for SolidWorks

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa 1

Mastercam for SolidWorks
Uygulama Kitabı
Şubat, 2015
Hazırlayan : Dr. Müh. Erdal GAMSIZ / Ses3000 CNC Ltd. Şti.
En son bilgilere sahip olduğunuzdan emin olunuz ! En son güncel versiyon için
Ses3000 CNC Ltd. Şti. ‘yi çekinmeden arayınız.
Bu belgenin yayınlanmasından bu yana Bilgi değiştirilmiş veya eklenmiş
olabilir. Son bilgiler için Ses3000 CNC Ltd. Şti. ile iletişime geçiniz.
Tel: 0212 – 674 25 07 veya 0212 – 674 25 08
E-Posta : bilgi@ses3000.com
www.ses3000.com

Mastercam® X9 MCfSW UYGULAMA Kitabı
Tarih : Şubat, 2015
Telif Hakkı © 2015 CNC Software, Inc. & 2016 Ses3000 CNC Ltd. Şti.
— Her hakkı saklıdır. Türkçe birinci basımı: Nisan 2015
Yazılım (Software) : Mastercam for SolidWorks X9

KULLANIM ŞARTLARI
Bu belgenin kullanımı Mastercam Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi tabidir.
Mastercam Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin bir kopyasını bu belgenin
parçası olduğu Mastercam ürün paketine dahildir.
Mastercam Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi aşağıdaki bağlantıda da
bulunabilir:
www.mastercam.com/legal/licenseagreement/

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa 2

Ses3000 CNC LTD. STI.

Tel: 0212 – 6742507 – 08 | Faks: 0212 – 6138868 | E-Mail: bilgi@ses3000.com | www.ses3000.com

İçindekiler

Giriş ................................................................................................................................................................... 1
Uygulama Amaçları ............................................................................................................................... 2
Genel Uygulama Eğitimi Gereksinimleri ................................................................................................ 2

1. Genel Ayarlar............................................................................................................................................... 3

Dersin Amaçları ..................................................................................................................................... 3
Uygulama 1: Mastercam for SolidWorks’ü yüklemek ................................................................... 4
Uygulama 2: Makina Seçimi .............................................................................................................. 5
Uygulama 3: Kütüğü Tanımlamak..................................................................................................... 8

2. Yüzey Temizleme Takım Yolu ............................................................................................................ 11

Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 11
Uygulama 1: Takım Düzlemini Tanımlamak .................................................................................. 11
Uygulama 2: Yüzey Temizleme Takım Yolu Oluşturmak ............................................................ 13
Uygulama 3: Yüzey Temizleme Takım Yolunu Canlandırma ve Doğrulama ............................ 17

3. Kontur Takım Yolu

.............................................................................................................................. 19
Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 19
Uygulama 1: Kontur Takım Yolu Oluşturmak ............................................................................... 19
Uygulama 2: Kontur Tak. Yolunu Canlandırma ve Doğrulama .................................................. 24

4. Dinamik Alan Takım Yolu ................................................................................................................. 27

Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 27
Uygulama 1: Dinamik Alan Takım Yolu Oluşturmak .................................................................... 27
Uygulama 2: Alan Takım Yolunu Canlandırma ve Doğrulama .................................................... 30

5. Dinamik Çekirdek Takımyolu ............................................................................................................ 33

Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 33
Uygulama 1: DİNAMİK Çekirdek Takım Yolu Oluşturmak ........................................................... 33
Uygulama 2: Alan Takım Yolunu Canlandırma ve Doğrulama .................................................... 37

6. Matkap Takım Yolu ............................................................................................................................... 41

Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 41
Uygulama 1: Matkap Takım Yolu Oluşturmak .............................................................................. 41
Uygulama 2: Alan Takım Yolunu Canlandırma ve Doğrulama .................................................... 43

7. Son Doğrulama ve Atama ................................................................................................................... 45

Dersin Amaçları ................................................................................................................................. 45
Uygulama 1: Parçaların Takım Yollarının Çizim Arkası................................................................. 45
Uygulama 2: Parçaların Takım Yollarını Doğrulama .................................................................... 47
Uygulama 3: Makina Simülasyonu ................................................................................................ 49
Uygulama 4: Parçaların Takım Yollarını Atama............................................................................. 51

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa 4

GİRİŞ

Mastercam X9® for SolidWorks® programı Mastercam X9 CAM ‘nın tüm fonksiyonlarını SolidWorks ile
birlikte ve SolidWorks’ün içerisinde kullanıcılarına sunmaktadır.
SolidWorks içerisinde, bir çok takımyolu stratejileri vardır, bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:






3D Yüksek Hızlı Takımyolları – 3D high speed toolpaths (HST)
2D unsur tabanlı frezeleme takımyolları – 2D feature based machining (FBM) mill toolpaths
2D unsur tabanlı delme takımyolları – 2D feature based machining drill toolpaths
FBM ‘siz Yüksek Hızlı 2D Takımyolları – Non-FBM high speed 2D toolpaths
Çoklu Eksen Takımyolları – Multiaxis toolpaths

Bu güçlü takımyollarının yanı sıra, Mastercam for SolidWorks birçok destekleyici fonksiyonlara da sahiptir.
Bunlardan bazıları:









Kütük model (Stock model)
Sınırları oluşturma (Boundary creation)
Parça Ayarları (Part setup) takım ve malzeme yöneticileri dahil
Takımyolu çoğaltmaları, çevirmeleri (Toolpart transformations)
İşlemeyi Hareketli Gösterme ve doğrulaması (Backplotting and verification)
Son işlemci ve CNC ile haberleşme (Post processing and communications)
Aynı anda çoklu kullanım yöneticisi (Thread management)
Makina Simülasyonu (Machine Simulation

Bu uygulama kitabında, Mastercam for SolidWorks içerisindeki parçalara uygulayacağınız takımyolları ile
ilgili bir çok işleme stratejisi öğreneceksiniz.

Bu Uygulama Kitabında Öğrenecekleriniz









Mastercam for SolidWorks ‘de parça ayarlamayı.
Bir takım düzlemi tanımlamayı
Parçanın ilk kaba halini (kütüğü) tanımlamayı
Klasik 2D Takım yolları oluşturmak
2D Yüksek Hızda Dinamik Takım yolları oluşturmak.
FBM Delik Delme Takım yolları oluşturmak.
Takım yollarını Canlandırma (Backplot) ve Doğrulama (Verify)
Takım yollarına ait tezgah NC dosyalarını çıkarmak (Post)

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa 5

ÖNEMLİ: Öğretici resimlerle Ekran renkleri görüntü kalitesini iyileştirmek için değiştirilmiş olabilir;
onlar Mastercam ayarları ve öğretici sonuçları ile eşleşmiyor olabilir.

Genel Uygulama Eğitimi Gereksinimleri
Tüm MasterCAM Uygulama kitapları aşağıdaki genel şartlara ihtiyaç duyar:
 Windows® işletim sistemine sahip olmanız ve kullanmayı biliyor olmalısınız.
 Her bir ders bir önceki dersteki bereciler üzerine inşa edilmektedir. Sizlere bunları sırayla
tamamlamanızı öneriyoruz.
 Frezeleme ile ilgili İşleme prensipleri ve uygulamaları ile ilgili genel bilgilere sahip olmak gerekir.
 Ek dosyalar uygulama kitabına bir öğretici olarak eşlik edebilir.
 Bu dosyaları nerelere yerleştirileceği ile ilgili belirli yönergeler sağlamasına rağmen bu dosyaları
Mastercam ‘den ulaşılabilir bir klasöre saklayın veya sizin tercih ettiğiniz bir yer de olabilir.
 Bu uygulama kitabı Adobe® Flash® uyumlu video formatında bulunmaktadır. Ek eğitim
video’ları da mevcut olabilir. Daha fazla bilgi için Ses3000 CNC Ltd. Şti. – 0212 674 25 07 ‘den
Türkiye distribütörüne baş vurun lütfen.
 Eğitim videoları görüntülemek için Adobe Flash Player yüklemeniz gerekmektedir. Adobe
Flash Player ‘i www.adobe.com. Adresinden indirebilirsiniz.
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DERS 1

Genel Ayarlar
Bir parça için takım yolları oluşturmadan once, Mastercam for SolidWorks ve parça dosyasını
hazırlamanız gerekir. Bu hazırlık sırasıyla seçerek bir makine tanımlaması ve kütük tanımlaması gibi
görevleri içermektedir.

Bu Derste Öğrenecekleriniz





Parça dosyasını okumayı ve MCfSW içerisine almayı
Kullanılan makinayı seçmeyi
Bir makine grubunun adını değiştirmeyi
Kaba malzemeyi (Kütüğü) tanımlamayı

Bu uygulama kitabındaki dersler “2D_HST_MM.SLDPRT” parça dosyası üzerinden yapılacaktır. Bu
parça dosyasına sahip değilseniz lütfen aşağıdaki link’den indiriniz veya Ses3000 CNC Ltd. Şti.’den
İletişim kurarak temin ediniz.
www.indir.ses30000.com/ kitaplar/ornekler
Aşağıdaki resim SolidWorks içerisinde gözüktüğü gibi parça dosyasına ait resimdir.

Bu uygulama kitabındaki parça dosyaları aşağıdaki gibidir:









2D_HST_MM.SLDPRT — Başlangıç Ders 1 için uygulama dosyası
2D_HST_MM02.SLDPRT — Başlangıç Ders 2 için uygulama dosyası
2D_HST_MM03.SLDPRT — Başlangıç Ders 3 için uygulama dosyası
2D_HST_MM04.SLDPRT — Başlangıç Ders 4 için uygulama dosyası
2D_HST_MM05.SLDPRT — Başlangıç Ders 5 için uygulama dosyası
2D_HST_MM06.SLDPRT — Başlangıç Ders 6 için uygulama dosyası
2D_HST_MM07.SLDPRT — Başlangıç Ders 7 için uygulama dosyası
2D_HST_MM_Complete.SLDPRT— Komple uygulama dosyası
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Uygulama 1: Mastercam for SolidWorks ‘ü Yüklemek
Bu uygulama kitabını takip etmeden önce, Mastercam for SolidWorks eklentisinin SolidWorks içine
düzgün bir şekilde yüklendiğini doğrulamanız gerekir. Aşağıdaki prosedür bu süreç boyunca size yol
gösterir.
1. SolidWorks’ü başlat.

2. SolidWorks menu çubuğundan, Tools, Add-Ins.’i seçin.
Add-Ins diyalog kutusu görünecektir.

3. Aktif olan listeden Mastercam X9 for SolidWorks’ü bulun ve
sonra aşağıdakileri yapınız:
a. Geçerli oturuma Mastercam for SolidWorks eklentisini
eklemek için Mastercam X9 for SolidWorks girişi solundaki
onay kutusunu işaretleyiniz.
b. Her SolidWorks başlangıcında,
Mastercam for SolidWorks ‘ü yüklemek için,
Mastercam X9 for SolidWorks girişi sağındaki onay kutusunu
işaretleyiniz.
c. Diyalog kutusunu kapatmak için Tamam (OK) ‘a basınız.
4. Eklentinizi yükledikten birkaç dakika sonra SolidWorks
menü çubuğunda MastercamX9 menüsünün
bulunduğundan emin olunuz.
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Uygulama 2: Makinanızın Seçimi
Parçanın takım yolunu oluşturmadan önce, parça dosyası için en azından bir makine grubu gerekiyor.
Mastercam for SolidWorks, Makine seçim menü öğesinden Seçtiğiniz her bir makine için bir makine
grubu otomatik olarak oluşturur. Makine seçimi nasıl çalıştığını görmek için, aşağıdaki egzersiz
tamamlayın.
1. Uygulama kitabı ile sizlere verilen
“2D_HST_MM.SLDPRT” parça dosyasını açınız.

2. Aşağıdaki parça adı altında
“2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT”
Ekrandaki parçayı bilgisayarınıza kayıt ediniz. Yeni bir
isim altında parçayı kayıt etmek, sizlere yanlışlıkla
yapacağınız değişikliklerden orijinal parçayı
korumanıza yardımcı olacaktır.

3. MastercamX9 menüsünden, Freze Makinalarını seçin.
Mastercam for SolidWorks müsait olan makina tanımlarını
gösterir. Normalde, parçayı kesmeyi planladığınız makinayı
seçmek istiyorsunuz.
Bu uygulama kitabı için, ancak, bir seçim yapmadan
menüyü kapatın.
İPUCU: Makina seçim listesini özelleştirmek için, MastercamX9, Freze Makinaları, Yönetim Listesi
‘ni seçiniz. Görüntüleyen iletişim kutusu hakkında daha fazla bilgi için, iletişim kutusunun Yardım
düğmesini tıklatın (
).
4. SolidWorks Özellik Yöneticisinde (FeatureManager),
Takımyolu Yöneticisini görüntülemek için Mastercam
Takımyolu Yöneticisi sekmesine tıklayınız.
Bu parçanın zaten varsayılan freze için bir makine grubu
olduğuna dikkat edin.
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5. Makine grubunu mouse sağ tuşu ile tıklatın ve Grupları
seçin, pop-up menüden yeniden adlandırın.
Mastercam for SolidWorks geçerli grubun adını vurgular.

6. Yeni bir makine grubunun adını yazın.
Makine grubu adı istediğiniz herhangi bir şey olabilir,
ancak makine ve operasyonları tanımlayan bir ad seçmek
için en iyisidir. Mesela; “FREZE Tezgahı” gibi veya YCM
NMV106A gibi kullandığınız tezgah modelini de
yazabilirsiniz.

7. Dosyayı kaydetmek için
Dosya (File), Kaydet (Save) ’i seçin.

10
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Uygulama 3: Kütüğü Tanımlamak
1. Takımyolu Yöneticisinden, Özellikleri görmek için artı (+)
işaretini tıklayınız.
Özellikler komut ağacı daha fazla bilgi göstermek için
aşağıya doğru genişleyecektir.

2. Kütük Ayarları “Stock setup” girişine
tıklayınız.
Makine Gurubu Özelliklerinin Kütük Ayarları “Stock Setup”
sayfası diyalog kutusu görülecektir.

3. Diyalog kutusundaki, Tüm Elemanlar “All Entities “
butonuna tıklayınız.
Mastercam for SolidWorks, kütük için gerekli olan X, Y,
ve Z ‘deki değerleri parça üzerinden otomatik
olarak hesaplayıp ekrana bastıracaktır.

4. Yaklaşık 4 mm X ve Y eksenlerine ve
2 mm Z eksenine ilave ediniz.
Ekranda 154, 129, ve 52, görülecektir.
Bu değerler parça (kütük) çevresine ekstra pay
verecektir.

5. Z ‘deki Kütük orijinini 2.0 ‘ye değiştirin.
Bu değer kütüğü yukarıya doğru kaldıracaktır. Böylece
tüm ekstra Z değerleri (kütük fazlalığı) takım
düzleminin üzerinde kalacaktır.

6. Kütüğü oluşturmak için Tamam (OK) ’a tıklayınız.

11

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa

Şu anda parçanın alt taban kısmı hariç
her tarafında 2 mm fazladan payınız
vardır.

Kütük (Stock) aşağıda görüldüğü gibi
parçanızın etrafında kırmızı renkli kesik çizgiler halinde görülür.

7. Şu ana kadar yaptığınız çalışmanızı kayıt ediniz.

12

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa

DERS 2

Yüzey Temizleme (Facing) Takımyolu
Parça dosyanız “2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT”, şimdi atanmış bir makinası var(bu durumda, sadece
varsayılan Freze) ve belirtilmiş kütük. Bu derste, parça dosyasına bir yüzey temizleme operasyonu
ekleyeceksiniz.

Derste Öğrenecekleriniz





Parçanın takım düzlemini tanımlamak.
2D Yüzey Temizleme takım yolu eklemek
Takımyolunu Hareketli Göstermek (Simülasyon)
Takımyolunu Doğrulama (sonucu katı bazlı kontrol etmek).

Uygulama 1: Takım Düzlemini Tanımlamak
1. Eğer gerekli ise önceki derste oluşturduğunuz “2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT” parça dosyasını
açınız.

İPUCU: Bu derse sizlere kitap ile verilen 2D_HST_MM02.SLDPRT,
parça dosyasını yükleyerek de başlayabilirsiniz.
2. Komut Yöneticisindeki, MastercamX9 üzerine tıklayınız.
Komut Yöneticisi Mastercam for SolidWorks komutlarını
gösterecektir.

3. Görünüş (View Manager).
Yöneticisine tıklayınız. Görünüş Yöneticisi diyalog kutusu
görülecektir.
4. Mastercam for SolidWorks otomatik olarak altı standart
görünüşü oluşturacağına dikkatinizi çekeriz. Siz bu
görünüşlerden farklı olarak istediğiniz sayıda görünüş
oluşturabilirsiniz.

14
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5. Her bir görünüşe tıklayın ve seçilen görünüşlerin parçaya uyumlu olduğunu görmek için grafik
alanındaki eksen takımını izleyin.

6. Notice the T to the right of the MASTERCAM
ÖNDEN (FRONT) düzleminin sağında T olmasına
dikkat ediniz. Bu T geçerli/aktif olan takım
düzleminde yer alır. Bu örnekte, kullanacağınız
takım düzlemi MASTERCAM ÖNDEN (FRONT)’dir.

7. Herhangi bir değişiklik yapmaksızın, Görünüş Yöneticisini kapatmak için İptal (Cancel)’a tıklayınız.

15
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Uygulama 2: Yüzey Temizleme Takımyolu Oluşturmak
1. MastercamX9 Komut Yöneticisinde,
2D Takımyolu (Toolpaths)’na tıklayınız,
ve Yüzey Temizleme (Facing Toolpaths) ’yi
seçiniz.
SolidWorks penceresinin sol kenarında Ekranda
Mastercam Zincir Yöneticisi belirecektir.

2. Tanımladığınız kütüğün tabanını zincir Seçimi yapmak için Zincir
öneticisinde Tamam (OK) ‘a tıklayınız.
Yeni NC Adı Giriniz (Enter new NC name) diyalog kutusu ekranda
belirecektir.
3. Parçanın NC dosyasının varsayılan
ismi seçmek için Tamam (OK) ‘a tıklayınız.
2D Takımyolu – Yüzey Temizleme
(Facing) parametreleri diyalog kutusu
ekranda belirecektir.
4. Diyalog kutusunun Yüzey Temizleme takımyolu seçilmesi ile başlayacağına dikkat ediniz.

5. Diyalog kutusu listesinden Takım (Tool) ‘a tıklayınız.
Takımyolu’nun takım parametreleri
sayfası ekranda belirecektir.

6. Filtre (Filter) butonuna tıklayınız.
Takım Listesi Filtreleme diyalog kutusu ekranda
belirecektir.

16
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7. Diyalog kutusunda, aşağıdakileri yapınız:
a. Tipleri gurubunda, Hiçbiri (None) ‘a tıklayınız.
b. Yüzey Temizleme (Face Mill) ikonunu seçiniz.
c. Tamam (OK) ‘a tıklayınız.

8. Kütüphaneden takım seçiniz’e
(Select library tool…) tıklayınız.
Takım seçimi diyalog kutusu ekranda belirecektir.
9. Takım listesinde, click the 50 mm
Face Mill,’e tıklayınız.
Sonra Tamam (OK) ’a tıklayınız.
2D Takımyolu – Yüzey Temizleme diyalog kutusunun
takım listesinde seçilen takım görünür.

10. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:
a.
b.
c.
d.

17

İlerleme hızını 3000 ‘e ayarlayın.
İşmili Hızını 6000 ‘e ayarlayın.
Dalma Hızını 1500 ‘e ayarlayın.
Eğer Boşta Geri Kaçma (apid Retract) seçili değilse açınız.
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11. Kesme Parametreleri (Cut Parameters) sayfasını seçiniz, ve sonra:
a. Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi Stil ‘i Dinamik,’e ayarlayınız.
b. Maks. Yanal Paso (Max stepover) ’u 50 ‘ye ayarlayınız.
Dinamik Stili frezeleme seçeneği; Minimum giriş ve çıkışları ile takım üzerinde sabit bir yükü
korurken dışarıdan içeriye işleme yapan düzgün kontrollü hareket oluşturan bir işleme
yöntemidir.

12. Bağlama (Linking) Parametreleri sayfasını seçin, ve sonra:
a.

Geri kaçma (Retract) ’yı 100.0.

b.

İlerleme Feed düzlemi ’ni 25.0.

c.

Üstteki pay (Top of stock) ’yı 0.0.

d.

Derinliği (Depth) -2.0 mm ‘ye ayarlayınız.

Mutlak olması gereken Üstte bırakılan paso dışındaki
tüm değerlerin Eklemeli olarak ayarlandığından emin
olunuz.
f. Seçimlerinizi sonuçlandırmak için Tamam ‘a ( OK) basınız.
e.

Mastercam for SolidWorks aşağıdaki resimde görüldüğü gibi takımyolunu oluşturur.

18
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Uygulama 3: Yüzey Temizleme takımyolunu Canlandırma (Simülasyon) ve
Doğrulama
1. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Canlandır
Simüle et (Backplot selected operations) butonuna
tıklayınız.
Grafik alanının alt kısmında Canlandırma (Backplot) kontrolleri
görünecektir. Bu kontrolleri kullanarak canlandırmayı
hızlandırma/yavaşlatma, ileri/geri, adım-adım vb. şekilde
kullanabilirsiniz.
2. Eğer halen seçilmediyse, Takımı Göster
(Display tool) butonuna basınız.
Mastercam for SolidWorks, şimdi canlandırma esnasında takım
resmini gösterecektir.
3. Mastercam for SolidWorks’ün takımyolunun canlandırmasını
izlemek için Çalıştır (Play) butonuna tıklayınız.

İPUCU: Canlandırma hızını arttırmak için Canlandırma kayar düğmesini saga doğru kaydırın.

4. Canlandırma bittiğinde, Canlandırma kontrolünü kapatmak için Tamam (OK) ‘e veya İptal
(Cancel) ‘e (kırmızı X sembolü) tıklayınız.
5. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Doğrulama
(Verify selected operations) butonuna tıklayınız.
Doğrulama Kontrolleri Görünür.
6. Doğrulamayı başlatmak için Çalıştır (Run) butonuna basınız.
Mastercam for SolidWorks
sağdaki resimde görüldüğü gibi kesme operasyonlarının
simülasyonunu yapar.

7. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel) ’e
tıklayınız ve sonra çalışmanızı kayıt ediniz.

19
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DERS 3

Kontur Takımyolu
Parçanızdaki bir sonraki takımyolu adımı tanımlanmış ölçülerdeki kenarları kontur işlemektir. Bu
derste, parçaya kontur operasyonu ekleyeceksiniz.

Derste Öğrenecekleriniz
 2D Kontur (Contour toolpath) takımyolu eklemek
 Takım yollarını Canlandırma (Backplot)
 Takım yollarını Doğrulama (Verify)

Uygulama 1: Kontur Takımyolu Oluşturmak
1. Gerekirse, önceki derste üzerinde çalıştığınız “2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT”dosyasını açınız.
İPUCU: Ayrıca, bu uygulama kitabı ile verilen “2D_HST_MM03.SLDPRT”, dosyasını yükleyerek bu
dersi başlatabilirsiniz.
2. MastercamX9 komut yöneticinde
(CommandManager), 2D Takımyolları’na tıklayınız ve
Kontur Takımyolu ‘nu seçiniz.
Zincir Yöneticisi diyalog kutusu görünür.

3. Parçanın alt kenarına Mouse sağ tuşu ile tıklayınız ve açılan
menüden Döngü seçiniz (Select Loop) ‘i seçiniz.

SolidWorks yan yüzün kenarlarını zincir metodu ile
seçecektir.

4. Zincir seçimini parçanın yan yüzünden alt yüzüne
geçirmek/döndürmek için sarı oka tıklayınız.
SolidWorks parçanın alt kısmını zincir metodu ile seçer.
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5. Click Zinciler sekmesine tıklayın ve
Zincir #1 (Chain #1) ‘i seçiniz.

6. Yeşil okun yanlış yönü içe dönük olarak takım telafisini
gösterdiğine dikkat ediniz.

7. Telafi yönünü değiştirmek için, ters zincirleme (Reverse
Chains) düğmesine tıklayın.

Yeşil zincirleme oku yönünü değiştirir.

8. Takım yolu okları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi
sağ-alt köşeye gelinceye kadar sağ taraftaki Başlama
noktasına (Start point) tıklayınız.

9. Analiz Zincir (Analyze Chain) düğmesine tıklayın.

Analiz Zincir (Analyze Chain) diyalog kutusu görülür.
Bu diyalog kutusunu, seçilen zincirlerde Mastercam’in
bakmasını istediğiniz üst-üste binen elemanlar, yön
değiştirmeler, ve kısa elemanlar gibi problemleri seçmek için
kullanabilirsiniz.
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10. Tamam (OK) düğmesine tıklayınız.
Mastercam for SolidWorks, seçilen zincir hakkındaki bilgileri
gösterir.

11. Analiz zincir diyalog kutusundan çıkınız ve seçimlerinizi
sonuçlandırmak için Zincir Yöneticisi (ChainManager) ‘ndeki
Tamam (OK) ‘a tıklayınız.
The 2D Takımyolu Kontur (2D Toolpaths – Contour) diyalog
kutusu görülür.

12. Diyalog kutusundaki listedeki (Tool) Takım’a tıklayınız.
Takım yolunun takım parametreleri sayfası görülür.

13. Kütüphaneden takım seç
(Select library tool) butonuna tıklayınız.
Takım seçimi diyalog kutusu görüntülenir.
14. Filtre (Filter) butonuna tıklayınız.
Takım listesi filtresi (Tool List Filter) diyalog kutusu
görüntülenir.
15. Diyalog kutusunda, aşağıdakileri yapın:
a. Takım Tipleri grubunda hiçbiri (None) ‘a tıklayınız.
b. Düz uçlu parmak freze ikonunu seçiniz.
c. Tamam (OK) ‘e tıklayınız.

16. Takım listesinde, 10 mm Düz Parmak (Flat Endmill) Freze ’ye
tıklayın ve sonra Tamam (OK)’a tıklayın.
Seçilen takım 2D Takımyolları – Kontur diyalog
kutusunun takım listesinde görünür.
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17. Bağlama (Linking) Parametreleri
Sayfasını seçin ve ardından şunları yapın:
a) Geri Kaçma (Retract) ’yı 100.0 mm yapın
b) Paso düzlemini (Feed plane) 25.0 mm yapın.
c) Üstteki stok payını (Top of stock) 0.0 mm yapın
d) Derinliği (Depth) 0.0 mm yapın
e) Üstteki stok payı (Mutlak-Absolute olmalıdır) dışındaki
tüm değerlerin eklemeli-Incremental olduğundan
emin olunuz.
f) Seçimlerinizi sonuçlandırmak için Tamam (OK)‘a
basınız.
Mastercam for SolidWorks aşağıdaki resimde gösterildiği
takım yolunu oluşturur. (Resim yüzey işleme-facing toolpath
takım yolunu göstermiyor.)

Uygulama 2: Kontur Takımyolunu Canlandırma ve Doğrulama
1. Takımyolu Yöneticisinde, seçilen operasyonları canlandır
(Backplot selected operations) butonuna tıklayın.
The Canlandırma (Backplot) kontrolleri grafik alanının alt
kısmında görülür.
Bu kontrolleri kullanarak canlandırmayı hızlandırma/yavaşlatma,
ileri/geri, adım - adım vb. şekilde kullanabilirsiniz.
2. Eğer halen seçilmedi ise, Takımı Göster
(Display tool) butonuna tıklayın.
Mastercam for SolidWorks şimdi canlandırma esnasında
takımı da ekranda gösterecektir.
3. Mastercam for SolidWorks ‘ün takımyolunu canlandırmasını
izlemek için Oynat-Çalıştır (Play) butonuna tıklayınız.

4. Canlandırma bittiğinde, Canlandırma kontrolünü kapatmak için
Tamam (OK)‘e veya İptal (Cancel) ‘e (kırmızı X sembolü) tıklayınız.
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5. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Doğrulama
(Verify selected operations) butonuna tıklayınız.
Doğrulama Kontrolleri Görünür.

6. Doğrulamayı başlatmak için Çalıştır (Run) butonuna basınız.

Mastercam for SolidWorks, sağ tarafta görülen resimdeki
gibi kesme operasyonlarının simülasyonunu yapar, ekranda
takım hareketlerini canlı olarak gösterir.

7. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel) ’e tıklayınız ve sonra çalışmanızı kayıt
ediniz.
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DERS 4

Dinamik Alan Takımyolu
Biri kapalı, kalan diğerleri açık olmak üzere parçanız işlenecek beş adet cep içeriyor.
Bu derste, kapalı cebe Dinamik Alan Takımyolu ekleyeceksiniz

Derste Öğrenecekleriniz

 Dinamik Alan (dynamic area toolpath) takımyolu eklemek
 Takım yollarını Canlandırma (Backplot)
 Takım yollarını Doğrulama (Verify)

Uygulama 1: Dinamik Alan Takımyolu Oluşturmak
1. Gerekirse, önceki derste üzerinde çalıştığınız “2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT” dosyasını açınız.
İPUCU: Ayrıca, bu uygulama kitabı ile verilen “2D_HST_MM03.SLDPRT”, dosyasını yükleyerek bu dersi
başlatabilirsiniz.
2. MastercamX9 komut yöneticisinde (CommandManager),
2D YüksekHız’a (2D HighSpeed Toolpaths) tıklayınız ve
Dinamik Alanı (Dynamic Area) seçiniz.
SolidWorks penceresinin sol yanında Zincir Yöneticisi görünür.

3. Kapalı cebin zeminini tıklayınız.
Seçili yüzey Zincir Yöneticisi Seçim Listesinde görünür.
4. Seçimlerinizi bitirmek için Zincir Yöneticisinde Tamam’a
(OK) tıklayınız.
Zincir Opsiyonları (Chain Options) diyalog kutusu görünür.

5. Tek Bölge(Single region)’yi seçili bırakın ve diyalog kutusunu
kapatmak için Tamam’a (OK) tıklayınız.
2D YüksekHız Takımyolu-Dinamik Alan Freze (2D High Speed
Toolpath - Dynamic Area Mill) diyalog kutusu görünür.
6. Diyalog kutusundaki listeden Takımı (Tool) tıklayınız.
Takımyolunun takım parametreleri
sayfası görünür.
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7. Takım Kütüphanesini Seçin (Select Library Tool) düğmesini tıklayınız.
Takım Seçim(Tool Selection) diyalog kutusu görünür.

8. Eğer gerekliyse, düz uçlu freze takımını bulmak için Filtreyi kullanabilirsiniz.
9. Takım listesinden 6 mm Düz Uçlu Frezeyi (FlatEndmill) tıklayınız,
ve Tamamı (OK) tıklayınız.
Mastercam for SolidWorks takımı Dinamik Alan Freze
takımyoluna atar.

10. Kesme parametreleri (Cut Parameters) sayfasını seçiniz ve
duvarlarda ve zeminde bırakılan payları
(Stock to leave on walls ve Stock to leave on floors) :
0 (Sıfır)’a getiriniz.
11. Bağlama (Linking) Parametreleri sayfasını seçin, ve sonra:
a. Geri kaçma (Retract) ’yı 100.0.
b. İlerleme Feed düzlemi ’ni 25.0.
c. Üstteki pay (Top of stock) ’yı 0.0.
d. Derinliği (Depth) 0.0 mm ‘ye ayarlayınız.
e. Mutlak olması gereken Üstte bırakılan paso dışındaki tüm değerlerin
Eklemeli olarak ayarlandığından emin olunuz.
f. Seçimlerinizi sonuçlandırmak için Tamam ‘a ( OK) basınız.

Mastercam for SolidWorks yandaki resimde görüldüğü gibi
takım yolunu oluşturur. (Resim bir önceki yaratılan takım
yollarını göstermez.)
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Uygulama 2: Alan takımyolunu Canlandırma (Simülasyon) ve Doğrulama
1. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Canlandır
Simüle et (Backplot selected operations) butonuna tıklayınız.
Grafik alanının alt kısmında Canlandırma (Backplot) kontrolleri
görünecektir. Bu kontrolleri kullanarak canlandırmayı
hızlandırma/yavaşlatma, ileri/geri, adım - adım vb. şekilde
kullanabilirsiniz.
2. Eğer halen seçilmediyse, Takımı Göster (Display tool) butonuna
basınız.
Mastercam for SolidWorks, şimdi canlandırma esnasında takım
resmini gösterecektir.
3. Mastercam for SolidWorks’ün takımyolunun canlandırmasını
izlemek için Çalıştır (Play) butonuna tıklayınız.

4. Canlandırma bittiğinde, Canlandırma kontrolünü kapatmak için Tamam
(OK)‘e veya İptal (Cancel) ‘e (kırmızı X sembolü) tıklayınız.

5. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Doğrulama
(Verify selected operations) butonuna tıklayınız.
Doğrulama Kontrolleri Görünür.

6. Doğrulamayı başlatmak için Çalıştır (Run) butonuna basınız .
Mastercam for SolidWorks sağdaki resimde görüldüğü gibi
kesme operasyonlarının simülasyonunu yapar.

7. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel) ’e tıklayınız.
8. Çalışmanızı kayıt ediniz.
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DERS 5

Dinamik Çekirdek Takım Yolu
Dinamik çekirdek takımyolu parçanın dört açık cebi için en uygun seçimdir. Sadece tek bir
takımyolundaki cepleri içermez, aynı zamanda kesilecek alanlar için kaçınma zinciri belirtebilirsiniz. Bu
derste parça dosyasına dinamik çekirdek operasyonu ekleyebilirsiniz.

Derste Öğrenecekleriniz
 Dinamik Çekirdek (dynamic area toolpath) takımyolu eklemek
 Takım yollarını Canlandırma (Backplot)
 Takım yollarını Doğrulama (Verify)

Uygulama 1: Dinamik Çekirdek Takımyolu Oluşturmak
1. Gerekirse, önceki derste üzerinde çalıştığınız “2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT” dosyasını açınız.
İPUCU: Ayrıca, bu uygulama kitabı ile verilen “2D_HST_MM05.SLDPRT”, dosyasını yükleyerek bu
dersi başlatabilirsiniz.
2. MastercamX9 komut yöneticisinde (CommandManager),
2D Yüksek Hız’a (2D HighSpeed Toolpaths) tıklayınız ve
Dinamik Çekirdek (Dynamic Core) seçiniz.
SolidWorks penceresinin sol yanında Zincir Yöneticisi
görünür.
3. Tüm açık ceplerin tabanına tıklayınız.
Seçili yüzler Zincir Yöneticisinin seçim listesinde görülür.

4. Seçimlerinizi bitirmek İçin Zincir Yöneticisinden (Chain
Manager) Tamam(OK)’a tıklayınız.
Zincir seçenekleri (Chain Options) diyalog kutusu görünür.
Diyalog kutusunda, aşağıdakileri takip ediniz:
a. Çoklu işleme bölgelerini (Multiple machining regions)
seçiniz.
b. Kaçınma bölgelerinin (Avoidance regions) altında kalan oku tıklayınız.
Zincir Yöneticisi görünür.
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c.

d.

e.

f.

Parçanın geniş üst yüzeyini tıklayınız.

Sağdaki resimde görüldüğü gibi, yuvarlak kabartmaya
tıklayınız.

Yuvarlak kabartmanın yanında bulunan kabartmanın
üst kenarına sağ tıklayınız, ve gelen menüden Döngüyü
Seçi(Select Loop) seçiniz.

Kalan kabartmanın üst kenarını sağ tıklayınız, ve gelen
menüden Döngüyü Seçi(Select Loop) seçiniz.

g.

Sağdaki resme benzer kaçınma zincirinizi doğrulayınız.

h.

Zincir Yöneticisini kapatmak için Tamam’a (OK) tıklayınız.

i.

Zincir Opsiyonları diyalog kutusunu kapatmak için Tamama
(OK) tıklayınız.

2B YüksekHız (2D HighSpeed Toolpaths)-Dinamik Çekirdek (Dynamic Core) Core Mill diyalog kutusu
görünür.

MasterCAM for SolidWorks (2D FREZE) Uygulama Kitabı – Sayfa 29

6. Diyalog kutusu listesinden Takımı (Tool) tıklayınız.
Takımyolunun takım parametreleri sayfası açılır.

7. Takım Kütüphanesini Seçi(Select library tool) tıklayınız.
Takım Seçim diyalog kutusu açılır.
8. Takım listesinden, 7 mm Düz Uçlu Freze (Flat Endmill) tıklayınız ve Tamamı tıklayınız.
Seçili takımlar 2B YüksekHızın (2D HighSpeed Toolpaths)
takım listesinin diyalog kutusunda görünür.
9. Kesme parametreleri sayfasını seçiniz, ve duvarlardaki ve
tabandaki payları 0 olarak değiştiriniz.
10. Bağlama (Linking) Parametreleri sayfasını seçin ve sonra:
a.

Geri kaçma (Retract) ’yı 100.0.

b.

İlerleme Feed düzlemi ’ni 25.0.

c.

Üstteki pay (Top of stock) ’yı 0.0.

d.

Derinliği (Depth) 0.0 mm ‘ye ayarlayınız.

e.

f.

Mutlak olması gereken Üstte bırakılan paso dışındaki tüm değerlerin
Eklemeli olarak ayarlandığından emin olunuz.
Seçimlerinizi sonuçlandırmak için Tamam ‘a ( OK) basınız.
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Mastercam for SolidWorks resimde görüldüğü gibi takımyollarını oluşturur. (Anlaşılırlık açısından
bir önceki derslerin takım yolları gösterilmez.)

Uygulama 2: Dinamik Çekirdek takımyolunu Canlandırma
(Simülasyon) ve Doğrulama
1. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Canlandır Simüle et
(Backplot selected operations) butonuna tıklayınız.
Grafik alanının alt kısmında Canlandırma (Backplot) kontrolleri
görünecektir. Bu kontrolleri kullanarak canlandırmayı
hızlandırma/yavaşlatma, ileri/geri, adım-adım vb. şekilde kullanabilirsiniz.
2. Eğer halen seçilmediyse, Takımı Göster (Display tool) butonuna basınız.
Mastercam for SolidWorks, şimdi canlandırma esnasında takım resmini
gösterecektir.

3. Mastercam for SolidWorks’ün takımyolunun canlandırmasını
izlemek için Çalıştır (Play) butonuna tıklayınız.

4. Canlandırma bittiğinde, Canlandırma kontrolünü kapatmak için
Tamam (OK)‘e veya İptal (Cancel) ‘e (kırmızı X sembolü) tıklayınız.
5. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Doğrulama
(Verify selected operations) butonuna tıklayınız.
Doğrulama Kontrolleri Görünür.
6. Doğrulamayı başlatmak için Çalıştır (Run) butonuna basınız.
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Mastercam for SolidWorks resimde görüldüğü gibi kesme operasyonlarının simülasyonunu yapar.

7. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel) ’e tıklayınız ve sonra çalışmanızı kayıt
ediniz.
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DERS 6

Matkap Takım Yolu
FBM Matkap, Özellik Tabanlı İşleme(FBM) stratejisidir ve bu strateji katıdaki delikleri tespit edebilir ve
otomatik olarak seçili özellikler için tamamlanmış matkap serileri üretebilir.
FBM ile:





Özelleştirilmiş kriterleri kullanarak katıdaki delikleri tespist edebilir.
Tespit edilmiş özelliklerin listesini gözden geçirebilir ve özellikleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Takımyolu operasyonlarını gözden geçirebilir ve üretimden önce gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
Seçili özellikler için tamamlanmış matkap operasyon serilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.

Bu derste, aşağıdaki resimde belirtildiği gibi matkapla delmek için takım yollarını üretecek FBM matkabını
kullanacaksınız.

Derste Öğrenecekleriniz
 Matkap takımyolu eklemek
 Takım yollarını Canlandırma (Backplot)
 Takım yollarını Doğrulama (Verify)

Uygulama 1: Matkap Takımyolu Oluşturmak
1. Gerekirse, önceki derste üzerinde çalıştığınız“2D_HST_MM_Tutorial.SLDPRT” dosyasını açınız.
İPUCU: Ayrıca, bu uygulama kitabı ile verilen “2D_HST_MM06.SLDPRT”,
dosyasını yükleyerek bu dersi başlatabilirsiniz.
2. MastercamX9 komut yöneticisinde (CommandManager),
Özellik Tabanlı Takımyolları(Feature- Based Toolpaths)
tıklayınız ve FBM Matkap’ı(FBM Drill) seçiniz.
FBM Takımyolu–Matkap diyalog kutusu görünür.

3. Diyalog kutusunda, aşağıdakileri yapınız:
a.
b.

Diyalog listesinden Pre-drilling(Ön Delme)’e tıklayınız.
Pre-drillingi seçiniz.

FBM Matkap şimdi havşa deliklerine uyum sağlar.
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4. Tespit et (Detect) butonuna basınız.

Bazı hesaplamalar sonucunda, özellikler sayfası görünür(gelen resme bakınız), FBM matkabın
tespit ettiği delikleri gösterir.

5. FBM Takımyolu-Matkap diyalog kutusunu kapatmak için Tamama (OK) tıklayınız.
Mastercam for SolidWorks gerekli matkap takımyollarını oluşturur. (Anlaşılırlık açısından bir
önceki derslerin takım yolları gösterilmez.)
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Uygulama 2: Dinamik Çekirdek takımyolunu Canlandırma
(Simülasyon) ve Doğrulama
1. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Canlandır
Simüle et (Backplot selected operations) butonuna tıklayınız.
Grafik alanının alt kısmında Canlandırma (Backplot) kontrolleri görünecektir.
Bu kontrolleri kullanarak canlandırmayı hızlandırma/yavaşlatma, ileri/geri,
adım-adım vb. şekilde kullanabilirsiniz.
2. Eğer halen seçilmediyse, Takımı Göster (Display tool) butonuna basınız.
Mastercam for SolidWorks, şimdi canlandırma esnasında takım
resmini gösterecektir.
3. Mastercam for SolidWorks’ün takımyolunun canlandırmasını
izlemek için Çalıştır (Play) butonuna tıklayınız.

4. Canlandırma bittiğinde, Canlandırma kontrolünü kapatmak için
Tamam (OK)‘e veya İptal (Cancel) ‘e (kırmızı X sembolü) tıklayınız.
5. Takımyolu Yöneticisinde, Seçilen Operasyonları Doğrulama
(Verify selected operations) Butonuna tıklayınız.
Doğrulama Kontrolleri Görünür.
6. Doğrulamayı başlatmak için Çalıştır (Run) butonuna basınız.

Mastercam for SolidWorks resimde görüldüğü gibi delme operasyonlarının
simülasyonunu yapar.

7. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel) ’e tıklayınız.
8. Çalışmanızı kayıt ediniz.
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DERS 7

Son Doğrulama ve POST etmek
Parçanızın işleme bilgilerini makinanızın kontrol sistemine göndermeden
önce, öncelikle tüm operasyonlarınızın doğru olduğunu kontrol etmelisiniz
ve sonra parçanın işleme talimatlarını içeren NC dosyasını çıkarmalısınız
(üretmelisiniz). Bu derste tüm takımyollarını canlandıracaksınız (simüle
edeceksiniz) ve doğrulamasını yapacaksınız ve sonrasında da NC post
dosyasını oluşturacaksınız. Bu süreçte, parça ile makina çalışmasını
(hareketlerini) görmek için Makina Simülasyonu kullanacaksınız.

Derste Öğrenecekleriniz





Tüm Takım yollarını Canlandırma (Backplot)
Tüm Takım yollarını Doğrulama (Verify)
Takım yollarındaki Makina Simülasyonunu Çalıştırmak
Takım yollarını Post Etmek (NC Dosya Oluşturmak)

Uygulama 1: Parçanın Takımyolunu Canlandırma (Simüle etmek)
1. Takımyolu Yöneticisinde (Toolpath Manager) Tüm operasyonları seç
(Select all operations) Butonuna tıklayın.
Her bir operasyonun yakınında bir yeşil onay sembolü görülür.
2. Seçilen operasyonları canlandır (Backplot selected
operations) butonuna tıklayın.
Grafik alanın altında Canlandırma Kontrolleri (Backplot controls)
görülür.
3. Eğer halen seçilmediyse, Takımı göster (Display tool) butonuna tıklayın.
Mastercam for SolidWorks şimdi takımı takımyolunu canlandırma esnasında gösterir.
4. Eğer halen seçilmediyse, İzleme Modu (Trace Mode) butonuna tıklayın.
Canlandırma takımyolunu görüntüler, böylece canlandırma bunları
aşağıdaki gibi izlemenizi sağlar.
5. Takımı Göster (Display tool) butonuna tıklayın.
Canlandırma (Backplot) şimdi her bir takımyolu için kullanılan
takımı gösterir.
6. Mastercam for SolidWorks ‘ün takımyollarını canlandırmasını izlemek
için Çalıştır (Play) butonuna tıklayın.
7. İstediğiniz kadar kısmını izledikten sonra takımyolunu canlandırmayı
durdurma için Durdur (Stop) butonuna tıklayın
8. Canlandırmayı ilk takımyoluna geri getirmek için değişken (Variable motion position) hareket
pozisyonu kayar düğmesini en sola getirin.
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9. Takımyolu görünümünü kapatmak için Çalıştır Modu (Run mode)
butonuna tıklayın.
Çalıştır/Çalışma Modu (Run mode) ve İzleme modu (Trace mode) birbirini
dışlayan seçeneklerdir.
10. Takımyolları olmaksızın canlandırmayı izlemek ve simülasyonu yavaşlatmak için Oynat/Çalıştır (Play) ‘e
tıklayın.

11. Canlandırma Kontrollerini kapatmak için Tamam (OK) veya
İptal (Cancel) (Kırmızı X işareti) ‘a tıklayın.

Uygulama 2: Parça Takımyollarını Doğrulamak (Verify)
1. Takımyolu Yöneticisinde, eğer gerekli ise, tüm operasyonları
seç butonuna tıklayın.
Her bir takımyoluna yakın yeşil bir kontrol onay düğmesi
görünür.
2. Seçilen operasyonları (selected operations)
doğrula (Verify) butonuna tıklayın.
Doğrulama (Verify) kontrolleri görünür.

3. Tutucu (Holder) opsiyonunu seçin..
Mastercam for SolidWorks programı şimdi operasyonları
doğrulama esnasında takımı ve tutucuyu gösterir.
4. “Herbir operasyondan sonra dur” (Stop after each
operation) opsiyonunu seçiniz.
Doğrulama şimdi herbir takımyolundan sonra duracaktır ve
devam etmek için sizin çalıştır (Run) ‘a basmanızı
bekleyecektir.
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5. Hız ile Kalite (Speed vs Quality) kayar butonunu tam sola
kaydırın.
Doğrulama şimdi görüntü kalitesinde bazı kayıplar olurken
daha hızlı gidecektir.
6. Çalıştır (Run) Butonuna tıklayınız.

Mastercam for SolidWorks doğrulama işlemlerine başlar. Yüzey
temizleme takımyolundan sonra doğrulama durur ve sizin
komut vermenizi bekler.

7. Çalıştır (Run) Butonuna tekrar tıklayınız.
Doğrulama kontur operasyonunu çalıştıracaktır ve tekrar
duracak ve sizin komut vermenizi bekleyecektir.
8. Doğrulama tamamlanıncaya kadar, durduğu zaman Çalıştır (Play)’e tıklayarak herbir takımyolunu
doğrulamaya devam edin.
Aşağıdaki resim parçanın komple doğrulaması tamamlanmış halini gösterir.

9. Doğrulamayı kapatmak için Tamam (OK) veya İptal (Cancel)’e tıklayın.
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Uygulama 3: Makina Simülasyonu
1. MastercamX9 Komut Yöneticisinden, Makina Simülasyonu
(Machine Simulation)‘u seçip Çalıştır (Run)’a basın.
Bilgisayarınızın gücüne ve hızına bağlı olarak kısa bir süre
sonra, Makina Simülasyon penceresi SolidWorks içerisinde
aşağıdaki resimdeki gibi görülür.

Not: Eğer pencereniz resimdekine benzemiyor ise, Makina Simülasyonu’nun menü çubuğundan
Görünüş (View), Odakla (Focus), Makina Odakla (Machine Focus) ‘yı seçmeyi deneyerek düzeltin.

2. Makina Simülasyonu (Machine Simulation) komut
çubuğunda, Çalıştır (Run) butonuna tıklayın.
Mastercam for SolidWorks, seçilen makinada görüldüğü gibi
parçanın işlenmesinin canlandırmasını (simülasyonunu)
yapar. Parçadaki kırmızı renkli kısımlar çarpmayı gösterir.
3. Simülasyonu durdurmak için, komut çubuğundaki Durdur (
Stop) butonuna tıklayın.
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4. Makina Simülasyonu menu çubuğunda Görünüşe odakla (View
Focus) veya İşparçasına odakla (Workpiece Focus)’yı seçiniz.
Makina Simülasyonu parçayı büyütür.

5. Komut çubuğundan Yeniden Başlat (Restart) butonunu tıklayın.
Parçanız ilk operasyona yeniden başlamak üzere geri
gelecektir.
6. Run the Simülasyonu, daha iyi görüntü almak üzere yeniden
çalıştırın.
7. Bitmiş/İşlenmiş parçanın daha iyi görüntüsünü almak için,
komut çubuğundaki Takımyolu (Toolpath) butonuna
tıklayın.

Makina Simülasyonu takım yollarını parça üzerinden
kaldırır.

8. Mouse kürsörünüzü parça üzerine getirin ve Mouse sol
butonu ile sürükleyin.
Makina Simülasyonu parçayı sizin yaptığınız Mouse
hareketleri ile döndürür.

9. Çıkış (Exit) butonuna tıklayın.
Makina Simülasyonu kapanır.
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Uygulama 4: Parça Takımyolunun NC Kodlarını Çıkar
(Post Et)
1. Takımyolu Yöneticisinde, eğer gerekli ise, tüm
operasyonları seçin (Select all operations) butonuna
tıklayın.
Her bir takımyolu yanında yeşil onay düğmesi görülür.
2. Seçilen Operasyonları Post Et (Post selected operations)
Butonuna tıklayın.
Son işlemci (Post processing) diyalog menüsü görülür.
3. Eğer zaten seçilmişlerse, NC Dosya (NC File) ve Düzenle
(Edit) opsiyonlarını seçin ve sonra Tamam (OK) ‘e basın.
Kaydet (Save) diyalog menüsündeki gibi görülür.

4. NC Dosya için bir isim giriniz ve sonra Kaydet (Save) ’e
basınız.

Mastercam for SolidWorks tüm operasyonları analiz eder ve parça için NC Dosyayı (G ve M
Kodlarını) oluşturur. Düzeltme (Edit) opsiyonunu seçtiğiniz için aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
NC Dosya MasterCAM Editöründe görülür.
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5. Mastercam Editörünü kapatınız.
6. SolidWorks menü çubuğundan Dosya (File), Kaydet (Save) ‘i
seçerek yaptığınız işi (projeyi) kaydedin.

Tebrik Ederiz !
Mastercam for SolidWorks Uygulama Kitabını tamamladınız.
Ek bilgi ihtiyacınız için lütfen çekinmeden MasterCAM ‘in Türkiye Distribütörü
olan Ses3000 CNC ‘yi arayınız.
Yazılım Teknik Destek ve BAKIM Departmanı

destek@ses3000.com

Dikkat ! Güncellemesi olabilir.

En son güncellemeler için;
ses3000.com/Dokumanlar ‘a gidiniz.

Abdi İpekçi Caddesi No: 115, 34030 Bayrampaşa İstanbul
/ Türkiye. www.ses3000.com
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