaso, 50% kasvu
tuottavuuteen ja lisääntynyt työkalun kestoikä.

PrimeTurning-menetelmän tehokasmateriaalinpoisto perustuu CoroTurn-palojen kaksinkertaiseen
työstönopeuteen perinteiseen sorvaukseen verrattuna. Paloissa hyödynnetään lastua ohentavaamuotoilua, 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 0.4mmnirkonsäteiset palat. Kirjastot
asentuvat Mastercam2019 for SOLIDWORKS-versionmukana, ja lisäksi ne voidaan ladata netistä
(https://community.mastercam.com/techexchange).
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HUOMIO! PÄIVITYKSIÄ VOI OLLA
SAATAVILLA.

KATSO UUSIMMAT OSOITTEESTA
MASTERCAM.FI.
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http://i.youku.com/Mastercam
https://www.instagram.com/mastercamcadcam
https://plus.google.com/u/0/112469607931783596009
https://www.youtube.com/user/MastercamCadCam
https://twitter.com/Mastercam
https://www.facebook.com/Mastercam

	Johdanto
	Kohokohdat
	Mastercam for SOLIDWORKS tiedonlähteet
	Yhteystiedot


	Uudet yleispiirteet
	SOLIDWORKSin reikien luonnin tuki
	Työstöratojen näytön lisäominaisuudet
	Työstöradan analysointi
	ATP lisätty Zip2Go toimintoihin
	Monikaraporien tuki
	Kuvien kaappaaminen
	Tiedostot, joissa on dataa useasta Mastercam-versiosta
	Mastercam simulointi
	Akseleiden säätö
	Näytä uudelleen
	Värejä vaihtaen -toiminto
	Koneen koteloinnin näyttäminen ja piilottaminen
	Työkalun tallennus rautalanka- tai verkkogeometriana
	Pysäytysasetukset
	Aikajanan zoomaus
	Työstöradan analysointi

	Nestauksen uudet piirteet
	Korostetut operaatiot
	MCLink INI -tiedostot
	Operaatioiden järjestys
	Värikuvien tallennus

	Aihion näyttö
	Työstöradan muunnokset
	Työstöradat-hallintaikkunan näyttövalinnat
	Työkalun rautalankanäyttö

	Jyrsinnän uudet piirteet
	Mastercamin Nopeutettu viimeistely (Accelerated Finishing™)
	Renishaw Productivity+™ mittapää
	Laitteistovaatimukset

	Ohita pienemmät taskut kuin
	2D uudet piirteet
	Muita uudistuksia
	Säilytä terävät nurkat
	Uusi Mallin viisteen työstörata

	3D uudet piirteet
	Tarkka pisteen kuvaus
	Aluerouhinnan parannukset
	Uusi tasakarheuden ratatyyppi
	Juohevoituksen toleranssi
	Siirtymisliikkeen nopeus

	Moniakseliratojen uudet piirteet
	Sekalaisia uudistuksia
	Asteittainen etureunan siirto
	Moniakselinen siirtyminen
	Säikeistys (moniydinprosessorin hyödyntäminen)
	Uusi jäysteen poiston rata


	Lathe uudet piirteet
	3D-työkalun tuki
	Parantunut tuki keskilinjasta poikkeavaan sorvaukseen
	Mastercam for SOLIDWORKS Pitkäsorvausautomaatit
	Sorvaus usealla pistolla
	Uusi PrimeTurning™ työstörata
	PrimeTurning-työkalukirjastot





