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Bài tập 1: 

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA MASTERCAM 

CÁC LỆNH VẼ HÌNH HỌC 

 

1.1 Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Môi trường làm việc của MasterCAM, gán thuộc tính cho các đối tượng, và các phương pháp truy bắt điểm trong MasterCAM. 

 Dựng hình và các lệnh vẽ hình học 2D (POINT, LINE, ARC, RECTANGLE, POLYGON, FILLET, CHAMFER, ELLIPSE, 

SPLINE). 

 Phân tích hình và vẽ các biên dạng hình học trên phần mềm MasterCAM. 

 

1.2 Yêu cầu 

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Biết được giao diện của MasterCAM, cách gán thuộc tính cho các đối tượng, và các phương pháp truy bắt điểm. 

 Sử dụng được các lệnh vẽ hình học 2D để vẽ chính xác các biên dạng.  

 Ôn lại các nguyên tắc dựng hình và các tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật. 

 

1.3 Bài tập   
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Bài tập 2: 

 

CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH 

 

2.1  Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Dựng hình để phác thảo các biên dạng phức tạp. 

 Các lệnh hiệu chỉnh (TRIM, BREAK, EXTEND, DRAG) để thay đổi và chỉnh sửa đối tượng. 

 Các lệnh vẽ nhanh (TRANSLATE, MIRROR, ROTATE, SCALE, OFFSET, ARRAY) để tăng tốc độ vẽ và nâng cao năng suất 

làm việc. 

 Phân tích hình và vẽ các biên dạng 2D đơn giản/phức tạp. 

 

2.2  Yêu cầu 

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Nhớ được các nguyên tắc dựng hình, các lệnh hiệu chỉnh, và các lệnh vẽ nhanh. 

 Sử dụng được các lệnh vẽ và hiệu chỉnh 2D để vẽ chính xác các biên dạng. 

 Vận dụng được các lệnh vẽ nhanh để hoàn thành các hình vẽ với thời gian nhanh nhất. 

 

2.3  Bài tập 
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Bài tập 3: 

 

VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG 3D 

 

3.1  Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Chọn mặt phẳng vẽ phát 

 Phát triển các đối tượng 2D thành các khối và mặt 3D. 

 Các lệnh vẽ khối cơ bản (EXTRUDE, REVOLVE, SWEEP) để vẽ các khối 3D đơn giản. 

 Các lệnh hiệu chỉnh khối (FILLET, CHAMFER) để thay đổi và chỉnh sửa khối 3D. 

 Các lệnh vẽ mặt cơ bản (RULED, REVOLVED, SWEPT) để vẽ các mặt 3D đơn giản. 

 Các lệnh hiệu chỉnh mặt (FILLET, TRIM) để thay đổi và chỉnh sửa mặt 3D. 

 

3.2  Yêu cầu  

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Nhớ được các lệnh vẽ khối và mặt cơ bản trong MasterCAM. 

 Sử dụng được các lệnh vẽ khối và mặt cơ bản để tạo hình các đối tượng 3D đơn giản. 

 Vận dụng được các lệnh hiệu chỉnh khối và mặt để hoàn thành các hình vẽ với thời gian nhanh nhất. 

 

3.3  Bài tập 
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Bài tập 4: 

 

MÔ PHỎNG GIA CÔNG PHAY 2D 

 
4.1  Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Các kiểu đường chạy dao phay (Toolpaths) 2D (FACE, CONTOUR, POCKET, DRILL). 

 Phân tích chi tiết gia công. 

 Phác thảo các biên dạng 2D cần thiết để gia công. 

 Lựa chọn đường chạy dao phù hợp để gia công chi tiết theo yêu cầu. 

 Lập trình mô phỏng gia công phay 2D trên phần mềm MasterCAM (chọn máy, khai báo phôi, chọn kiểu đường chạy dao, chọn 

dụng cụ cắt và chế độ cắt, mô phỏng quỹ đạo chạy dao, xuất và hiệu chỉnh chương trình NC). 

 

4.2  Yêu cầu 

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Nhớ được kiến thức về các kiểu đường chạy dao phay 2D và quy trình lập trình mô phỏng gia công phay 2D. 

 Phân tích được chi tiết và vẽ được chính xác các biên dạng cần thiết để gia công. 

 Vận dụng được kiến thức về các kiểu đường chạy dao phay 2D để lựa chọn cho phù hợp. 

 Vận dụng được kiến thức về lập trình, mô phỏng gia công phay 2D và xuất chương trình NC. 

 

4.3  Bài tập 
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Bài tập 5: 

 

MÔ PHỎNG GIA CÔNG PHAY 3D 

 

5.1  Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Các kiểu đường chạy dao phay (Toolpaths) 3D thô và tinh (SURFACE ROUGH, SURFACE FINISH). 

 Phân tích chi tiết gia công. 

 Phác thảo các biên dạng 3D cần thiết để gia công. 

 Lựa chọn đường chạy dao phù hợp để gia công chi tiết theo yêu cầu. 

 Lập trình mô phỏng gia công phay 3D thô và tinh trên phần mềm MasterCAM (chọn máy, khai báo phôi, chọn kiểu đường 

chạy dao, chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt, mô phỏng quỹ đạo chạy dao, xuất và hiệu chỉnh chương trình NC). 

 

5.2  Yêu cầu 

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Nhớ được kiến thức về các kiểu đường chạy dao phay 3D và lập trình mô phỏng gia công phay 3D. 

 Phân tích được chi tiết, tạo được hình 3D các chi tiết gia công và nhận được dữ liệu 3D từ các phần mềm khác. 

 Vận dụng được kiến thức về các kiểu đường chạy dao phay 3D để lựa chọn cho phù hợp. 

 Vận dụng được kiến thức về lập trình, mô phỏng gia công phay 3D và xuất chương trình NC. 

 

5.3  Bài tập 
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Bài tập 6: 

 

MÔ PHỎNG GIA CÔNG TIỆN 2D 

 

6.1  Mục đích 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về: 

 Phân tích chi tiết gia công và mặt phẳng gia công. 

 Các kiểu đường chạy dao tiện 2D thô (ROUGH) và tinh (FINISH). 

 Phác thảo các biên dạng cần thiết để gia công. 

 Lựa chọn đường chạy dao phù hợp để gia công chi tiết theo yêu cầu. 

 Lập trình mô phỏng gia công tiện 2D thô và tinh trên phần mềm MasterCAM (chọn máy, khai báo phôi, chọn kiểu đường chạy 

dao, chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt, mô phỏng quỹ đạo chạy dao, xuất và hiệu chỉnh chương trình NC). 

 

6.2  Yêu cầu 

Sau khi kết thúc bài này, sinh viên có khả năng: 

 Nhớ được kiến thức về các kiểu đường chạy dao tiện 2D và lập trình mô phỏng gia công tiện 2D. 

 Phân tích được chi tiết và vẽ được chính xác các biên dạng cần thiết để gia công. 

 Vận dụng được kiến thức về các kiểu đường chạy dao tiện 2D để lựa chọn cho phù hợp. 

 Vận dụng được kiến thức về lập trình, mô phỏng gia công tiện 2D và xuất chương trình NC. 

 

6.3  Bài tập 
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