Ductpost ja Autodesk PowerMill
perjantai 3. marraskuuta 2017

11.37

Autodesk PowerMill version kanssa voidaan käyttää Ductpost 1.6.10 postprosessoria.
Tämä asennus toimii Autodesk PowerMill versioiden kanssa. Voit siis käyttää .opt päätteellä olevaa
optiotiedostoa ilman Delcam lisenssiä.
Voit ladata 64 bittisen 1.6.10 version asennuspaketin täältä:
https://www.dropbox.com/s/ipekgs6sids5b55/DuctPost_1.6.10_CR_Full.exe?dl=1
Olemassa olevaa vanhempaa asennusta ei tarvitse poistaa.
Kun käytät Ductpost prosessoria, niin PowerMill näyttää aina ensimmäisellä postauskerralla tämän
ilmoituksen. Ilmoituksen näkymistä ei voi estää.
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Suomenkieliset valikot
maanantai 5. marraskuuta 2018

9.39

Saat tiedostot suomenkielisiä versioita varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tuki@cimera.fi
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PowerMill nauha

Voit ladata täältä PowerMIll 2018 vesiolle räärälöidyn Oikotiet nauhan jossa on ohjelmointia nopeuttavia makroja.
https://www.dropbox.com/s/x4n6e01hjwrxo68/PowerMill-Nauha.zip?dl=1

Pura zip tiedostossa oleva PowerMill-Nauha kansio C:\Autodesk kansioon
Tuo se PowerMilliin klikkaamalla nauhan taustaa oikealla korvalla ja valitse Räätälöi… komento

Klikkaa Tuo painiketta ja hae Oikotiet.xml tiedosto C:\Autodesk\PowerMill-Nauha\Oikotiet kansiosta.
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Postprosessorin päivittäminen
Autodesk PowerMill voi edelleen käyttää Ductpost postprosessoria. Sitä ei ole enää vakiona
Autodesk PowerMill asennuksessa. Jos haluat edelleen käyttää vanhaa postprosessoria, niin asenna
täältä Ductpost ohjelma:

https://www.dropbox.com/s/ipekgs6sids5b55/DuctPost_1.6.10_CR_Full.exe?dl=1
Tämä versio ei tarvitse Delcam lisenssiä, joten se toimii ilman USB lukkoa tai verkkolisenssiä.
Voit päivittää Ductpostin käyttämän .opt tiedoston uudempaan Autodesk Manufacturing Post
Processorin käyttämään .pmoptz muotoon seuraavalla tavalla:
1) Avaa Käynnistä valikosta Manufacturing Post Processor Utility.

2) Klikkaa File valikosta Import Option File…

3) Etsi optiotiedosto jota olet käyttänyt postprosessointiin.
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4) Klikkaa File valikosta Save Option File As….

5) Tallenna optiotiedosto ohjelman ehdottamassa .pmoptz muodossa

Voit nyt valita .pmoptz tiedoston NC-ohjelman koneastukset laatikossa postprosessointia varten.
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PowerMill kotihakemisto
torstai 16. helmikuuta 2017

14.53

Kotihakemisto ja käynnistysmakro
PowerMill voi suorittaa jokaisen käynnistämisen yhteydessä käynnistysmakron jolla voidaan asettaa ohjelman asetuksia
omaan käyttöön sopivaksi. Sillä voidaan asettaa esimerkiksi oletuksena käytettävä postprosessorin optiotiedosto.

Käynnistysmakron pitää olla nimeltään pmuser.mac ja sen pitää olla HOME nimisen ympäristömuuttujan määrittämässä
kansiossa. Tätä kansiota kutsutaan kotihakemistoksi. Kotihakemistossa voi olla myös pikavalikko, jolla voidaan suorittaa
erilaisia tehtäviä automaattisesti.

Lataa esimerkkimakro ja pikavalikko
Voit ladata täältä .zip tiedoston jossa on valmiina kansiorakenne ja esimerkkitiedostot
https://www.dropbox.com/s/dzprtjbuj3iq254/PowerMILL-kotihakemisto.zip?dl=1

Kotihakemiston määrittäminen
Kotihakemisto on kansio, josta PowerMILL lukee käynnitysmakron ja avaa pikavalikon. Kotihakemiston polku
määritellään ympäristömuuttujalla.

Pura .zip paketti haluamaasi paikkaan. Tässä esimerkissä se on kopioitu Tiedostot kansioon.

Jos käytät Tiedostot kansiota niin tarvitset kansion oikean polun, jonka saat esiin klikkaamalla polkuriville.
Kopioi polku talteen leikepöydälle.

Ympäristömuuttujan määrittely
Ympräristömuuttujan avulla PowerMILL tietää missä kotihakemisto on.
Klikkaa Käynnistä valikko auki.
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1) Kirjoita hakukenttään ympäristö
2) Klikkaa hakutulosta Muokkaa tilin ympäristömuuttujia

1) Klikkaa Ympäristömuuttujat
nappia.

2) Tee uusi muuttuja

3) Anna se nimeksi HOME.

Testaa toiminta pikavalikolla
Klikkaa hiiren oikealla napilla PowerMill selainpuun valkoiselle taustalle. Jos pikavalikko ei tule esiin, niin tarkista
ympäristömuuttujan polku. Pikavalikko on kotihakemiston pmill4 kansiossa oleva user_menu.xml tiedosto.
Käynnistysmakro pmuser.mac suoritetaan nyt joka PowerMILL käynnistyksen yhteydessä.
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4) Anna arvoksi polku jonka kopioit talteen
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PowerMill pikavalikko
torstai 16. helmikuuta 2017
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PowerMill pikavalikko versio 2016.3

Pikavalikko tulee esiin klikkaamalla
selainpuun taustaa hiiren oikealla napilla.
Jos valikkoa ei näy, niin kotihakemiston
määritys on väärin tai kotihakemistosta
puuttuu tiedostoja. Katso lisätietoja
PowerMill kotihakemisto dokumentista.

Pikavalikon sisältö
Valikko luetaan kotihakemiston pmill4 kansiossa olevasta user_menu.xml tiedostosta. Valikon valintojen takana voi olla
yksittäisiä tai useampia peräkkäin tehtäviä makrokomentoja, tai siitä voidaan kutsua makrotiedostoja. Alla on listattu
lyhyesti pikavalikon toiminnot.
Laske aktiivinen rata uudelleen
Poistaa aktiivisen radan laskennan ja laskee sen uudestaan.
Näkymän pyöritys valinnan ympäri
Muuttaa näkymän pyörityksen valittuun elementtiin
Pisteikkö valituista pinnoista
Tekee uuden pisteikön ja lisää siihen valittujen pintojen reunat.

Koordinaatisto ja aihio
Uusi ylös keskelle
Asettaa aihion mallin kokoon ja tekee koordinaatiston aihion keskelle. Makro lisää myös tarvittaessa aihioon
korkeutta.
Uusi eteen ylänurkkaan

Ohjelmien asetukset Sivu 9

Asettaa aihion mallin kokoon ja uuden koordinaatiston ylös etunurkkaan. Makro lisää myös tarvittaessa aihioon
korkeutta.
Uusi eteen alanurkkaan
Asettaa aihion mallin kokoon ja uuden koordinaatiston alas etunurkkaan.
Aseta aihio mallin kokoon
Asettaa aihion mallin kokoon.
Laajenna aihiota työkalun säteellä
Asettaa aihion mallin kokoon ja laajentaa sitä aktiivisen työkalun halkaisijan verran.

Aseta linkit
Kaari 0.1 THK
Asettaa aktiivisen radan lähestymis-ja poistumiskaarien säteeksi 0.1 * aktiivisen työkalun halkaisija.
Kaari 0.2 THK
Kaari 0.3 THK
Vaakasuoraan pinnalle
Asettaa aktiivisen radan lähestymiseen ja poistumiseen vaakasuorat kaaret.
Pystysuoraan pinnalle
Kohtisuoraan pinnalle

Aloita uusi simulointi
Monivärinen ilman työkalua
Poistaa vanhan simuloinnin, aloittaa uuden ja käynnistää aktiivisen radan simuloinnin monivärisenä. Työkalu ei
ole näkyvissä.
Monivärinen työkalun kanssa
Dynaaminen työkalun kanssa
Dynaaminen ilman työkalua

Näkymä
Piilota rouhinnan asetukset
Piirtää rouhintaradan viipaleet näkyviin.
Piirrä rouhinnan asetukset
Näkymän pyöritys valinnan ympäri
Näkymän pyöritys näkymän keskelle

Asetuksia
Virheilmoitukset päälle
Virheilmoitukset pois
Menu in English
Valikot suomeksi
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Valikot suomeksi
Laskennan ajanotto
Laskee joko aktiivisen radan tai eräajettavat radat ja ilmoittaa kuluneen ajan.
Kursoriohjeen lähdeteksti
Näyttää hiiren vieressä käyttöliittymän elementin nimen.
Poista projektin lukitus
Ottaa projektin sisällä olevan lukitustiedoston pois.

Projektin uudelleen laskenta
Tämän otsikon alla olevilla makroilla voit laskea kaikki radat uudestaan uudelle mallille ja eri paikassa olevalle
koordinaatistolle. Jäännösmallit eivät toimi, samoin jotkut valintoihin perustuvat asetukset saattavat jäädä
puuttumaan.
Nollaa radat
Tyhjentää projektin kaikkien ratojen laskennan, ottaa koordinaatiston valinnan pois radasta ja nollaa ratojen
aihiot. Poistaa myös haluttaessa mallin.
Laske uudestaan
Lataa nollaamisen jälkeen uusi malli, tee uusi koordinaatisto, aktivoi se ja määritä aihio. Suorita sen jälkeen tämä
makro, niin radat lasketaan uudestaan.

Projektin ratojen törmäystarkistus
Makrot tekevät kaikille projektin radoille törmäystarkistuksen. Tarkistuksessa käytetään samoja varren ja pitimen
turvavälejä kaikille radoille. Ratoja ei jaeta osiin, tarkistuksen tuloksia ei näytetä lomakkeella.
Tarkista mallia vasten
Tarkistus tehdään mallia vasten. Työkalun näkyvää osaa ei muuteta. Ilmoitukset ovat pois päältä.
Säädä pituutta mallia vasten
Tarkistus tehdään mallia vasten. Työkalun näkyvää osaa muutetaan. Ilmoitukset ovat pois päältä.
Tarkistä jäännösmallia vasten
Makro tekee jäännösmallin johon ratoja verrataan. TÖRMÄYSIÄ EI MERKITÄ HUUTOMERKILLÄ RATAAN, mutta
ilmoituksen näytetään komentorivillä.

Makrot
Tänne voit lisätä omia makrokutsuja editoimalla user_menu.xml tiedostoa.
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PowerShape master malli
PowerShape Master malli on mallipohja josta tehdään kopio uutta tyhjää mallia luotaessa. Mallia ei ole
pakko määritellä, mutta siihen voidaan tallentaa mallintamisen asetuksia.
Avaa ohjelman asetukset File valikon kautta

Ota Always save and open outside the database pois päältä
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Avaa uusi tyhjä malli ja muuta sen asetuksia. Voit säätää mallikohtaisia asetuksia kuten toleranssi,
kuvatasojen nimet ja viivojen tyylit.
Master malli pitää tallentaa Admin käyttöoikeuksilla. Avaa komentoikkuna

Kirjoita komento login ja paina enter

Anna käyttäjänimeksi Admin ja jätät salasana tyhjäksi.

Klikkaa File > Save as.
Koska muutit tallentamisen asetuksia, niin mallipohja tallennetaan tietokantaan.
Anna mallin nimeksi NEW_MODEL_MASTER_25
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Sulje kaikki avoinna olevat malli.
Klikkaa File > Delete ja poista kaikki listassa nälyvät NEW_MODEL_*_25 nimiset mallit.

Palauta lopuksi ohjelman asetuksista Always save and open outside the database takaisin päälle.
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FeatureCam oikeuksien muokkaaminen
torstai 23. helmikuuta 2017

9.55

FeatureCam asetukset eivät jää talteen jos C:\ProgramData\FeatureCAM kansiolle ei anneta käyttäjille täysiä oikeuksia.
Kansio on piilotettu järjestelmäkansio, joten ota Resurssienhallinassa Piilotetut kohteet näkyviin.

Etsi C:\ProgramData\FeatureCAM kansio, klikkaa sitä hiiren oikealla napilla ja valitse Ominaisuudet.

Valitse Suojaus välilehti ja
klikkaa Muokkaa nappia.

Valitse Käyttäjät ja laita rasti Täydet
oikeudet laatikoon.
Jos Windows kysyy halutaanko muutos
kaikille alihakemistoille, vastaa Kyllä.

Ohjelmien asetukset Sivu 15

Ohjelmien asetukset Sivu 16

