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Giriş
Mastercam’in 2B (2D)/2D yüksek hızlı dinamik frezeleme takımyolları, frezedeki
mükemmel verimliliğe ulaşmak için kesici takımların kesme boyundan yararlanır. Takım
aşınmasını azaltırken talaş kaldırmayı arttırmak için tasarlanmıştır.
Yüksek hızlı dinamik frezeleme takımyollarını kullanarak kazanacağınız diğer faydalar:




Takım bindirmeden kaçınma
Minimum ısı oluşumu
Daha iyi talaş atımı

Bu eğitim Mastercam içerisindeki belirli 2B (2D)/2D yüksek hızlı dinamik frezeleme
takımyolları ile ilgili tüm uygulamaları size tanıtır ve standart emsalleri ile karşılaştırır.

Dinamik Freze (İçeride Kalma stratejisi)—takımyolunu sürmek için cepleri bir veya
daha fazla zincir kullanarak işler. Bu strateji varsayılan olarak etkindir.

Dinamik Freze (Dışarıdan Yaklaşım stratejisi)—açık cep şekillerini veya mevcut

çekirdekleri kütük sınırı olarak en dıştaki zinciri kullanarak işler. Takım bu alanın dışında
serbestçe hareket eder. Takımyolu dışarıdan başlar ve iç sınıra doğru hareket ederek
çalışır.
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Dinamik Freze (Kalanı Frezeleme stratejisi)—bir önceki operasyondan kalan

malzemeyi hedef alır. Bir önceki operasyondan veya belirli bir takım ebatından kalan
malzemeyi hızlıca kaldırmak için dinamik hareket kullanılır. Kaba alma takımlarının
köşelerde bıraktığı malzemede veya dar parça alanlarında bu stratejiyi kullanınız.

Dinamik Kontur —açık veya kapalı zincirlerde, malzemenin duvarlarını frezeler.
Takımın bağlandığı veya çok fazla malzemeyle karşılaştığı alanlarda takım hareketini
dinamiğe dönüştürür. Küçük yarıçap içeren konturlarda veya duvarlarda Dinamik
Kontur kullanınız.
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Soyarak Frezeleme (Dinamik Soyarak Kesme stili) —seçili iki kontur arasında veya

tek bir kontur boyunca verimli frezeleme sağlar.

Eğitimin Amaçları:





Dinamik takımyolu tiplerinin kullanımını ve faydalarını öğretmek
Dinamik takımyollarına özgü zincirleme ve giriş opsiyonlarını anlamak
Temel Dinamik takımyolları oluşturmak
Dinamik takımyolları ile Dinamik olmayan emsallerini karşılaştırmak ve
kıyaslamak.

ÖNEMLİ: Eğitimdeki resimlerin ekran renkleri görüntü kalitesini iyileştirilmek
için değiştirilmiştir; Mastercam ayarlarınız veya eğitim sonuçlarınızla
eşleşmeyebilir. Bu renk değişimi dersi veya uygulama sonuçlarını etkilemez.
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Genel Eğitim Gereksinimleri

Tüm Mastercam eğitimlerinde aşağıdaki genel gereksinimler vardır:


Windows® işletim sistemini rahatlıkla kullanabilmelisiniz.

Eğitimler Mastercam Demo/ Evde Öğrenim Sürümü(HLE) ile
kullanılamaz. Demo/HLE dosya formatı(EMCAM) Mastercam(MCAM) ile
farklıdır ve, dosya dönüştürme/gönderme gibi temel Mastercam
fonksiyonları yoktur.
http://www.ses-3000.com/?dir=Mastercam_Kurulumlar/Mastercam2017_HLE_D
EMO/




Eğitimdeki her ders bir önceki derste kullanılan becerilerin uzmanlığına
dayanır. Eğitimleri sırayla tamamlamanızı öneriyoruz.



İlave dosyalar eğitime eşlik edebilir. Eğitim bu dosyaları nereye
yerleştireceğinizi belirli talimatlarla sağlamıyorsa, Mastercam erişimi
olan bir iş istasyonunda klasörde saklayabilirsiniz, eğitimle beraber veya
tercih ettiğiniz herhangi bir yerde.
Eğitimde referans olan videoları izlemek için internet bağlantısı
gereklidir. Bütün videolara YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/user/Ses3000CNC
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.





Tüm Mastercam eğitimleri varsayılan metrik veya İngiliz konfigürasyonda
çalışmak için Mastercam’da yapılandırma gerektirir. Eğitim uygun
yapılandırma dosyalarını yüklemek için talimatları sağlar.
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DERS 1
Dinamik Frezelemeye Genel Bakış
Mastercam’in 2B (2D) Yüksek hızlı takımyolları(HST) üç tiptir ve dinamik hareketten
faydalanır:
 Dinamik Freze
 Dinamik Kontur
 Soyarak Frezeleme (Dinamik Soyarak Kesme stili)
Dinamik takımyolları takım bindirmeyi azaltırken, olabildiğince fazla takımın kesici
boyundan faydalanır. Bu metot, hızlı ve etkili maksimum miktarda malzeme kaldırmak ve
aynı zamanda takım ömrünü uzatmak için takımyolu sağlar.

Dinamik Takımyolları için Zincir Seçimi
Dinamik takım yolları zincir seçimi kavrayışı için benzersiz bir yol gerektirir. Dinamik Freze
en azından bir tanımlı işleme bölgesi gerektirir, bu bölge açık veya kapalı zincir olabilir.
Kalan her geometri Kaçınma bölgesi, Sınırlama bölgesi, Boş bölge olarak tanımlanabilir.
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Dinamik Kontur takımyolunu hesaplamak için kapalı bir zincir gerektirmez. Seçilen her
geometri takım hareketiyle kesilir.

Soyarak Frezeleme, Dinamik Soyarak kesme stili kullanılırken kapalı zincir olmaksızın en
azından bir açık zincir gerektirir.

Zincirleme opsiyonları gelen derslerde incelenecektir.

Dinamik Frezeleme(İçerde Kalma stratejisi)

Bölgesel işleme stratejili Dinamik Freze, dinamik hareketlerden faydalanan cep
takımyollarından İçerde Kalma’ya ayarlanır. Sınır seçilir; adalar, kabartmalar ve
kaçınılacak geometri eklenir; takım seçimi, parametreler, giriş metodu ve bağlama
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değerleri girilir; ve takımyolu oluşturulur. Malzeme içten dışa doğru yüksek verimle
kaldırılır.

Dinamik Freze(Kalan Malzeme stratejisi)
Kalanı Frezeleme stratejili Dinamik Freze, bir önceki operasyonlardan kalan malzemeyi
dinamik hareketler kullanarak kaldırmada uzmanlaşmayı sağlar. Bir önceki operasyondan
kalan veya kaba alan takımlardan kalan kaldırılacak malzeme hesaplanır. Sadece
işlenmemiş alanlar Dinamik Freze operasyonları için işlenir.
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Dinamik Freze (Dışarıdan Yaklaşım Stratejisi)

Bölgesel işleme stratejili Dinamik Freze, adadan kaçış becerili alın operasyonlarından
Dışarıdan Yaklaşım’a ayarlanır. Maksimum verim için dinamik hareketler kullanılarak
takımyolu oluştururlur. Takım malzemeyi dışarıdan içeriye doğru kaldırır. Bu hareket,
seçili sınır dışında hareket etmeye izin veren takımyolu oluşturmayı sağlar.

Dinamik Kontur
Dinamik Kontur dinamik hareket kullanarak benzer bir kontur operasyonu oluşturur ve
dinamik takımyolu parametrelerinde bulunan operasyonlarda uzmanlaşmıştır. Dinamik
hareket takım bindirmeyi ve küçük çaplı köşelerde takım bağlamayı engeller. İlave
olarak, Mastercam’i görevlendirmek için duvarlarda kalan malzemeyi işleme
parametereleri size sağlanır.
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Dinamik Kontur Takımyolu Görünümü

SOYARAK FREZELEME (DİNAMİK SOYARAK KESME STRATEJİSİ)
Kesme Stratejili Soyarak Frezeleme, seçili iki zincir arasındaki etkili frezelemeye izin veren
Dinamik Soymaya ayarlanır. Takım malzemeden ayrıldığında, ivmeli geri besleme
hareketli dinamik stili kullanır. Tek zincirler için, kesme genişliğini siz tanımlarsınız. Aksi
halde, genişlik iki kontur arasındaki alan ile tanımlanır.
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Dinamik Frezeleme Parametreleri
Çeşitli parametre seçenekleri, Dinamik operasyonları standart 2B (2D) HST
emsallerinden ayırır.
 Mikro kaldırma
 Giriş metotları
 Giriş besleme/hızı
 Kontur duvarı
Mikro kaldırma seçenekleri, takımyolunun malzeme kaldırmadığı kısımda takımı
parçayı tabanından yukarı kaldırmaya izin verir. Mikro kaldırmanın faydaları talaş
temizlemeyi ve takımın aşırı ısınmasından kaçınmayı içerir. İlerleme hızı geri hareket
için de kontrol edilebilir.

Giriş metotları, Dinamik Freze operasyonlarına malzeme girmek için çeşitli yollar
sağlar. Seçili açık zincir opsiyon aralığı basit bir helezondan trokoidal hareketli medial
yola kadardır. Mastercam Yardım var olan her bir metot için detaylı bilgi içerir.
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Girişte takımın üstüne fazla yük yerleştirmekten kaçınmak için giriş ilerleme hızlarını ve
dönme hızlarını kullanınız. Malzeme kaldırmaya başlamadan önce iş milinin gerekli hıza
ulaşmasını sağlamak için girişten sonra kısa bir bekleme aralığı ayarlayınız.

Kontur duvar parametreleri, kalan stok ve önceki takım bilgisi için girdi sağlar. Parçanın
duvarlarını işlerken Mastercam’in en etkili malzeme kaldırma stratejisini hesaplamasına
yardım etmek için değerler girilir.

Dinamik Frezeleme takımyolları seçili zincirlere dayanan oldukça yüksek etkili hareket
oluşturur. Belirtilen geliştirmelerde birçok benzerliğiyle 2B (2D) HST takımyolları
ailesinin parçasıdır. Mastercam tarafından sağlanan yüksek hızlı işleme opsiyonlarının
evriminde artımsal bir adımdır. Yüksek hızlı takımyolları standart cep, alın ve kontur
operasyonlarından üstündür.
Dinamik takımyolları hareketini oluşturmada ve incelemede en iyi yol faydalarını ve
kullanımlarını öğrenmektir. Zincir ve giriş seçimi ve takımyolunuza etkileri hakkında
öğrenmek için Ders 2’den devam ediniz.
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DERS 2
Zincir ve Giriş Seçimi
Ders 1 Mastercam’in Dinamik takımyolu opsiyonlarına kısa bir bakış sağladı. Bu ders
basitleştirilmiş örnekleri kullanarak zincir ve giriş seçimine odaklanır. Gösterilen teknikler
ve tutum kolayca günlük uğraştığınız daha karışık ve zor parçalara dönüştürülebilir.
Geometri, seçimler ve parametreler metotları sağlamak için basitleştirilmiştir ve odak
noktalar sonuçlardır.
Makine tanımı seçimi, grafik görünümünü veya oluşturma düzlemini değiştirme,
seviyeleri (Katmanları) görünür kılma, ve canlandırma gibi detaylı adımlar
sağlanmayacaktır.

Dersin Amaçları
 Metrik operasyonlar için Mastercam’i yapılandırmak
 Dinamik Freze takımyolu oluşturmak
 Geometri eklemek, parametreleri değiştirmek ve takım hareketini inceleme

Uygulama 1:Takımyolu Oluşumu için Mastercam ‘i Hazırlama
1

Tercihinize göre Mastercam’i başlatınız:
 Masa üstündeki Mastercamm
ikonuna çift tıklayın.
Ya da
 Windows Başlat menüsünden
Mastercam’i yükleyin.

2 Varsayılan metrik yapılandırma dosyasını seçiniz:
a Mastercam menüsünden DOSYA, Konfigürasyon’u
seçiniz.
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b Etkin(Current) listesinden ...\mcamxm.config <Metric> seçiniz.

c Tamama tıklayınız.
3 Eğitim ile beraber sağlanan “Zincirleme_Örnekleri.MCAM” parça dosyasını

Dosya –> Aç komutu ile açınız. Aşağıdaki şekil ekranda belirecektir.

4

Eğer gerekliyse, geometriyi ekrana sığdırmak için [Alt+F1] veya Ekrana Sığdır
tuşunu kullanınız.

5

Dosya, Farklı Kaydet’i seçiniz ve parçayı farklı bir dosya adı altında saklayınız. Bu
şekilde orijinal eğitim dosyası üzerine yazılmaktan korunur.

Uygulama 2: Dinamik Takımyolu Oluşturma
Bu uygulamada, zincirleme ve giriş seçeneklerini göstermek için Dinamik Freze
takımyolu kullanıldı. Bu seçeneklerden bazıları aynı zamanda Dinamik Kontur ve
Soyarak Frezelemeye de uygulanabilir.
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1 Mastercam’in üst komut
menüsünden,
Takımyolları, 2D Frezeleme’den
Yüksek Hızlı işleme olan;
Dinamik Freze işleme teknolojisini
seçiniz.

2

Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız.
Zincir Seçenekleri iletişim penceresi açılır.

3 İşleme bölgeleri altındakı Seçimi
tıklayınız. Zincirleme iletişim kutusu
açılır.
Düğmesine tıklayın.
İşleme bölgeleri işlenecek alanlardır.
4 Dikdörtgeni saat yönün tersi yönde
zincirleyiniz.
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NOT: Zincirin yönünü değiştirmek için, Zincirleme iletişim
penceresinde bulunan yönü Tersine Çevirme tuşunu seçiniz.

5

Zincirleme iletişim penceresinden Tamama tıklayınız. Zincir Opsiyonları
iletişim penceresinden Tamama tıklayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı İşleme-Dinamik Freze iletişim penceresi açılır.

6

Takım sayfasını seçiniz.

7

Kütüphaneden takım seçme tuşunu tıklayınız.

Takım Seçimi iletişim pencresi açılır.
8

1.0 mm uç radyüslü, 5mm çaplı
parmak frezeyi seçiniz ve
Tamama tıklayınız.

9

Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.
Bu parametreler daha etkili bir takımyolu
oluşturmak için gelen birkaç
derste kullanılacaktır.
Şimdilik, hiçbir değişiklik
yapmayınız.
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10

Seçili geometride Dinamik Freze takımyolu oluşturmak için Tamama
tıklayınız. Takımyolu desenini inceleyiniz. Gerekliyse, operasyonu canlandırınız.

11

Parça dosyanızı kaydediniz.

Seçili işleme bölgeleri içinde takımyolu oluştururlur. İşleme bölgesi stratejisiyle İçerde
Kalmaya ayarlayınız, takımyolu seçili zincir dışına çıkmaz.
İPUCU: Takımyolu beklendiği gibi oluşturulamıyorsa, seçili zincirlerinizde Analiz,
Hacim/Alan, 2B (2D) Alan kullanınız. Bunun nedeni her zaman geometrinizdeki
kapalı 2B (2D) alan hakkındaki yanlış varsayımdır.
12 Mouse Sağ tuşu ile
İzometrik görüntüyü seçin.

13 Mouse ile “seçilen operasyonların takımyolunu canlı göster”’e basınız. (kırmız
dairedeki komut düğmesi), sonra Play ‘e basınız. Canlı takım yolu simülasyonunu
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14 Mouse ile G1 “seçilen
operasyonların
NC kodlarını çıkarın” ’a basınız.
(kırmız dairedeki komut düğmesi),
sonra açılan diyalog kutusundaki
parametreleri aşağıdaki
şekilde ayarlayarak
OK düğmesine basın.

15 NC Dosya adı girin ve kaydet’e basın. Aşağıdaki şekilde CNC Tezgahınızda
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çalışacak NC kodlarını elde etmiş olacaksınız.
Tebrikler ilk NC programınızı Mastercam 2017 ile yapmış oldunuz

16

Takımyolları Yöneticisinden, grafik penceresindeki takımyolu görünümünü
açıp kapamak için [T] basınız.
Operasyonların takımyolunu kapatmak sonraki uygulamalarda geometri
seçimini kolaylaştırır.
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Uygulama 3: Kaçınma Bölgelerini Operasyona Ekleme
1 Durum Çubuğundan Seviye (Katman) Yöneticisini seçiniz. Seviye (Katman)
Yöneticisi iletişim penceresi açılır.
2 Görünme sütunu seviye 2de, Kaçınma bölgelerinin geometrilerinin görünümünü
açmak için bir kez tıklayınız.
Görünme sütunundaki X,
grafik penceresinde
görünüm seviyesini belirtir.

3

Seviye (Katman) Yöneticisinde Tamama
tıklayınız.
Seviye 2: Kaçınma çerçevesi şimdi görünür.

4

Operasyon 1in altındaki Geometriyi tıklayınız.
Zincir Opsiyonları iletişim penceresi açılır.

5

Kaçınma bölgeleri altındaki Seçimi tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

6

Oval ve küçük dikdörtgeni belirtildiği gibi
seçiniz. Zincir yönü fark etmez.
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7

Zincirleme ve Zincir Opsiyonları iletişim kutularında Tamama tıklayınız.

8

Takımyolu Yöneticisinden Seçilen tüm
bozuk operasyonları yenileyi tıklayınız.

9

Grafik penceresinde takımyolu görünümünü açmak için [T] basınız.

NOT: Sizin ayarlarınızdan dolayı, takımyolunuz resimdekinden biraz farklı
olabilir.

10

Gerekliyse operasyonu canlandırınız.

11

Parça dosyanızı kaydediniz.

Çevrili 2B (2D) alanlardan her biri dış zincirden daha küçük olduğundan takımyolu ilave
zincirlerden kaçınır. Özellikle ilgi daha büyükle çakışan küçük dikdörtgendir. Standart cp
takımyolu geometriyi budamanızı gerektirebilir ve sınırı tekrar zincirler. Dinamik Freze
zincir ekleyerek kolayca geometri ekleme ve çıkarma esnekliği sağlar.
Örneğin, parçanızı tutmak için kullanılan klampı temsil eden basit bir dikdörtgen çiziniz.
Bir dikdörtgen çiziniz, operasyonun zincirine ekleyiniz, operasyonu yenileyiniz, ve
gerekli olan takımyoluna sahipsiniz. Orijinal parça görünümünü değiştirmenize gerek
yoktur.
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Uygulama 4: Sınırlama Bölgelerini Operasyona Ekleme
1 Seviye 3: Sınırlama bölgelerini görünür yapmak için Seviye (Katman)
Yöneticisini kullanınız, bir önceki uygulamada olduğu gibi. Ve 3 numaralı katmanı
açınız.

2 Takımyolu görünümünü açıp kapamak için [T] basınız.
3 Operasyon 1’in altındaki Geometriyi tıklayınız. Zincir Opsiyonları iletişim
penceresi açılır.
4 Sınırlama bölgeleri altındaki Seçimi tıklayınız. Zincirleme iletişim penceresi
açılır.
5

Belirtildği gibi daireyi seçiniz. Zincir
yönü fark etmez.

6 Zincirleme ve Zincir Opsiyonları iletişim pencerelerinde Tamama tıklayınız.
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7 Takımyolu Yöneticisinden Seçilen tüm
bozuk operasyonları yenileyi tıklayınız.

8 Grafik penceresinde takımyolu görünümünü açmak için [T] basınız.

9 Gerekliyse operasyonu canlandırınız.
10 Parça dosyanızı kaydediniz.
Sınırlama bölgeleri takımın dışarıda hareket edemeyeceği alanlardır. Takımyolu şuan
dairenin içini kapsamaktadır ve aynı zamanda Kaçınma bölgeleri olarak önceden
seçilmiş geometriden kaçınır.
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Uygulama 5: Giriş Metodu Seçme
1

Seviye 4: Giriş zincirini görünür yapmak, seviye 3: Sınırlama bölgelerini
görünmez yapmak ve takımyolu görünümünü kapamak için Seviye (Katman)
Yöneticisini kullanınız.

2

Operasyon 1in altındaki
Parametreler tıklanır.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu Dinamik Frezeleme iletişim penceresi açılır.

3 Takımyolu Tipi sayfasını seçiniz.
4

Sınırlama bölgeleri altından Seçimi Kaldıra
tıklayınız.
Bu tüm Sınırlama bölgelerini takımyolundan kaldırır.

5 Giriş Hareketi sayfasını seçiniz.

6 Giriş metodu grup kutusundaki listeden
Özelleştir, giriş zinciri kullanı seçiniz.
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7

Zincir geometri grup kutusunda Seçimi
tıklayınız.
Zincir Yöneticisi iletişim penceresi açılır.

8 Zincir Yöneticisi iletişim penceresinde sağ tıklayınız ve Zincir ekleyi seçiniz.
9 Belirtildiği gibi açık zinciri seçiniz.

10

Zincirleme ve Zincir Yöneticisi iletişim pencerelerinin her ikisinde de Tamama
tıklayınız, 2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu - Dinamik Frezeleme iletişim
penceresinde olduğu gibi.

11

Takımyolu Yöneticisinden Seçilen tüm bozuk operasyonları yenileyi tıklayınız.

12

Grafik penceresinde takımyolu görünümünü açmak için [T] basınız.

13

Gerekliyse operasyonu canlandırınız. Takımın malzemeye nasıl girdiğine
özellikle dikkat ediniz.

DİNAMİK FREZELEME
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Parça dosyanızı kaydediniz.

Giriş metotları parçanızdan malzeme kaldırmaya başlamak için sayısız yol sağlar. Bu
metotlar sırayla gelen derslerde tekrar incelenecektir. Dilerseniz şuanda dinamik
takımyolları için giriş opsiyonları hakkında daha fazla bilgi almak için Mastercam’in
Yardımına danışabilirsiniz.

Uygulama 6: Boşta Hareket Bölgelerini Operasyona Ekleme
1

Seviye 4:Giriş zincirini görünmez yapmak ve takımyolu görünümü kapamak için
Seviye (Katman) Yöneticisini kullanınız.

2

Operasyon 1 ’in altındaki
Parametreler tıklanır.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu Dinamik Frezeleme iletişim penceresi
açılır.

3 Giriş Hareketi sayfasını seçiniz.
4 Giriş metodunu Sadece Helise ayarlayınız
ve Zincir Geometrisi seçimini kaldırınız.
Bu, Giriş zincirini takımyolundan kaldırır.
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5 Takımyolu Tipi sayfasını seçiniz.

6 Boşta hareket bölgeleri altından Seçimi
tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

7

Zincirleme iletişim penceresinden,
Kısmi seçiniz.
Açık bir zincir oluşturmanızı sağlar.

8

Doğruyu belirtildiği gibi seçiniz. Zincir
yönü fark etmez.

9

Zincirleme ve 2B (2D) Yüksek Hızlı - Dinamik Frezeleme Takımyolu iletişim
pencerelerinde Tamama tıklayınız.
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10 Takımyolu Yöneticisinden Seçilen tüm
bozuk operasyonları yenileyi tıklayınız.

11 Grafik penceresinde takımyolu görünümünü açmak için [T] basınız.

12 Gerekliyse operasyonu canlandırınız.
13

Parça dosyanızı kaydediniz.

Takımyolunun artık seçili Boşta hareket bölgesinden girdiğine dikkat ediniz. Doğru
parçası kısmi zincirleme ile Mastercam’e orada malzeme olmadığı söylenir. Bu,
takıma işleme esnasında doğru boyunca gezinme sağlar.
Bu noktada, takımyolu hareketinizdeki önemli değişiklikleri ne kadar çabuk ve kolay
yaptığınızı görebilirsiniz. Giriş metotlarını değiştirmek, takımyolunuzdan zincirler
eklemek ve kaldırmak, ve değişikliklerin canlandırmayı nasıl etkilediğini gözlemlemek
için zaman ayırınız. Hazır olduğunuzda, Dinamik Freze ve işleme stratejilerine daha
derin bakmak için bir sonraki dersle devam ediniz.
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DERS 3
Dinamik Freze Takımyolu (İçeride Kalma
Stratejisi)
Ders 2de Dinamik Freze takımyollarında zincirleme nasıl yapılacağı gösterilmiştir, ilave
olarak giriş metotlarına kısa bir göz atılmıştır. Bu ders İşleme bölgesi stratejisi İçeride
Kalmaya ayarlı Dinamiik Freze takımyolu oluşturmaya odaklıdır. Dinamik takımyoluyla
karşılaştırmak için cep takımyolu oluşturulmuştur

Dersin Amaçları
 İçeride Kalma stratejisiyle Dinamik Freze takımyolu oluşturma
 Cep takımyolu oluşturma
 İki takımyolunu karşılaştırma

Uygulama 1: Takımyolu Oluşumu için Mastercam’i Hazırlama

1 Eğitimle beraber sağlanan “Dinamik_Freze_İçerideKalma.MCAM” parça
dosyasını açınız.

2 Gerekliyse, varsayılan Freze metrik işleme tanımını seçiniz.
3 Ggörünüm menüsünden İzometrik (WCS) seçiniz.
4 Parçayı gölgelendiriniz, eğer gerekliyse, [Alt+S] kullanabilirsiniz.
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5 [Alt+F1] veya Ekrana Sığdır tuşunu kullanarak geometriyi ekrana
sığdırabilirsiniz.
6 Dosya, Farklı Kaydet seçiniz, ve parçayı farklı bir dosya adıyla
kaydediniz.
Bu şekilde orijinal eğitim dosyası üzerine yazılmaktan korunur.

Uygulama 2: Dinamik Freze Takımyolu Oluşturmak
1 Mastercam’in üst komut
menüsünden,
Takımyolları, 2D Frezeleme’den
Yüksek Hızlı işleme olan;
Dinamik Freze işleme teknolojisini
seçiniz.

2

Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız.
Zincir Seçenekleri iletişim penceresi açılır.

3 İşleme bölgeleri altındakı Seçimi
tıklayınız. Zincirleme iletişim kutusu
açılır.
Düğmesine tıklayın.
İşleme bölgeleri işlenecek alanlardır.
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4 Telkafes geometriyi parça etrafında belirtildiği gibi zincirleyiniz.

5

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve Zincir
Opsiyonları iletişim penceresine geri dönünüz.

6

Kaçınma bölgeleri altından Seçimi
tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

7

Telkafes geometriyi belirtildiği gibi zincirleyiniz.

8

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.

-30-

www.ses3000.com
9 Alan işleme stratejisinin İçeride
kalmaya ayarlı olduğundan emin
olunuz.
Bu strateji varsayılan olarak
gelir ve takımyolunun seçili
işleme bölgesi içinde kalmasını
sağlar.
10

Zincir Opsiyonları iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı – Dinamik Freze Takımyolu iletişim penceresi açılır.

11

Takım sayfasını seçiniz.

12

Kütüphaneden takım seçme tuşunu tıklayınız.
Takım Seçimi iletişim penceresi açılır.

13

16mm düz uçlu parmak frezeyi
seçiniz ve Tamama tıklayınız.

14

Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.
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15

Parametreleri gösterildiği gibi ayarlayınız.

Bağlama hareketi yaparken, takımı tabandan yukarı kaldırmak için mikro
kaldırma mesafesini kullanınız. Bu kaldırma, ısının takıma veya parçaya
ulaşmasını engellemek için zaman oluşturur, takım ömrü uzar.
İPUCU: Kişisel alanlar hakkında daha fazla bilgi almak için Yardıma tıklayınız.
Olabilecek opsiyonların takımyolunuzu nasıl etkileyeceğini açıklayacak bilgi
sağlar.
16

Giriş Hareketi sayfasını seçiniz.

17

Giriş metotu listesinden Profili seçiniz.
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18

Z emniyeti 1.0 mm ve Dalma açısı için
2.0 derece giriniz.

19 Bağlama Parametreleri sayfasını seçiniz.

20 Derinlik için -9.525 mm giriniz.
Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.
21 Dinamik Freze takımyolunu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

İçerde kalmaya ayarlı Alan işleme stratejisiyle, takımyolu seçili İşleme
alanının dışına çıkamaz. Takımyolu aynı zamanda seçili iki zincirden kaçınır.
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22 Takımyolu yöneticisinden Sadece seçili
takımyolunu gösteri seçiniz.
Tuşu tıklamak etkin görünümü
değiştirmez. Sonraki derslerde
ilave operasyonlar eklendiğinde
grafik görünümü daha az karışık
olacaktır.
23 Parça dosyanızı kaydediniz.
Dinamik Freze takımın kesici boyunu olabildiğince fazla kullandığından malzemeyi tam
derinlikle kesebilir. Bir geçişte tam derinlikle işlemeyi önleyen kesme derinliği cep
derinlikleri ve malzemeler için kullanılabilir.

Uygulama 3: Cep Takımyolu Oluşturma
1 Mastercam menüden, Takımyolları,
Cep seçiniz.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

2 Telkafes geometriyi parça ve özellikleri etrafında belirtildiği gibi zincirleyiniz:

3 Zincirleme iletişim penceresinde Tamama tıklayınız.
2B (2D) Takımyolları – Cep iletişim penceresi açılır.
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4 Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.

Takım sayfasında 16mm düz uçlu parmak frezede olduğu gibi Takımyolu Tipi
sayfasından otomatik olarak Cep seçilir. Seçimleri doğrulamak için dilerseniz
o sayfaları seçebilirsiniz.
5 Duvarlarda bırakılacak pay değeri için
0.5 mm ve Zeminde bırakılacak pay
değeri için 0.0 mm giriniz.
6 Kaba işleme sayfasını seçiniz.
Parametreleri değiştirmek yerine varsayılan değerler kullanılacaktır. Yanal
paso yüzdesini 50.0 ayarlandığını, yanal paso mesafesinin 8.0 mm’ye
eşitlendiğini göstermek için sayfa kolayca seçilir.
7 Giriş Hareketi sayfasını seçiniz.
8 Rampayı aktive ediniz ve parametreleri
gösterildiği gibi ayarlayınız. Değiştirilmesi
gereken tek opsiyon daire içine alınmıştır.

9 Kesme derinliği sayfası seçilir.
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10

Kesme Derinliği onay kutusunu tıklayınız
ve Max kaba pasoyu 3.0 mm ayarlayınız.

11

Bağlama Parametreleri sayfasını
seçiniz.

12

Derinlik için -9.525 mm giriniz.
Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.

13 Cep takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

14

parça dosyanızı kaydediniz.
Finiş geçmek için Finiş İşlemeler kısmında Finiş seçeneğini aktif hale getirin.

Dinamik Freze takımyolu ve Cep takımyolu oluşturmak için aynı geometri kullanılır. Takım
hareketi tamamen farklıdır. Her iki operasyonda parçayı girdiğiniz parametrelerle
işleyecektir. Takımyolu yöneticisindeki seçili operasyonlar arasında ileri geri giderek
farklılıkları kolayca görebilirsiniz.
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Uygulama 4: Operasyonları Karşılaştırma
1 Takımyolları Yöneticisinden
operasyon 1i seçiniz.

2 Eğer gerekliyse, grafik görünmünü yenilemek için [F3] basınız.

3 Takımyolları Yöneticisinden
Seçili operasyonları canlandırı tıklayınız.

4 Dinamik Freze operasyonlarında takım
hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.

5 Canlandırma iletişim penceresinin sol
üst köşesinden Genişleti tıklayınız.
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6 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi sekmesini
tıklayınız.
Bu sekmeden değerli bilgilere
erişebilirsiniz. Bu uygulamanın en ilgi
çekici kısmı toplam işleyiş süresidir.
Dinamik Freze verilen parametrelerle
gösterilen zamanda parçayı işleyebilir.

7 Canlandırma iletişim penceresini kapatmak
için Tamama tıklayınız.
8

Takım Yöneticisinden Operasyon 2yi
seçiniz.

9

Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3]e basınız.

10

Seçili operasyonları canlandırı tıklayınız.

11

Cep operasyonunun takım hareketlerini izlemek için Oynatı tıklayınız.

12

Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi sekmesini
tıklayınız.
Cep işleme verilen parametrelerle
gösterilen zamanda parçayı işleyebilir.

İçeride kalmaya ayarlı İşleme stratejili Dinamik Freze, standart Cep operasyonlarının
aldığı zamanın yarısı sürede cepteki malzemeyi kaldırır. Her operasyonda cep
duvarlarında bırakılan pay değeri 0.5mmye ayarlanır. Cep operasyonlarının sahip olduğu
tek finiş pasosu dinamik takımyolundan aldığınız sonuçlara benzer duvarlarda finişi
başarmayı sağlar. Cep operasyonlarında finiş pasosunu kaldırmak işleyiş süresini 22
dakika altına düşürür ki hala dinamik operasyondan önemli derecede daha uzundur.
Üretkenlik ve verimdeki önemli gelişmeler dinamik takımyolları kullanılarak başarılabilir.
Bu dersteki her iki operasyonda parçanıza, malzemenize, takım seçiminize, veya
makinanıza tamamen uygun olmayabilir. Bu nedenle, Mastercam’deki dinamik hareket
ve dinamik takımyollarını kullanırken ciddi faydalar göreceksiniz. Hazır olduğunuzda,
Kalanı Frezeleme stratejili Dinamik Freze takımyolu ile çalışmaya başlamak için Ders 4’e
devam ediniz.
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DERS 4
Dinamik Freze Takımyolu (Kalanı Frezeleme
Stratejisi)
Ders 3’de İçeride Kalma stratejili Dinamik Freze takımyolunun Cep takımyolu üzerindeki
bazı avantajları gösterilmiştir. Bu ders Kalanı Frezeleme stratejili Dinamik Freze
takımyolunun bir önceki nesil olan Kalanı Frezeleme startejili Alan Frezeleme
takımyolunun üzerine nasıl geliştirildiğini gösterir. Her iki takımyoluda kullanılabilir,
fakat, tam kesme derinliği kullanılırken takım bindirmeden kaçınmak istediğiniz alanlarda
dinamik opsiyon daha iyi tercihtir.

Dersin Amaçları




Kalanı Frezeleme stratejili Dinamik Freze takımyolu oluşturma
Kalanı Frezeleme stratejili Alan Frezeleme takımyolu oluşturma
İki takımyolunu karşılaştırma

Uygulama 1: Takımyolu Oluşumu için Mastercam’i Hazırlama
1 Eğitimle birlikte sağlanan “Dinamik_Freze_Kalan.MCAM” parça
dosyasını açınız.

2

[Alt+F1] veya Ekrana Sığdır tuşunu kullanarak geometriyi ekrana
sığdırabilirsiniz.

3 Dosya, Farklı Kaydet seçiniz, ve parçayı farklı bir dosya adıyla kaydediniz.
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Uygulama 2: Dinamik Freze Takımyolu Oluşturma
1 Mastercam’in üst komut
menüsünden,
Takımyolları, 2D Frezeleme’den
Yüksek Hızlı işleme olan;
Dinamik Freze işleme teknolojisini
seçiniz.

2

Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız. Sonra,
Zincir Seçenekleri iletişim penceresi açılır.
Önceden devan eden işleme operasyonları
ise direk zincir seçimi de gelebilir.

3 İşleme bölgeleri altındakı Seçimi
tıklayınız. Zincirleme iletişim kutusu
açılır.
Düğmesine tıklayın.
İşleme bölgeleri işlenecek alanlardır.
4 Telkafes geometriyi parça etrafında
belirtildiği gibi zincirleyiniz.
Adaları seçmenize gerek yok.
Daha sonra kaçınma bölgeleri
olarak seçilecektir.

5 Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve
Zincir Opsiyonları iletişim penceresine geri dönünüz.
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5

Kaçınma bölgeleri altından
Seçimi tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

6

Telkafes geometriyi iki özellik etrafında belirtildiği gibi zincirleyiniz.

7

Zincirleme iletişim penceresini ve Zincir Opsiyonları iletişim penceresini
kapatmak için Tamama tıklayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı – Dinamik Frezeleme Takımyolu iletişim penceresi açılır.

8

Takım sayfasını seçiniz.

9

Kütüphaneden takım seçme tuşunu tıklayınız.
Takım Seçimi iletişim penceresi
açılır. Sadece düz frezeler ekrana gelmez ise “Filtrele…” ‘ye basın ve sadece düz
takım düğmesini aktif edin. Sadece düz frezeleri ekranda görün.

10

8mm düz uçlu parmak freze seçilir ve Tamama tıklanır.

11

Takımı seçtikten sonra Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.
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12 Aşağıdaki parametreleri ayarlayınız:
 % takım yarıçapının 500.0 ‘e ayarlayınız.
 Sağdaki “Kesme sırası optimizasyonunu”: Yok ’a ayarlayınız.
 Duvarlarda bırakılacak pay ve Zeminde bırakılacak pay değerlerini 0.0
ayarlayınız.

13

CAM Menüsünde Kütük Altındaki Kalan Malzeme (Paso) sayfasını seçiniz.

14 Sayfayı etkinleştirmek için yukarıda sağ üstte görülen Kalan malzeme
(Paso) onay kutusunu seçiniz.
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15 Bir diğer operasyonu seçiniz, operasyon 1, ve gösterildiği gibi Kalan pasoyu
işlemek için yapılan ayarlamalardan; Hesaplananı Kullan ‘ı seçiniz.

16

Bağlama Parametreleri sayfasını
seçiniz.

17

Derinlik için -9.525 mm giriniz.
Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.
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18

Dinamik Freze takımyolunu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

19

Eğer zaten seçili değilse, Takımyolları
Yöneticisinden Sadece seçili takımyollarını
gösteri aktive ediniz.

20

Parça dosyanızı kaydediniz.

Dinamik Freze malzemeyi bir önceki dersin Dinamik Freze takımyolu gibi tam
derinlikle kaldırır. Aynı etkili hareket güvenli bir şekilde kullanılabilir ve kalan
malzemenin tamamını çabucak kaldırır.
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Uygulama 3: Alan Frezeleme Takımyolu Oluşturma
1

Mastercam menüden, Takımyolları
2B (2D) Yüksek Hızlı, Alan seçiniz.
Zincir Opsiyon iletişim penceresi
açılır.

2

İşleme bölgeleri altından Seçimi

tıklayınız.

Zincirleme iletişim penceresi açılır.

3

Telkafes geometriyi parça etrafında belirtildiği gibi zincirleyiniz.

4

Zincirleme iletişim penceresini ve Zincir Opsiyonları iletişim penceresini
kapatmak için Tamama tıklayınız.

-45-

www.ses3000.com
5 Kaçınma bölgeleri altından
Seçimi tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.
6 Telkafes geometriyi iki özellik etrafında belirtildiği gibi zincirleyiniz.

7

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve Zincir
Opsiyonları iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu – Alan Frezeleme iletişim penceresi açılır.

8

Takım sayfasını seçiniz.
Sadece düz frezeler ekrana gelmez ise “Filtrele…” ‘ye
basın ve sadece düz takım düğmesini aktif edin.
Sadece düz frezeleri ekranda görün.

9 Takım listesinden 8mm düz uçlu parmak frezeyi seçiniz.

10 Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.
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11

Duvarlarda bırakılacak pay ve
Zeminde bırakılacak pay parametrelerini
0.0 mm giriniz.

12

Kesme Derinliği sayfasını seçiniz.

13

Kesme Derinliği onay kutusu tıklayınız
ve Max kaba pasoyu 3.0 mm ayarlayınız.

14

CAM Menüsünde Kütük Altındaki Kalan Malzeme (Paso) sayfasını seçiniz.

15 Sayfayı etkinleştirmek için yukarıda sağ üstte görülen Kalan malzeme (Paso)
onay kutusunu seçiniz.
16

Aşağıdaki parametreleri ayarlayınız:
Bir diğer operasyondan Kalan kütüğü hesaplamayı ayarlayınız.
Operasyon 1 seçiniz.
 Kalan pasoyu işlemek için yapılan ayarlamalar ‘dan, Küçük çıkıntıları
frezelemek için seçiniz.
Bu opsiyon, ayarlama mesafesinin kütük modeline ulaşmasını sağlar ve
Mastercam parçalardaki az miktarda malzemeyi keser.
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 Ayarlama mesafesi için 0.5 giriniz.

17

Bağlama Parametreleri sayfasını
seçiniz.

18

Derinlik için -9.525 mm giriniz.

Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.
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19

Alan Freze takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

20

Parça dosyanızı kaydediniz.

Uygulama 4: Operasyonları Karşılaştırma
1

Takımyolu Yöneticisinden operasyon 3ü
seçiniz.

2

Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.

3

Takımyolu Yöneticisinden Seçili operasyonları canlandırı tıklayınız.

4

Dinamik Freze operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.

5

Gerekliyse, Canlandırma iletişim penceresinin sol üst köşesinden Genişlet
tıklayınız.

6

Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi sekmesini
tıklayınız.
Bir kez daha, bu uygulama için toplam işleyiş
süresi en ilgi çekici noktadır.
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7 Canlandırma iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
8 Takımyolları Yöneticisinden operasyon 4
seçiniz.

9 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız..
10 Seçili operasyonları canlandırı tıklayınız.
11 Alan Frezeleme operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı
tıklayınız.
12 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi sekmesini
tıklayınız.

Alan Frezeleme ve Dinamik Freze parametrelerini, işleminizi yönetmek istediğiniz
gibi eşlemek için düzeltiniz. Takımyollarını yenileyiniz ve işleyiş sürelerini tekrar
karşılaştırınız. Birçok durumda, dinamik opsiyonlar daha verimli olacaktır. Bazı
istisnalar vardır ve bunun nedenle Mastercam hem Alan Frezelemeyi hem de
Dinamik Frezeyi sunar. Hazır olduğunuzda, diğer Dinamik Freze takımyolunu
incelemek için Ders 5 ile devam ediniz .
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DERS 5
Dinamik Freze Takımyolu (Dışardan
Yaklaşım Stratejisi)
Ders 4 standart Alan Frezeleme üzerine Dinamik Freze takımyolunun nasıl bir gelişme
olduğunu gösterdi. Bu ders Alan işleme stratejisi Dışarıdan yaklaşıma ayarlı Dinamik
Freze takımyolu ile standart Cep takımyolunu karşılaştırır.

Dersin Amaçları




Dışarıdan yaklaşım stratejili Dinamik Freze takımyolu oluşturma
Cep takımyolu oluşturma
İki operasyonu karşılaştırma

Uygulama 1: Takımyolu Oluşumu için Mastercam’i Hazırlama
1 Eğitimle birlikte sağlanan “Dinamik_Freze_DışardanYaklaşım.MCAM”
parça dosyasını açınız.

2

Görünüm menüsünden İzometrik (WCS) seçiniz.

3

Eğer gerekliyse, [Alt+S] kullanarak parçayı gölgelendirebilirsiniz.

4

[Alt+F1] veya Ekrana Sığdır tuşunu kullanarak geometriyi ekrana sığdırabilirsiniz.
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5 Dosya, Farklı Kaydet seçiniz, ve parçayı farklı dosya adıyla kaydediniz.
Bu şekilde orijinal eğitim dosyası üzerine yazılmaktan korunur.

Uygulama 2: Dinamik Freze Takımyolu Oluşturma
1 Mastercam’in üst komut
menüsünden,
Takımyolları, 2D Frezeleme’den
Yüksek Hızlı işleme olan;
Dinamik Freze işleme teknolojisini
seçiniz.

2

Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız. Sonra,
Zincir Seçenekleri iletişim penceresi açılır.
Önceden devan eden işleme operasyonları
ise direk zincir seçimi de gelebilir.

3 İşleme bölgeleri altındaki Seçimi
tıklayınız. Zincirleme iletişim kutusu
açılır.

4 Zincirleme iletişim penceresinden
Katıları seçiniz.
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5

Katı yüzü gösterildiği gibi seçiniz.

NOT: Yüz filtresinin seçili olduğundan emin olunuz, aksi takdirde
takımyolu için katı yüzü seçemeyeceksiniz.

6

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve Zincir
Opsiyonları iletişim penceresine geri dönünüz.

7

Alan işleme stratejisini Dışarıdan
yaklaşıma ayarlayınız.

8

Kaçınma bölgeleri altından Seçimi
tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.
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9 Katı yüzü gösterildiği gibi seçiniz.

NOT: Yüz filtresinin seçili olduğundan emin olunuz, aksi takdirde
takımyolu için katı yüzü seçemeyeceksiniz.
10

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve Zincir
Opsiyonları iletişim penceresi için de işlemi tekrarlayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu – Dinamik Freze iletişim penceresi açılır.
Daha aşağıdaki seçili yüz işlenecektir. Duvarların üstündeki yüz
kaçınılacak geometri olarak kullanılacaktır çünkü daha küçük 2B (2D)
alana sahiptir.

11 Takım sayfasını seçiniz.
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12

Kütüphaneden takım seçme tuşunu
tıklayınız.
Takım Seçimi iletişim penceresi açılır. Filtrele… ile sadece düz frezeleri aktif
edin.

13

12mm düz uçlu parmak frezeyi seçiniz ve Tamama tıklayınız.

14

Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.

15

Parametreleri gösterildiği gibi ayarlayınız.
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16 Dinamik Freze takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

17 Eğer zaten seçili değilse, Takımyolu
Yöneticisinden Sadece seçili
takımyollarını göstermeyi aktive
ediniz.

18 Parça dosyanızı kaydediniz.

Uygulama 3: Cep Takımyolu Oluşturma
1 Seviye 5: Cep sınırını görünür yapmak için Seviye (Katman) Yöneticisini
kullanınız. Katmanları açıp 5 nolu katmanı aktif edin.
2 Mastercam menüden, Takımyolları,
Cep seçiniz.
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3

Zincirleme iletişim penceresinden
Telkafesi seçiniz.

4

Gösterildiği gibi Zincir komutu ile sınırları seçiniz ve Tamama tıklayınız.

5

Kaba işleme sayfasını seçiniz.

6

Kesme metotu için Paralel Spiral
seçiniz.

7

Giriş Hareketi sayfasını seçiniz.
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8 Heliseli aktive ediniz. Helisel giriş
metotu için varsayılan parametreleri
kullanınız.

9 Kesme Derinliği sayfasını seçiniz.

10 Kesme Derinliği onay kutusunu tıklayınız
ve Maks. kaba pasoyu 6.0 mm ayarlayınız.

11 Bağlama Parametreleri sayfasını
seçiniz.

12 Derinlik için -30.48 mm giriniz.
Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.
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13 Cep takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

14 Parça dosyanızı kaydediniz.

Uygulama 4: Operasyonları Karşılaştırma
1 Takımyolu Yöneticisinden operasyon 1
seçiniz.

2 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.
3 Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.
4 Dinamik Freze operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.
5 Eğer gerekliyse, Canlandırma iletişim penceresinin sol üst köşesinden Genişleti
tıklayabilirsiniz.
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6 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısındann Bilgi
sekmesini tıklayınız.

7 Canlandırma iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
8 Takımyolu Yöneticisinden operasyon 2
seçiniz.

9 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.
10 Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.
11 Cep operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.
12 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi
sekmesini tıklayınız.

Makinanıza uygun parametrelerle işleyiş süresini test etmek için Cep operasyonu
düzenleyiniz. Dinamik Freze operasyonlarında daha iyi işleyiş süresi için hangi
parametrelerin gerekli olduğunu mantıklı değerlerle deneyerek görebilirsiniz.
Maksimum kaba pasoyu 16.0 mm ye arttırmak gibi işleyiş sürelerinde önemli
değişikliklerle sonuçlanır, işleyiş süresi hala dinamik operasyonlardan 4 dakika daha
uzundur. Hazır olduğunuzda, Dinamik Kontur takımyolu gözden geçirmek için Ders 6
ile devam edebilirsiniz.
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DERS 6
Dinamik Kontur Takımyolu
Ders 5 örnek parçayı frezeleme opsiyonları olarak Cep ve Dinamik Frezeyi sundu. Bu
ders, standart Kontur takımyoluna kıyasla Dinamik Kontur takımyolu oluşturur. Parça,
Finiş pasosundan başka bir yolla kesilirse standart Kontur takımyolunun takımı
bindireceği uğraştırıcı alanlar sunar.

Dersin Amaçları




Dinamik Kontur takımyolu oluşturma
Kontur takımyolu oluşturma
İki operasyonu karşılaştırma

Uygulama 1: Takımyolu Oluşumu için Mastercam’i Hazırlama
1 Eğitimle beraber sağlanan “Dinamik_Kontur.MCAM” parça dosyasını
.
açınız

2

Ggörünüm menüdn İzometrik (WCS) seçiniz.

3

Gerekliyse, [Alt+S] kullanarak parçayı gölgelendirebilirsiniz.

4

[Alt+F1] veya Ekrana Sığdır tuşlarını kullanarak geometriyi ekrana
sığdırabilirsiniz.

5

Dosya, Farklı Kaydet seçiniz, ve parçayı farklı bir dosya adıyla kaydediniz.
Bu şekilde orijinal eğitim dosyası üzerine yazılmaktan korunur.
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Uygulama 2: Dinamik Kontur Takımyolu Oluşturma
1 Mastercam menüden, Takımyolları, 2B (2D) Yüksek Hızlı, Dinamik Kontur
seçiniz.

2 Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız.
Zincir Opsiyonları iletişim
penceresi açılır.

3 İşleme bölgeleri altından Seçimi
tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.
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4 Parçanın üst kenarı etrafında konturu
gösterildiği gibi seçiniz.
Konturu saat yönünde zincirleyiniz.
İhtiyaç duyulduğunda seçim yapmak
ve kolayca yönlendirmek için
gölgelendirmeyi kaldırınız.

5 Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız ve Zincir
Opsiyonları iletişim penceresi için de işlemi tekrarlayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu – Dinamik Kontur iletişim penceresi açılır.
6 Takım sayfasını seçiniz.
7

Kütüphaneden takım seçme
tuşunu tıklayınız.
Takım Seçimi iletişim penceresi açılır.

8 8mm düz uçlu parmak frezeyi seçiniz
ve Tamama tıklayınız.

9

Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.
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10 Parametreleri gösterildiği gibi ayarlayınız.

11 Kontur Duvarı sayfasını seçiniz.

12 Parametreleri gösterildiği gibi giriniz.

13 Bağlama Parametreleri sayfasını seçiniz.
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14 Derinlik için -10.0 mm giriniz.
Eklemeliye ayarlı olduğundan emin olunuz.

15 Dinamik Konutr takımyolunu oluşturmak için Tamama tıklayınız. Takım
hareketini daha açık göstermek için gölgelendirme kaldırılmıştır.

16 Eğer zaten seçili değilse, Takımyolları Yöneticisinden Sadece seçili takımyollarını
gösteri tıklayınız.
17 Parça dosyanızı kaydediniz.

Uygulama 3: Kontur Takımyolu Oluşturma
1 Mastercam menüden, Takımyolları, Kontur seçiniz. Zincirleme iletişim
penceresi açılır.
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2

Zincirleme iletişim penceresinden
Sonuncuyu tıklayınız, sonra
Tamama tıklayınız.

Devamında yukarıda görülen OK’e bas,
2B (2D) Takımyolları - Kontur iletişim
penceresi açılır.
3 Kesme Parametreleri sayfasını
seçiniz.
4 Takımyolu kesişmesi seçimini
kaldırınız.

5 Kesme Derinliği sayfasını seçiniz.
6

Kesme derinliği onay kutusunu
tıklayınız ve Max kaba pasoyu 5.0
mm ayarlayınız.

7 Çoklu Yanal Paso sayfasını seçiniz.
8 Çoklu Yanal Paso onay kutusunu
tıklayınız ve gösterilen değerleri
giriniz.
Konturun 4 konkav bölümünde
takım bindirmeden kaçınmak için
bu parçada Çoklu Yanal Paso
kullanılır.
9 Bağlama Parametreleri
Sayfasını tıklayınız.
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10

Derinlik için -10.0 mm giriniz.

11

Kontur takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

Parçanın kenarları dışında gereksiz takım hareketlerni hemen görebilirsiniz.
Konkav bölümlerde takım bindirmden kaçınmak için dış kenarlarda fazladan
paso üreten çoklu pasolar gereklidir. Daha kolay kontur operasyonu üretmeden
önce, konkav bölümlerde malzeme kaldırmak için oluşturulan operasyonlarla
bunu başarabilirsiniz. Fakat, programlama zamanında olduğu gibi toplam işleme
süresi Dinamik Kontur operasyonunu aşar.
12

Parçanızı kaydediniz.

Uygulama 4: Operasyonları Karşılaştırma
1

Takım Yöneticisinden operasyon 1
seçiniz.

2

Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.

3

Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.

4

Dinamik Kontur operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.
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5 Eğer gerekliyse, Canlandırma iletişim penceresinin sol üst köşesinden
Genişleti tıklayabilirsiniz.
6 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısındann Bilgi
sekmesini tıklayınız.

7 Canlandırma iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
8 Takımyolu Yöneticisinden operasyon 2
seçiniz.

9 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.
10 Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.
11 Cep operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı tıklayınız.
12 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi
sekmesini tıklayınız.

Bir kez daha makinanızın kapasitesini eşlemek için kontur operasyonunun
parametrelerini düzeltmelisiniz. Standart kontur operasyonu çoklu pasosuz daha
kısa işleyiş süresine sahiptir. Eğer makinanız, parça malzemeniz, ve takım seçiminiz
tam takım bindirmenize izin veriyorsa, o zaman takımyolunuz için daha iyi bir
seçenek olabilir. Dinamik kontur sıkıştırılmış alanlar ve küçük yarıçaplar içeren
parçalarınız için daha verimli bir seçim olabilir.
Soyarak Frezeleme takımyolunu incelemek için sonraki ders ile devam ediniz.
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DERS 7
Kabuk Soyarak Frezeleme Takımyolu
Bu ders, Kabuk Soyarak Frezeleme takımyolu oluştururken Kabuk soyma kesme stili ile
Dinamik kabuk soyma kesme stilini karşılaştırır. Önceki takımyollarının aksine, dinamik
hareket ile standart hareket arasındaki fark Kesme Parametreleri sayfasındaki ayarlardır
ve ayrı bir takımyolu değildir. Bu kesme stilleri arasında birkaç fark vardır, aşağıda
tanımlanmıştır:


Kabuk Soyma kesme stili açık veya kapalı zincirle alanları işler. Takım
malzemeden ayrıldığında, bu kesme stili ivmeli geri besleme hareketleriyle
trokoidal hareket stilini kullanır.



Dinamik kabuk soyma kesme stili açık zincirle alanları işler. Takım malzemeden
ayrıldığında, bu kesme stili ivmeli geri besleme hareketleriyle dinamik hareket
stilini kullanır.

Dersin Amaçları




Kesme stili Dinamik Kabuk Soymaya ayarlı Soyarak Frezeleme takımyolu
oluşturma
Kesme stili Kabuk Soymaya ayarlı Soyarak Frezeleme takımyolu oluşturma
İki takımyolunu karşılaştırma

Uygulama 1: Takımyolu Oluşumu için Mastercam’i Hazırlama
1 Eğitimle birlikte sağlanan “SoyarakFrezeleme.MCAM” parça dosyasını
açınız.

2

Ggörünüm menüsünden İzometrik (WCS) seçiniz.
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3 [Alt+F1] veya Ekrana Sığdır tuşlarını kullanarak geometriyi ekrana
sığdırabilirsiniz.
4 Dosya, Farklı Kaydet seçiniz, ve parçayı farklı bir dosya adıyla kaydediniz.
Bu şekilde orijinal eğitim dosyası üzerine yazılmaktan korunur.

Uygulama 2: Kabuk Soyarak Frezeleme Takımyolu
Oluşturma (Dinamik Kabuk Soyma)
1 Mastercam menüden, Takımyolları, 2B (2D) Yüksek Hızlı, Soyarak seçiniz.

2 Hızlıca yeni bir NC dosya adı girmek
için Tamama tıklayınız.
Zincirleme iletişim penceresi açılır.

3 Telkafes geometriyi aşağıda
gösterildiği gibi seçiniz.
Önce sol çizgi sonra sağ çizgi.
Zincirlerin yönü aynı
yönde olmalıdır.
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4

Zincirleme iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolları – Soyarak Frezeleme iletişim penceresi açılır.

5

Takım sayfasını seçiniz.

6

Kütüphaneden takım seçme tuşunu
tıklayınız.
Takım Seçme iletişim penceresi açılır.

7 20mm düz uçlu parmak freze seçiniz ve Tamama tıklayınız.

8

Kesme Parametreleri sayfasını seçiniz.

9

Aşağıdaki parametreleri ayarlayınız:




Kesme stilini Dinamik kabuk soymaya ayarlayınız.
Yanal pasoyu 25.0% ayarlayınız.
Min takımyolu yarıçapını 15.0% ayarlayınız.
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Duvarlarda ve zeminde bırakılacak pay değerini 0.5 ayarlayınız.

10 Bağlama Parametreleri sayfasını seçiniz.
11 Takımyolu derinliğini ayarlamak için
Derinlik tuşuna basarak grafik
penceresine geri dönünüz.
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12 Aşağıda gösterilen noktayı seçiniz: Z= -7.482956 mm otomatik seçilecektir.

13 Kabuk Soyarak Frezeleme takımyolu oluşturmak için Tamama tıklayınız.

14 Eğer seçili değilse, Takımyolu Yöneticisinden Sadece seçili takımyollarını
gösteri tıklayınız.
15 Parça dosyanızı kaydediniz.

Uygulama 3: Kabuk Soyarak Frezeleme Takımyolu Oluşturma
(Kabuk Soyma)
1 Takımyolları Yöneticisinde, 2B (2D) Yüksek Hızlı (2B (2D) Dinamik Kabuk
Soyarak Frezeleme) operasyona sağ tıklayınız ve BASILI TUTARAK Takımyolları
Yöneticisi üzerinde aşağıya doğru (KIRMIZI OK’a doğru) sürükleyiniz.
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Bir pop-up açılacaktır.
2 Pop-up menüden, Sonrasına Kopyalayı
seçiniz.
Bu bir önceki operasyonu kopyalar.
Yeni bir takımyolu oluşturmak yerine,
ilk operasyonun kopyası düzenlenir.

3 Takımyolları Yöneticisinden, listelenmiş
operasyonların ikincisinin altındaki
Parametreleri seçiniz.
2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu – Soyarak
Frezeleme iletişim penceresi açılır.
4 Eğer gerekliyse, Kesme Parametreleri sayfasını açınız.
5 Aşağıdaki parametreleri ayarlayınız:



Kesme stilini Kabuk Soymaya ayarlayınız.
Min takımyolu yarıçapını 30.0% ayarlayınız.

Kesme stilini değiştirerek, Kesme metotu ve Yaklaşım mesafesi alanlarının
pasif olduğunu göreceksiniz. Standart kesme stili kullanıldığında bu alanlar
aktif değildir.
Standart Kabuk Soyma Kesme stili minimum takımyolu yarıçapının yanal
pasodan daha büyük olmasını gerektirir.

-74-

www.ses3000.com
6 Kesme Derinliği sayfası açılır.

7 Kesme derinliği opsiyonlarını aktive
etmek için Kesme derinliği onay
kutusunu seçiniz.

8 Max kaba pasoyu 3.2 mm ayarlayınız.

9 Değiklikleri kabul etmek ve 2B (2D) Yüksek Hızlı Takımyolu – Soyarak Frezeleme
iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
10 Takımyolları Yöneticisinden Seçilen
tüm bozuk operasyonları yenile
tuşunu tıklayınız.

11 Aşağıda gösterildiği gibi, Kabuk Soyarak Frezeleme takımyolu görünür:
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Uygulama 4: Operasyonları Karşılaştırma
1 Takımyolları Yöneticisinden 2B (2D) Dinamik
Kabuk Soyarak Frezeleme operasyonunu
seçiniz.
2 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.
3 Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.
4 Kabuk Soyarak Frezeleme operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı
tıklayınız.
5 Eğer gerekliyse, Canlandırma iletişim penceresinin sol üst köşesinden Genişleti
tıklayabilirsiniz.
6 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısındann Bilgi
sekmesini tıklayınız.

7 Canlandırma iletişim penceresini kapatmak için Tamama tıklayınız.
8 Takımyolu Yöneticisinden operasyon 2
seçiniz.

9 Gerekliyse, grafik görünümünü yenilemek için [F3] basınız.
10 Takımyolu Yöneticisinden Seçili Operasyonları canlandırı tıklayınız.
11 Kabuk Soyarak Frezeleme operasyonlarının takım hareketini izlemek için Oynatı
tıklayınız.
12 Genişletilmiş canlandırma iletişim
penceresinin alt yarısından Bilgi
sekmesini tıklayınız.
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Her iki Soyarak Frezeleme parametrelerini makinanızı çalıştırmak istediğiniz değerlere
eşlemek için düzenleyiniz. Takımyollarını yenileyiniz ve işleyiş sürelerini tekrar
karşılaştırınız. Belirli durumlarda, Kabuk Soyarak kesme stratejisi daha faydalı olabilir,
özellikle kapalı zincirler kullanılırken. Ama çoğu durumda, Dinamik kabuk soyma stratejisi
daha etkili olacaktır.
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Sonuç

Tebrikler! Dinamik Frezeleme eğitimini tamamladınız. Bu eğitimdeki becerilerde artık
uzmanlaştınız, Mastercam’in diğer özelliklerini ve fonksiyonlarını keşfedebilirsiniz.

Size sunduğumuz diğer eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Mastercam eğitim serisi devam eden
bir gelişmedir, ve tamamlandıkça modüller eklenecektir. En son yayınları görmek için
internet adresimizi ziyaret ediniz, veya Yardım menüsünden Eğitimleri seçebilirsiniz.

Mastercam Kaynakları
Aşağıdaki kaynakları kullanarak Mastercam deneyiminizi geliştirebilirseniz:






Mastercam Yardım—Mastercam Yardıma Mastercam’in menü çubuğundan
Yardım, İçerikleri seçerek veya klavyenizden [Alt+H] basarak erişebilirsiniz.
Aynı zamanda çoğu iletişim penceresi, fonksiyon panelleri, ve şerit çubuğu
Yardım tuşunun özellikleridir. Bu tuş direkt olarak Mastercam Yardımdan
ilgili bilgi kısmını açar.
Mastercam Yetkili Satıcı—Bölgesel Mastercam Yetkili satıcınız Ses3000 CNC Ltd.
Şti. Mastercam hakkındaki birçok sorunuza yardımcı olabilir.
Teknik Destek—Ses3000 CNC ’nin Teknik Destek departmanı (0212-6742507
veya destek@ses3000.com) ulaşablirsimiz.
Mastercam Eğitimleri—CNC kayıtlı kullanıcıların Mastrcam özelliklerini ve
fonksiyonlarını tanımaya başlamalarına yardım etmek için eğitim serilerini sunar.
Mastercam eğitim serisi devam eden bir gelişmedir ve tamamlandıkça modüller
eklenecektir. En son yayınları görmek için internet adresimizi ziyaret ediniz veya
Yardım menüsünden Eğitimleri seçebilirsiniz.
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Mastercam Üniversitesi—CNC Software, Mastercam Üniversitesine sponsordur,
fiyatı uygun çevrimiçi öğrenme platformu 24/7 Mastercam eğitim materyallerine
erişim sağlar.
Kendi temponuzla becerilerinizde uzmanlaşmak için 180’den fazla video avantajını
kullanabilir, Mastercam Sertifikaları için kendinizi hazırlamanıza yardımcı olabilir.
Mastercam Üniversite hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Mastercam Yetkili
Satıcınızla iletişime geçiniz, www.mastercamu.com adresini ziyaret ediniz, veya
training@mastercam.com adresine elektronik posta gönderiniz.
Çevrimiçi Topluluklar— www.mastercam.com adresinde birçok video içeren bilgi
zenginliği bulabilirsiniz. Teknik ipuçları ve en son Mastercam haberleri için Facebook
( www.facebook.com/mastercam), Twitter (www.twitter.com/mastercam), veya
Google+ (plus.google.com/+mastercam) bizi takip edebilirsiniz. Mastercam’i
çalışırken görmek için YouTube kanalımızı
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam) ziyaret ediniz!
Kayıtlı kullanıcılar Mastercam Web forumda forum.mastercam.com, bilgi aratabilir
veya soru sorabilirler, veya kb.mastercam.com bilgi tabanını kullanabilirler. Kayıt
olmak için Mastercam menüden Yardım, Mastercam.com üzerinden bağlanı
seçiniz ve talimatları izleyiniz.

Mastercam Dokümantasyonu

Mastercam \Documentation klasörüne Mastercam kurulumunuzla aşağıdaki
belgeleri yükler:
•

Mastercam 2017 Yenilikleri

•

Mastercam 2017 Kurulum Rehberi

•

Mastercam 2017 Yönetici Rehberi

•

Mastercam 2017 Geçiş Rehberi

•

Mastercam 2017 Hızlı Referans Kartı

•

Mastercam 2017 BeniOku

İletişim

Bu veya diğer Mastercam dokümantasyonu hakkındaki sorularınız için, Teknik
Dokümantasyon departmanına techdocs@mastercam.com adresinden elektronik posta
göndererek iletişime geçebilirsiniz.
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Dikkat! Güncellemeler olabilir.
En son indirmeler için Mastercam.com/Support gidiniz.
Türkçe çevirileri için;
http://www.ses3000.com/mastercam-turkce-kitaplar/
gidiniz.
Mastercam eğitimleri Ses3000 CNC ‘nin Bayrampaşa
Merkezindeki Uygulamalı Eğitim Merkezinde devam
etmektedir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tezgah
üzerinde uygulamalı eğitimler yapılmaktadır. Detaylı
bilgi için;
http://www.ses3000.com/musteri-portali/egitim-ve-etki
nlik-takvimi/
Kayıt için:

Ses3000 CNC Ltd. Şti.
Tel: 0212 – 674 25 07
bilgi@ses3000.com

Bu kitabın hazırlanmasında ve çevirisinde emeği geçen herkese
teşekkür ederiz…
Dr. Müh. Erdal GAMSIZ
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