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5. PROJEKCIÓS SIMÍTÁS: FELÜLETRE 

Meghatározás 

A PowerMill a megmunkálási stratégiának megfelelő szerszámpályát egy referencia-
felület normálisai mentén vetíti rá a megmunkálandó felületre, ahol a szerszám ten-
gelyének irányultságát mi határozhatjuk meg. A szerszámpályák a referenciafelület 
U vagy V irányaival megegyező vagy arra merőleges irányban futhatnak, a „Távol-
ság” vagy „Parametrikusság” mezőben megadott fogásszélességgel. A referencia 
felület sok esetben, részben vagy egészben, maga a megmunkálandó felület.  A re-
ferenciafelület létrehozásához használhatunk bármilyen felületmodellező rendszert, 
de legideálisabb maga a PwerShape. A következő példában felhasználásra kerülő 
referenciafelületeket már korábban elkészítettük és eltároltuk dgk fájl formátumban. 
 

Mintapélda 5 tengelyes, felületről történő projekciós simítás alkal-
mazására 

• Töltsük be az joint5axis.dgk (megmunkálandó alkatrész) és jo-
int_template1.dgk (referencia felület) modelleket. 

• Definiáljunk D16_GM néven egy 16 mm átmérőjű 80 mm hosszú gömbvégű ma-
rót.  

• Hozzunk létre egy blokkot  

- Megadás módja: Henger 
- Típusa: Modell 
- Tűrés: 0.1 
- Ráhagyás: 0 mm 

• Gyorsjárati pozíciók 

- Biztonsági zóna: Sík 
- Gyorsjárat típusa: Abszolút (Biztonsági poz.: 25 mm/Start poz.: 15 mm) 
- Biztonsági zóna számítása: „Beállás automatikusan” 

• Pálya kezdőpontja 

- Típus: Blokk közepén + biztonsági zóna 
- Megközelítési távolság: 5 mm 

• Pálya végpontja 

- Típus: Blokk közepén + biztonsági zóna 
- Kiemelési távolság: 5 mm 

• Szerszámtengely 

- Szerszámtengely: Vezető / Elhajló 
- Vezető szög: 0° 
- Elhajló szög: 0° 
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• Be, ki- és átlépő mozgások 

- Pozíciók: Skim távolsága: 30 Relatív startpozíció: 5 
- Belépések: Nincs 
- Kilépések: Nincs 
- Nyújtások ki és belépésnél: nincs 
- Átlépések: Rövid: Felületen /Hosszú/Alapérték: Skim 

• Válasszuk ki referencia felületnek a joint_template1.dgk modell felületét, majd 
az „Új szerszámpálya készítés” menüből kiválasszuk a „Projekciós simítás: 
felületről” műveletet és adjuk meg az alábbi táblázatban szereplő technológiai 
adatokat. Végül a „Végrehajt” parancssal fogadjuk el az adatokat, de ne zárjuk 
be az ablakot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha a minta irányát U-ra állítjuk, akkor a rendszer 
a szerszámpályát a referenciafelület keresztmet-
szeti görbéihez igazítva helyezi el (lásd a baloldali 
ábrát). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kiválasztott referencia 
felület (minta) előképe 
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 Mielőtt továbbmennénk vizsgáljuk meg az egyes beállítási paramétereket egy 
kicsit részletesebben. 

- A fogásszélesség: Itt adhatjuk meg, hogy mi legyen a fogásszélesség 
megadásának módja. Három lehetőség közül választhatunk. 
Távolság: A fogásszélességet egy fizikai távolsággal definiáljuk. Az első 
és utolsó fogás mindig a felület élén fog haladni. A valóságos fogásszéles-
ség mindig kisebb vagy egyenlő, mint a „Fogásszélesség” mezőben meg-
adott érték. 
Parametrikus: A fogásszélességet a felület parametrizálásával adjuk meg. 
Normalizált: A fogásszélességet a [0,1] tartományban elosztott felület pa-
raméterekkel adjuk meg. Például ha az U paraméter minimális értéke 1 a 
maximum értéke pedig 5, akkor a normalizált értékek a következők lesz-
nek: 

Parametrizált értékek Normalizált értékek 

1 0 

2 0.25 

3 0.5 

4 0.75 

5 1 

- Projekció iránya: Azt adja meg, hogy referenciafelületet (minta) milyen 
irányban vetítsük a modellre. 
Befelé: A mintafelületet a felületi normálisok irányával ellentétes irányba 
vetítjük a felületre, úgy hogy a mintázat pontjai a felülethez képest, a felü-
leti normálisok irányával megegyező oldalon helyezkednek el. 
Kifelé: A mintafelületet a felületi normálisok irányával ellentétes irányba 
vetítjük a felületre, úgy hogy a mintázat pontjai a felülethez képest, a felü-
leti normálisok irányával ellentétes oldalon helyezkednek el. 

- Simítási tűrés: Az a tűrés, amellyel a spline-osított mintagörbének követi 
kell a felületet. Ha 0 éréket adunk meg, akkor a rendszer a héttérben au-
tomatikus tűrésszámítást végez. 

- Szögsimítás tűrése: Az a tűrés, amellyel a spline-osított mintagörbe nor-
málisainak követi kell a felületet normálisait. Ha 0 éréket adunk meg, akkor 
a rendszer a héttérben automatikus tűrésszámítást végez. 

- Minta iránya: Azt adhatjuk meg, hogy a pálya a kiválasztott referenciafelü-
let mely paramétervonalával haladjon együtt  

- Spirál: Egy spirál alakú pályát hoz létre, amely minimalizálja a kiemelések 
számát, miközben a szerszám terhelése és a deformációja állandó lesz. 
Csak akkor aktivizálhatjuk, ha a „Fogásszélesség módjá”-ra „Távol-
ság”-ot adunk meg. 

- Rendezés: Megadhatjuk, hogy az egymást követő pályaszegmensek ho-
gyan csatlakozzanak. 
Egyirányú: A szerszám csak egy irányba forgácsolhat. 
Kétirányú: A szerszám mindkét irányba forgácsolhat. 

- Korlátozás: A pálya U és/vagy V irányú korlátozását adhatjuk meg. 
Kezdés: Itt adhatjuk meg, hogy hol kezdődjön a forgácsolás. Csak akkor 
érhető el, ha az U-t vagy/és V-t kiválasztjuk 
Végpont: Itt adhatjuk meg, hogy hol fejeződjön be a forgácsolás. Csak ak-
kor érhető el, ha az U-t vagy/és V-t kiválasztjuk 
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- Kezdőpont helye: Négy különböző kezdősarkot definiálhatunk: 
Min. U Min. V 
Min.U Max. V 
Max. U Min. V 
Max.U Max. V 

- Sorrend: Pályaszegmensek sorrendjét adhatjuk meg. 
Nincs: Megtartja az eredeti raszter pályát. 
Kívülről be: Az egyenes projekciós szerszámpályák esetén a raszter típu-
sú mozgását állandó Z vagy spirál típusú pályára alakítja.  
Bentről ki: Az egyenes projekciós szerszámpályák esetén a raszter típusú 
mozgását állandó Z vagy spirál típusú pályára alakítja. 

• A másol  ikonnal aktivizáljuk a beállítási ablakot és „Név” mezőben írjunk be 
egy új nevet: Ref1_V. A minta irányára most válasszuk a V-t és a rendezésnél 
kapcsoljuk ki a spirál-t és helyette az „Egyirányú”-t adjuk meg. Végül a „Végre-
hajt” paranccsal fogadjuk el az adatokat, de ne zárjuk be az ablakot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ha a minta irányát V-re állítjuk, akkor a rendszer a 
szerszámpályát a referenciafelület alkotóirányú görbé-
ihez igazítva helyezi el (lásd a baloldali ábrát). 
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Felület projekció lehatárolása 

Bizonyos esetekben a Projekciós simítás felületre stratégia alkalmazása esetén 
szükségünk lehet a projekciós tartomány lehatárolására. Ez a helyzet akkor áll fenn, 
ha a megmunkálandó modell egy részét egy másik felület eltakarja (leárnyékolja). Az 
ehhez szükséges a parancsok jelenleg a PowerMill parancs ablakába gépelve érhető 
el. Hatékonyabban módja a projekciós tartomány lehatárolásának, ha a különböző 
távolságokhoz a parancsablakban megadandó parancsokat makrókban eltároljuk, 
amelyekhez aztán a felhasználói menüben sorjában hozzáférhetünk. 
 
 

Mintapélda 5 tengelyes, felületről történő projekciós simítás lehatá-
rolására 

• Töltsük be a Blade Insert.dgk modellt. 

• Definiáljunk D6_GM néven egy 6 mm átmérőjű 30 mm hosszú gömbvégű marót. 
A forgácsolóél mellett adjuk meg a szerszámszár és tartó méreteit is. A szer-
számkinyúlás 40 mm legyen. 

 Alsó átmérő Felső átmérő Hossz 

Szerszámszár 6 mm 6 mm 20 mm 

Szerszámtartó 1 20 mm 16 mm 30 mm 

Szerszámtartó 2 30 mm 30 mm 20 mm 

• Hozzunk létre egy blokkot  

- Megadás módja: Hasáb 
- Típusa: Modell 
- Tűrés: 0.1 
- Ráhagyás: 0 mm 

• Gyorsjárati pozíciók 

- Biztonsági zóna: Sík 
- Gyorsjárat típusa: Abszolút  
- Biztonsági zóna számítása: „Beállás automatikusan” 

• Pálya kezdőpontja 

- Típus: Blokk közepén + biztonsági zóna 
- Megközelítési távolság: 5 mm 

• Pálya végpontja 

- Típus: Blokk közepén + biztonsági zóna 
- Kiemelési távolság: 5 mm 

• Szerszámtengely 

- Szerszámtengely: Vezető / Elhajló 
- Vezető szög: 0° 
- Elhajló szög: -85° 
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• Be, ki- és átlépő mozgások 

- Pozíciók: Skim távolsága: 30 Relatív startpozíció: 5 
- Belépések: Vízszintes kör, Szög: 90°, Sugár: 3 
- Kilépések: Vízszintes kör, Szög: 90°, Sugár: 3 
- Nyújtások ki és belépésnél: nincs 
- Átlépések: Rövid: Felületen /Hosszú/Alapérték: Skim 

• Válasszuk ki referencia felületnek a hátsó penge belső felületét, majd az „Új 
szerszámpálya készítés” menüből kiválasszuk a „Projekciós simítás: felület-
ről” műveletet és adjuk meg az alábbi táblázatban szereplő technológiai adato-
kat. Végül a „Végrehajt” paranccsal fogadjuk el az adatokat, de ne zárjuk be az 
ablakot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ha a „Projection Range” OFF –ra van állítva (alapértelmezett), azaz nincs korlá-

tozás, akkor a szerszámpálya vetítés a modellen kívülről, befelé, a megmunká-
landó felület felé történik. Ebben az esetbe azonban a szerszámpálya más a 
megmunkálás alá nem tartozó felülete is rávetítődik, így a szerszámpálya a mo-

dell projekciós irányba eső első felületén keletke-
zik. 
 
 
Ezt a problémát úgy tudjuk kiküszöbölni, ha a Pro-
jection Range ON-ra állítjuk, és a pozitív és ne-
gatív irányba távolsági értékeket rendelünk hozzá. 
Ezt a parancsablakban tehetjük meg. 
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• A másol  ikonnal aktivizáljuk a beállítási ablakot és „Név” mezőben írjunk be 
egy új nevet: 3mm_projection_tartomany. Ellenőrizzük hogy a penge belső felü-
letének kiválasztottságát, majd a „Nézet” „Eszközsorok bekapcsolása” „Pa-
rancsablak” parancssorozat segítségével nyissuk meg a parancsablakot, és írjuk 
be a következő parancsokat: 

 
EDIT SURFPROJ AUTORANGE OFF 
EDIT SURFPROJ RANGEMIN –3 
EDIT SURFPROJ RANGEMAX 3 

 

 

Végül a „Végrehajt” majd „Elfogad” parancsokkal fogadjuk el az adatokat, és 
zárjuk be az ablakot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Miután a mintázatot a modellre vetítettük, a 
következő szerszámpálya keletkezik. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kiválasztott referencia felület (min-
ta) előképe 
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• Végül a „Nézet” „Eszközsorok bekapcsolása” „Parancsablak” parancssoro-
zat segítségével nyissuk meg a parancsablakot, és állítsuk vissza a végtelen pro-
jekciós tartományt: 

EDIT SURFPROJ AUTORANGE ON 

Referenciafelület megadására vonatkozó szabályok és 
megállapítások 

• A referenciafelület legyen minél egyszerűbb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A referenciafelület ne kövesse túl szorosan a modell alakját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A referenciafelület lehet a modellen belül vagy kívül, vagy annak mindkét oldalán, 
azonban mindenképp a projekciós tartományon belül kell lennie. Ne felejtsük el a 
referenciafelület vastagságát nullára állítani, ha az a modellen kívül vagy annak 
mindkét oldalát érintve helyezkedik el. 
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• A referenciafelület projekciós tartományának értelmezése, megadása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIT SURFPROJ AUTORANGE OFF 
EDIT SURFPROJ RANGEMIN –10 
EDIT SURFPROJ RANGEMAX 10 

• Kerüljük a ne folyamatos referenciafelületek alkalmazását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lehetőség szerint egyenletes parametrizálású referenciafelületet alkalmazzunk 
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• A referenciafelület belső görbéi határozzák meg a szerszámpályát. 
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