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1.1 

1. BEVEZETÉS 

A PowerMill egy hatékony alámarásmentes CAM rendszer, amellyel 3D-s szerszám-
pályákat tudunk generálni, importált CAD modellek alapján. 

Bementeti fájlformátumok 

 DELCAM adatformátumok 

 Felület modell („vannak pontok”), így működik a görbület és alámetszés ana-
lízis. 

▪ .dgk: Tartalmazhat drótvázat is. 

 Háromszög modell („nincsenek pontok”) több háromszöges fogók 

▪ .dmt: DELCAM saját formátuma. 

▪ .tri: DUCT háromszögmodell, de a DELCAM is használja. 

 Drótváz modell 

▪ .pic: Mintánál és határgörbéknél is használható. 

 Test modell 

▪ .psmodel: 

 CAD semleges (neutrális) adatformátumok 

  Felület modell 

▪ IGES (.ig)/VDA-FS(.vda)/STEP(.stp): CAD semleges, közvetlen adat-
interfészek. Amennyiben ilyen típusú modellt olvasunk be, akkor azt a Pmill 
a konvertálás közben háromszög modellé alakítja. 

▪ SAT(.sat): ACIS kernelt használó CAD rendszer esetén (Mechanical 
Desktop/CADKey) 

 Háromszög modell („nincsenek pontok”) több háromszöges fogók 

▪ .stl: Sztereolitografikus fájlformátum. 

▪ .ttr, .tm: Brockware cég adatinterfésze. 

 Drótváz modell 

▪ .ig/.igs/.ige 

▪ .dxf 

 Egyéb, közvetlen CAD adatformátumok 

▪ IDEAS (.mf1/.prt) 

▪ INVENTOR (.ipt) 

▪ SolidWorks (.sldprt) 

▪ SolidEdge (.par) 

▪ ProENGINEER (.prt) 

ACIS: Olyan 3D-s paraméteres alaksajátosságokon alapuló adatrendszer, amelynek 
egyik előnye, hogy a modellezés folyamán a gyors végrehajtáshoz nem kell leköt-
nünk a vázlat összes szabadságfokát, hanem csupán a konstrukcióban fontos sze-
repet betöltő geometriai kényszerekkel kell foglalkozni. 
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1.2 

Indítása 

Kattintsunk duplán, az asztalon lévő PowerMill ikonra.   
 
Hatására a következő képernyő jelenik meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PowerMill kezelőfelülete a következő főbb elemeket tartalmazza: 
 
1.  Menüsor: a Windows-s alkalmazásokhoz hasonlóan további almenüket tartalmaz. 

Amennyiben az almenüpontok mellett egy kis nyíl jelenik meg, további almenüket 
nyithatunk le.  

2.  Fő eszközsor: a leggyakrabban használatos Pmill parancsokat tartalmazza. 
3.  Böngésző: az egyes megmunkálási fázisokhoz tartozó beállításokat tárolja. 
4.  Grafikus ablak: a tulajdonképpeni munkaterület. 
5.  Nézet eszközsor: gyors hozzáférést tesz lehetővé a Pmill szabványos nézetek és 

árnyékolási opcióihoz. 
6. Státusz eszközsor: itt található meg a program feldolgozottság állapotának száza-

lékos aránya, valamint itt jelenik meg szövegesen az éppen zajló művelet leírása. 
7.  Információs eszközsor: tájékoztat néhány aktuális beállítási opció állapotáról.  
8.  Szerszám eszközsor: gyors szerszámdefiniálást tesz lehetővé. 
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1.3 

A képernyőn megjelenő eszközsorokat a „Nézet” menü „Eszközsorok bekapcso-
lása” c. menüpontjában állíthatjuk be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A grafikus képernyő háttérszínének beállításához klikkeljünk rá a főmenü „Eszkö-
zök” menüpontjára, majd a legördülő menüsorból válasszuk ki a „Színek beállítá-
sa” menüpontot. A megjelenő táblázatból válasszuk ki a Grafikus ablak háttere c. 
sort, ahol a képernyő felső és alsó színe egymástól függetlenül változtatható. A Visz-
szaállítás ikonra rájelölve az eredeti színbeállítás visszaállítható. 
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1.4 

Egér használata 

BAL egér gomb 

A BAL egér gombbal a menüpontok kijelölését, valamint felületek és egyéb Power-
Mill jellemzők kiválasztását végezhetjük el. A jellemzők kiválasztási módjára két lehe-
tőség adódik, amit a „Nézeti eszközsor” – ban az alábbi két ikonnal választhatunk ki: 

 
 
Kiválasztás normál (ablakos) módon:  
 
Ha a kurzort a modell felületére visszük, és a bal egér gombot lenyomjuk, akkor a 
felület színe megváltozik. Árnyékolt megjelenítés esetén szürkére, drótváz eseté sár-
gára vált, jelezve az elem kiválasztását. Ha ezt egy másik felületelemen megismétel-
jük, akkor az előző kiválasztása megszűnik és helyére az új elem lép. 
Amennyiben újabb felületeket akarok az előzőekhez hozzáválasztani, akkor azt a 
SHIFT + Bal egér gomb lenyomásával tehetem meg. Valamely felület kivonás a kivá-
lasztásból a CTRL + Bal egér gomb kombinációval érhető el. 
 
Megjegyzés: Árnyékolás mindig csak a kiválasztott felületre vonatkozik. Azonban ha 
alámetszés ellenőrzés céljából kijelölök egy szerszámpályát, akkor az ellenőrzés az 
egész modellre kiterjed. 
 
Kiválasztás az egér vonszolásával 
 
Kiválasztáshoz egyszerűen csak nyomjuk le a bal egér gombot, és a kurzort húzzuk 
át a kijelölni kívánt felületeken. A felületek kiválasztásának megszüntetéséhez a kur-
zort CTRL és a bal egér gomb lenyomása mellett húzzuk át a kívánt felületeken. 
 

Tevékenység 3 gombos egér 2 gombos egér 
Kijelölés, választás Bal egér gomb Bal egér gomb 

Felület hozzáválasztás SHIFT + Bal egér gomb SHIFT + Bal egér gomb 

Felületet kivon a vál. - ból CTRL + Bal egér gomb CTRL + Bal egér gomb 

 
 
Középső egér gomb 

Segítségével a dinamikus nagyítás és kicsinyítés, valamint a modell mozgatása vé-
gezhető el. 
 

Tevékenység 3 gombos egér 2 gombos egér 
„Trackball” forgatás Középső egér gomb CTR+SHIFT + Jobb egér g. 

Dinamikus nagyit/kicsinyít CTR + Középső egér gomb CTRL + Jobb egér gomb 

Nagyítás ablakkal ALT + Középső egér gomb ALT + Jobb egér gomb 

Modellmozgatás SHIFT + Középső egér gomb SHIFT + Jobb egér gomb 

 

 

 

mailto:fernc.szucs@cnc-agora.com


PowerMill  1. Bevezetés 

PowerMill 9   
Összeállította: Szűcs Ferenc okl. gépészmérnök 

 2100 Gödöllő Körösi Csoma S. utca 18. 
 email: ferenc.szucs@cnc-agora.com 
 Mobil: +36 20 32 39 346 

1.5 

 
A folyamatos forgatás sebessége az egérmozgatás sebességétől függ. Minél gyors-
ban forgatjuk a modellt és engedjük fel a középső egérgombot, annál gyorsabban fog 
forogni a modell. 
A „Nézet folyamatos forgatása” az „Eszköz” menü „Általános opciók” menü-
pontjából megnyíló táblázat „Nézet” sorának „3D-s grafika” oldalán kapcsolható ki 
be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modell egyes tengelyek körüli forgatása az alábbi módon végezhető el: 
 

Tevékenység 3 gombos egér 2 gombos egér 
Forgatás az X tengely körül SHIFT + ALT + Bal egér g. SHIFT + ALT + Bal egér g. 

Forgatás az Y tengely körül SHIFT + ALT + Köz. egér g. Nincs 

Forgatás az Z tengely körül SHIFT + ALT + Jobb egér g. SHIFT + ALT + Jobb egér g. 
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1.6 

 
JOBB egér gomb 

A JOBB egér gombbal a helyi menük nyithatók le. Ez azt jelenti, hogy más menü 
jelenik meg, ha a grafikus, és más, ha a böngésző ablak felett klikkelek. 
 

Gyorsbillentyűk 
 

Tevékenység 3 gombos egér 2 gombos egér 
Teljes képernyő F6 F6 

Árnyékolás ki/be F3 F3 

Drótváz ki/be F2 F2 

 
 

PowerMill alkalmazásának a lépései. 

1. PowerMill indítása 
2. Modell importálása 
3. Block definiálása a kiinduló nyersdarabhoz 
4. Használni kívánt szerszámok meghatározása 
5. Beállítási opciók definiálása (gyorsjárati magasságok, kezdő és végpontok 

stb.) 
6. Nagyoló szerszámpálya generálása 
7. Simító szerszámpálya generálása 
8. Szerszámpályák szimulációja és animációja 
9. NC program létrehozása és kiadása, mint egy posztprocesszált NC adatfájl 
10. Projekt mentése egy külső könyvtárba 
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