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J O H D A N T O

Tässä harjoituskirjassa käsitellään työstöratojen luontia Mastercamilla aiemmin 
luotuun kappaleeseen. Harjoituskirjassa opastetaan myös NC-ohjelman generoimi-
seen työstöratatiedosta. 

Mastercamissa on laaja valikoima eri tyyppisiä työstö-
ratoja, jotka on nopeasti luotavissa erilaisille kappa-
leille. Työstöratoihin, kuten tässä esimerkissä 
jyrsintäratoihin, päästään Työstöradat-valikosta. 

Luotuasi työstöradan se voidaan simuloida näytöllä. 
Kun olet tyytyväinen luotuun rataan, se voidaan 
postprosessoida NC-ohjelmaksi työstökoneen ohja-
uksen tarvitsemaan muotoon.

Tämän harjoituksen alussa pyydetään valitsemaan 
kappaleen työstöön käytettävä työstökoneen määrit-
tely. Tässä harjoituskirjassa ei käsitellä yksityiskohtai-
sesti koneen- ja ohjauksenmäärittelyä. Mastercamin 
mukana tulevat oppaat ja ohjetiedostot sisältävät 
runsaasti tietoja näistä asioista.

Käytyäsi läpi harjoitukset kappaleen tulisi olla tämän kuvan näköinen:

Kappaleen geometrian luomista käsitellään 2D-mallinnuksen perusteet -harjoitus-
kirjassa.
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Harjoituskirjassa opitaan
 Avaamaan kappaletiedosto, asettamaan koneenmäärityksen oletustyyppi ja 

määrittämään aihio.

 Luomaan yksittäinen porausrata luonti neljälle porausreijälle (sisältäen 
porauspisteiden valinnan, työkalun valinnan, työkalun kärjen 
kompensoinnin ja työstöarvojen antamisen).

 Rouhimaan kappale ulkopuolelta (sisältäen alkioiden ketjutuksen, työkalun 
valinnat ja työstöarvojen asettamisen).

 Poistamaan materiaalia kappaleen sisäpuolelta (sisältäen alkioiden 
ketjutuksen, työkalun valinnat ja työstösarvojen asettamisen).

 Katselemaan kaikkia työstöratoja grafiikkaikkunassa.

 Katselemaan yksittäistä työstörataa piilottamalla väliaikaisesti valitut 
työstöradat.

 Simuloimaan kaikkia työstöratoja (tarkastelemaan rataa, jota pitkin työkalut 
liikkuvat kappaletta työstäessään).

 Muokkaamaan simulointiasetuksia.

 Tarkastamaan kappaleen työstön aihiosta.

 Postprosessoimaan kaikki työstörataoperaatiot NC-tiedostoksi ja 
muokkaamaan NC-koodit tarvittaessa ja tallentamaan NC-tiedoston.

TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuviin on käytetty mukautettuja värejä 
kuvanlaadun parantamiseksi eivätkä värit siten välttämättä täsmää 
Mastercam-asetuksiisi. Värien eroavaisuus ei vaikuta mitenkään harjoitu-
sten tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.

 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin 
Demo/opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX-6) on 
erilainen kuin Mastercamin (MCX-6) ja Mastercamin joitain 
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi 
käyttää.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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 Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin 
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä. 

 Focus-sarjan ja Exploring-sarjan harjoitusten suorittaminen edellyttää 
vähintäänkin Mastercamin käytön perustaitoja, jotka voi oppia Perusteet-
sarjan harjoituskirjoista. Harjoituskirjat edellyttävät myös työstön 
perusteiden ymmärtämistä.

 Mastercam X6 Design tai laajempi/uudempi versio tulee olla käytössä 
Perusteet-sarjan harjoituksissa. 

 Käytäessä läpi 2D-työstön perusteet -harjoituskirjaa, joka kuuluu Perusteet-
sarjaan, tarvitaan vähintään Mill Entry tai Router Entry. 

 Käytäessä läpi 3D-työstön perusteet -harjoituskirjaa, joka myös kuuluu 
Perusteet-sarjaan, tarvitaan Mill Level 3 tai Router Pro.

 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa 
opasteta toisin, tallenna tiedostot sijaintiin, johon pääsee Mastercamin 
työasemalta, joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun 
haluamaasi paikkaan.

 Perusteet-sarjan harjoituskirjoituksissa käytetään Adobe® Flash® -
yhteensopivaa videoformaattia. Harjoituskirjaan voi kuulua myös 
lisävideoita.  Lisäohjeita voi kysyä Mastercam-jälleenmyyjältä. 

 Videoiden katselua varten Adobe Flash Player tulee olla asennettuna. Adobe 
Flash Player voidaan ladata osoitteesta www.adobe.com.

 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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1Reikien poraaminen
Ensimmäinen askel harjoituskappaleen koneistamiseen on nejän reiän poraa-
minen. Aloittamalla porauksista, voit käyttää myöhemmin reikiä kappaleen kiinnit-
tämiseen.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Avaamaan kappaletiedosto ja liittämään tiedostoon koneenmäärittely.

 Määrittämään aihio.

 Luomaan porausradan (jossa valitaan porauspisteet, työkalu ja työstöarvot).

 Käyttämään työkalun kärjen kompensointia.

Koneenmäärittelyn liittäminen
Tässä harjoituksessa avataan valmis kappaletiedosto, liitetään siihen koneenmäärit-
tely ja tallennetaan se toisella nimellä.

1 Käynnistä Mastercam haluamallasi 
tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin 
ikonia työpöydällä

tai

 Valitse Mastercam Windowsin 
Käynnistä –valikosta.

2 Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto (ellei se ole jo valittuna):

a Valitse Asetukset, 
Konfigurointi.
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b Valitse ...\mcamx.config <mm> Nykyinen-pudotusvalikosta.

c Valitse OK.

3 Käynnistä Mastercam

4 Valitse Tiedosto, Avaa.

5 Avaa 2D_TYÖSTÖ_ALOITUS.MCX-6, jonka olet saanut tämän harjoituksen 
mukana.

6 Klikkaa OK, jos ohjelma pyytää 
vaihtamaan metriseen 
konfiguraatioon.

7 Varjosta kappale painamalla [Alt 
+S] .

8 Valitse Koneen tyyppi, Mill, Oletus 
avataksesi Mill-version 
oletuskoneen. 

Koneenmäärittely valitaan 
Mastercamissa ennen kuin luodaan 
työstöratoja. Koneenmäärittelyssä 
määritellään käytettävän 
työstökoneen ominaisuudet ja se 
millaisia työstöliikkeitä koneella 
voidaan tehdä.

Huomautus: Kun kappaleen tiedostoon on liitetty koneenmäärittely ja 
tiedosto on tallennettu, latautuu tämä koneenmäärittely automaattisesti 
tiedostoa avattaessa.

9 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto eri nimellä kuin 
alkuperäinen tiedosto. Näin säilytät alkuperäisen tiedoston 
muuttumattomana.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Aihion määrittäminen
Tässä harjoituksessa määritellään aihio, josta kappale työstetään. Aihiomallit 
auttavat visualisoimaan työstöratoja realistisemmin. Määrittämäsi aihiomalli 
voidaan näyttää kappaleen geometrian yhteydessä työstöratojen simuloinnissa tai 
työstöratojen tarkastuksessa.

1 Klikkaa Operaatioiden hallinta-
ikkunassa (+)-merkkiä 
Ominaisuudet - Oletusjyrsinkone 
kohdan vieressä. 

Merkki muuttuu miinukseksi (-) ja 
Koneryhmän asetukset avautuvat 
näkyviin. Koneryhmät luodaan 
automaattisesti ja ne näytetään 
Operaation hallinnassa Koneen 
tyyppi -valikossa. Koneryhmissä on 
työstöratojen, kuten työkalun 
numeroinnin, aihiomallien, 
materiaalin valintojen ja 
työstöratojen oletusarvojen ja 
kirjastojen asetuksia. 

2 Klikkaa Aihion asetukset 
avataksesi Aihion asetukset- 
välilehden Koneryhmän 
ominaisuudet -valintaikkunassa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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3 Klikkaa Valitse nurkat -painiketta lähellä ikkunan alareunaa. Mastercam 
avaa uudelleen grafiikka-ikkunan, josta voit kaksi vastakkaista aihion 
nurkkaa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Valitse vastakkaiset nurkat kuten seuraavassa kuvassa näytetään. Aihion 
asetukset -välilehti aukeaa uudelleen näyttäen valittujen nurkkapisteiden X- 
ja Y-koordinaattiarvot.

5 Aseta 25 Z-koordinaatiksi aihioikkunassa asettaaksesi aihiolle hiukan 
syvyyttä.

6 Valitse Näytetään-valintaruutu nähdäksesi aihion rajat grafiikka-ikkunassa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Klikkaa OK viimeistelläksesi aihion asetukset. Aihio näkyy punaisella 
katkoviivalla kappaleen ympärillä. 

Neljän reiän poraaminen
Tässä osassa luodaan kaikille neljälle reiälle porausrata.

Porauspisteiden valinta

1 Valitse Työstöradat, Poraus. 
Porauspisteiden valinta -
valintaikkuna avautuu.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Huomautus: Mastercam saattaa avata kehotteen NC-tiedoston nimeämi-
seksi. Jos kehoteikkuna avautuu, klikkaa OK käyttääksesi NC-tiedoston 
oletusnimeä tai kirjoita uusi nimi ja valitse OK.

2 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikka-alueella ja valitse 
kuvannoksi Päältä. Tästä 
kuvannosta reikien valitseminen on 
helpompaa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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3 Klikkaa kunkin neljän reiän keskipistettä. Valitse ne myötäpäivään 
ylävasemmalta alavasemmalle kuvassa näkyvässä järjestyksessä. 

VIHJE: Kun kursori lähestyy kunkin 
reiän keskipistettä, Mastercam 
näyttää vihjeikonin, joka osoittaa 
keskipistettä. 

4 Klikkaa OK. 2D Työstöradat - Poraus/Ympyrät -valintaikkuna aukeaa.

Työstöratojen valintaikkunoihin tutustuminen
Monissa Mastercamin työstöradoissa, kuten porauksessa käytetään puurakenteista 
käyttöliittymää, jossa on kolme erillistä aluetta: 

 Puu - Näyttää listan kaikista valittavista välilehdistä.

 Aktivoimattomat sivut on 
merkittynä punaisella 
kieltomerkillä.

 Muokatut väliehdet on 
merkitty vihreällä merkillä.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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 Joissakin sivuissa on plus tai miinusmerkki, joka kertoo siitä, että sivulla 
on alisivuja, jotka voidaan laajentaa näkyviin tai piilottaa.

 Sivun näkymä - Muuttuu jokaisen puurakenteeseen tehdyn valinnan 
mukaan.

 Pikanäyttöasetukset - Tässä kohdin näytetään yhteenveto työstöradan 
eri sivuilla tehdyistä avainvalinnoista. Kun sivuja muutetaan, tiedot 
päivittyvät automaattisesti ja näkyvät aina.   

Sivun aluePuurakenteen 
alue

Pikanäyttö 
asetusten 
alue
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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1 Kllikkaa Kaarijyrsinnän 
työstöratatyyppiä. Työstörata 
muuttuu kaarijyrsintäradaksi ja 
puurakenteen välilehdet 
muuttuvat. 

Huomaa, että puurakenteen 
työstöradan tyyppi -kohdassa on 
vihreä merkki, joka osoittaa, että 
olet muuttanut kyseistä kohtaa.

2 Klikkaa Porauksen 
työstöratatyyppiä vaihtaaksesi 
takaisin porausratoihin.

3 Klikkaa Työstöparametrit-sivua. Sivun alue muuttuu näyttämään 
työstöradan työstöparametreja.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Porausparametrien asettaminen

1 Klikkaa Työkalu valitaksesi porausradassa käytettävän työkalun.

2 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta valitaksesi työkalun 
Mastercamin työkalukirjastosta. 

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.

3 Valitse halkaisijaltaan 10mm pora 
työkaluluettelosta. 

Huom.: Varmista, että työkalukirjasto 
on Steel_MM.TOOLS-6. Mikäli ei ole, 
avaa pudotusvalikko ja valitse työka-
lukirjasto työkalukirjastojen luette-
losta.

4 Klikkaa OK palataksesi Työkalu-
sivulle.

5 Klikkaa Siirtymisparametrit puurakenteesta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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6 Anna -25.0 Syvyys-kenttään.

7 Klikkaa Kärjen kompensaatio -sivua puunäkymästä. Huomaa, että tämä 
välilehti on oletusarvoisesti aktivoimaton.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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8 Aktivoi toiminto klikkaamalla Kärjen kompensaation valintaruutua ja 
kirjoita 5.0 Lävistysmatkaksi.

VIHJE: Kärjen kompensoinnilla ilmoitetaan, kuinka paljon nimellissy-
vyyttä syvemmälle porataan aihion läpi. Anna tähän positiivinen arvo. 
Negatiivisella arvolla työkalu nousee ylös ennen kuin haluttu syvyys on 
saavutettu.

9 Klikkaa OK neljän reiän porausradan luomiseksi.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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10 Klikkaa grafiikka-ikkunassa hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse 
Isometrinen kuvanto, jolloin näet 
kappaleen ja työstöradan 
isometrisessä kuvannossa.

Voit joutua keskittämään kappaleen 
näytölle nähdäksesi sen kokonaan. 
Kappaleen sovittaminen näytölle 
käy helpoimmin valitsemalla hiiren 
oikean näppäimen valikosta Sovita 
ja sen jälkeen pienentämällä mallia 
painamalla [Alt+F2]. 

VIHJE: Voit myös valita sovita / 
suurenna / pienenä painikkeet 
työkalurivin Näytä-kohdasta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Työstöradan tulisi näyttää seuraavalta: Siniset suorat ovat syöttöliikeitä ja 
keltaiset pikaliikkeitä.

11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikka-alueella ja valitse Päältä.

12 Valitse Tiedosto, Tallenna tai 
klikkaa Tallenna-painiketta 
tallentaaksesi tiedoston.

Nyt kun reiät on porattu, voit siirtyä eteenpäin ja poistaa materiaalia aihion ulkoreu-
noilta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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H A R J O I T U S  2

2Kappaleen ulkopuolen rouhinta
Seuraava askel harjoituskappaleen työstössä on poistaa materiaalia aihion ulkopuo-
lelta. Tämän alueen koneistamiseen käytetään useampaa työstörataa. 

Tässä harjoituksessa opitaan
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata (sisältäen alkioiden ketjutuksen, 

työkalun valinnan ja työstöarvojen antamisen).

 Katselemaan yksittäistä työstörataa valitsemalla väliaikaisesti piilotettavat 
työstöradat.

 Luomaan profiilirata (sisältäen alkioiden ketjutuksen, työkalun valinnan ja 
työstöarvojen antamisen).

Dynaamisen jyrsintäradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan dynaaminen 2D-jyrsintärata, jolla poistetaan materi-
aalia kappaleen ulkopuolelta. Dynaamiset jyrsintäradat, osana 2D-suurnopeusrata-
sarjaa, käyttävät työkalun koko työstävää pituutta saaden aikaan juohevimman, 
tehokkaimman työkaluliikkeen taskuntyöstön ja ydinrouhinnan suurnopeusra-
doille. 

1 Valitse Työstöradat, 2D 
suurnopeusradat, Dynaaminen 
ydin Ketjutuksen valintaikkuna 
avautuu.

Ketjutuksessa valitaan yksi tai 
useampia alkio ja kytketään ne 
yhteen määrätyssä järjestyksessä ja 
suunnassa. Alkioilla tulee olla 
vierekkäiset päätepisteet ja 
alkioden muodot voivat olla joko 
avoimia tai suljettuja.

2 Ketjutus on selkeämpää, kun poistat varjostuksen käytöstä painamalla 
[Alt+S].

3 Ketjuta kappaleen ulkoprofiili klikkaamalla sitä. 
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Ketjutuksen suuntaa kuvaavan 
nuolen tulisi osoittaa 
myötäpäivään. Jos ketjutusnuoli 
osoittaa vastapäivään, klikkaa 
ketjutuksen valintaikkunan 
Käännä-painiketta .
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Klikkaa aihion reunaprofiilin yläosaan. Tämä toinen ketju edustaa aihion 
kokoa. Ketjutuksen suuntaa kuvaavan nuolen tulisi osoittaa myötäpäivään.

5 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. Ketjutuksen valintaikkuna 
sulkeutuu ja Ketjutusvalintojen valintaikkuna avautuu. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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6 Valitse Älä näytä tätä enää istunnon aikana ja klikkaa OK. 2D 
suurnopeusratojen -valintaikkuna avautuu.

7 Klikkaa Työkalu valitaksesi työkalun. 

8 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta. Työkalujen metrinen 
oletuskirjasto avautuu.

Huom.: Varmista, että työkalukirjasto 
on Steel_MM.TOOLS-6. Mikäli ei ole, 
avaa pudotusvalikko ja valitse työka-
lukirjasto työkalukirjastojen luette-
losta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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9 Valitse 12 mm  tappiterä ja klikkaa OK. 

Dynaamisen jyrsintäradan parametrien asettaminen

1 Klikkaa puurakenteen Työstöparametrit-sivua syöttääksesi 
työstöparametrien arvot ja kompensaation.

2 Määritä seuraavat parametrit:

 Anna 5.0 Lähestymisetäisyydeksi, ,joka työkalun kulkema matka 
työstöradalla ennen lastunnan alkamista.

 Anna10% Radan minimisäteeksi. Tätä parametria käytetään 3D-
kaariliikkeiden laskennassa ja sillä juohevoitetaan lastujen välisiä 
liikkeitä.

 Anna 0.5Mikronostoksi. Mikronostot ovat pieniä nostoja 
paluuliikkeissä, ja ne tehostavat lastujen poistumista ja vähentävät 
työkalun lämpenemistä.

 Valitse Liike > hyppäys, nostaen -pudotusvalikosta Ylitettäessä 
etäisyys ja klikkaa sen jälkeen Hyppäyspituus-kohdasta Etäisyys ja 
anna etäisyyden arvoksi 100.0. Mastercam lisää nostoliikkeen, kun 
seuraava lastu alkaa annettua määritystä kauempana. 

 Anna 0.5 Työvaraksi seinämillä. Tämä jättää 0.5 mm työvaraa 
ulkoseinämiin.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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 Työvaraksi pohjapinnalla asetetaan 0.

3 Klikkaa Syvyyslastut-sivua.

VIHJE: Syvyyslastuilla jaetaan työstöradan kokonaissyvyys useampiin 
Z-syvyyksiin työkalun kulumisen vähentämiseksi. Voit antaa maksimin 
rouhinta-askelen ja Mastercam jakaa kokonaissyvyyden keskenään yhtä 
suuriin osiin. Tai voit antaa viimeistelylastujen lukumäärän ja lastun 
paksuuden. Lisätietoja saat Ohjeesta.

4 Poista valinta Syvyyslastut -ruudusta poistaaksesi syvyyslastujen käytön 
tältä työstöradalta. Huomaat, että puurakenteessa syvyyslastujen kohdalla 
on punainen ympyrä ja poikkiviiva kertomassa siitä, että sivu on pois 
käytöstä. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Dynaamiset jyrsintäradat hyödyntävät työkalun koko lastuavaa pituutta, 
joten työstöradan jakaminen useaan syvyyteen ei ole tarpeellista.

5 Klikkaa Lähestymisliike-sivua ja määritä tapa, jolla työkalu tunkeutuu 
materiaaliin.

Huomautus: Avointen taskujen työstössä työkalu tunketuu materiaaliin 
ulkopuolelta - näitä lähestymisparametreja käytetään ainoastaan mikäli 
Mastercam havaitsee suljettuja taskuja.

6 Anna seuraavat arvot:

 Valitse Profiili Lähestymismenetelmäksi. Tällää 
lähestymismenetelmällä luodaan lähestymisramppi. Työstö alkaa 
kevyemmillä lastuilla Z-akselin suunnassa. Seuraavat lastut ajetaan jo 
täydellä työstösyvyydellä.

 Anna Z-turvaväliksi 1.0. Tämä on ylimääräinen etäisyys, jota 
käytetään lähestymisliikkeessä alaspäin. Sillä varmistetaan, että 
työkalun pikaliike on varmasti päättynyt ennen materiaalikosketusta, 
ja että työkalu kohtaa materiaalin juohevasti porautumiskulmassa.

 Klikkaa Lähestymisen nousu ja anna etäisyydeksi 1.0. Tällä arvolla 
säädellään liikkeen suuruutta rampin kierroksella. Mastercam laskee 
työkalua alaspäin annetun arvon mukaan jokaisella 
lähestymisliikkeen kierroksella ja varmistaa, ettei työkalu koskaan 
poraudu aineeseen määriteltyä arvoa enempää. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Klikkaa Siirtymisparametrit-lehteä asettaaksesi turvatason, nostotason, ja 
syöttötason sekä lopullisen työstöradan syvyyden.

8 Anna seuraavat arvot: 

 Valitse Turvataso ja anna arvoksi 10.0, joka on korkeus johon työkalu 
nousee kappaleesta. 

 Valitse Käytä turvatasoa vain operaation alussa ja lopussa, jolloin 
työkalu siirtyy pikaliikkeellä turvatasolle ainoastaan työstöradan 
alussa ja lopussa.

 Anna 2.0 Nostotason korkeudeksi ja valitse Absoluuttinen. Työkalu 
nousee tähän korkeuteen lastujen välillä. Kun valitset Absoluuttinen, 
nostokorkeus mitataan aina koordinaattipisteistä 0,0,0, eikä riipu 
valitusta geometriasta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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 Anna 1.0 Syöttötason korkeudeksi. Syöttötaso on korkeus johon 
työkalu liikkuu pikaliikkeellä ennenkuin se alkaa liikkua 
porautumisnopeudella kappaleeseen.

 Anna Aihion pinnan arvoksi 0. Tämä on materiaalin korkeus Z-
suunnassa.

 Anna Syvyydeksi -25.0. Arvo määrittää lopullisen työstösyvyyden ja 
alimman syvyyden, johon työkalu aihiossa laskeutuu. Tässä 
tapauksessa syvyys on -25 mm tai 25 mm kappaleen yläpinnan 
alapuolella. 

VIHJE:  Oletussyvyytenä on valitun geometrian syvyys. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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9 Luo työstörata klikkaamalla OK.

10 Klikkaa grafiikka-ikkunassa hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse 
Isometrinen, jolloin näet kappaleen 
ja työstöradan isometrisessä 
kuvannossa. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Työstörata poistaa suurimman osan materiaalista kappaleen ulkopuolelta 
juohevin ja tehokkain työkalun liikkein.

11 Klikkaa uudelleen grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Päältä, jolloin näet kappaleen ja työstöradan kohtisuoraan ylhäältä.

12 Valitse Tiedosto, Tallenna tai 
klikkaa Tallenna-painiketta 
tallentaaksesi tiedoston.

Työstöradan tarkastelu
Tässä harjoituksessa piiloitat väliaikaisesti porausradat sekä dynaamiset jyrsintä-
radat, jotta seuraavaksi luotavat radat näkyvät paremmin.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa 
Valitse kaikki operaatiot -
painiketta. Tarkastusmerkit kunkin 
työstöradan keltaisen kansion 
kohdalla osoittavat, että kyseiset 
radat on valittu.

2 Paina [T] -näppäintä piilottaaksesi 
valitut työstöradat. 

Tällä toiminnolla työstöradat 
näytetään tai piilotetaan, jolloin 
yksittäisen radan tarkastelu on 
helpompaa.

Työstörata-ikoni muuttuu 
harmaaksi, kun rata on piilotettu. 

Profiiliradan luonti
Ulkoseinämien viimeistelyä varten luodaan profiilin työstörata. Profiiliradat pois-
tavat materiaalia ketjutettujen käyrien määrittämää rataa pitkin. Profiliiradat 
seuraavat ainoastaan ketjua, eivätkä poista materiaalia suljetuilta alueilta.

1 Valitse Työstöradat, Profiili. 
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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2 Ketjuta kappaleen ulkoprofiili klikkaamalla sitä. 

Ketjutuksen suuntaa kuvaavan 
nuolen tulisi osoittaa 
myötäpäivään. Jos ketjutusnuoli 
osoittaa vastapäivään, klikkaa 
ketjutuksen valintaikkunan 
Käännä-painiketta.

3 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. Ketjutuksen valintaikkuna 
sulkeutuu ja 2D Työstöradat - Profiili -valintaikkuna avautuu. 

4 Klikkaa Työkalu valitaksesi työkalun. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET



34 • PROFIILIRADAN LUONTI
5 Valitse 12 mm tappijyrsin, jota käytettiin dynaamisessa jyrsintäradassa.

Profiiliradan parametrien määrittely

1 Klikkaa Lähestyminen/Poistuminen -sivua syöttääksesi arvot lähestymis- ja 
poistumisliikkeille. 

Lähestymis- ja poistumisliikkeet ovat suorien ja kaarevien liikkeiden 
yhdistelmiä 2D- tai 3D-profiiliratojen alussa. Ne määrittävät työkalun 
lähestymistä ja poistumista työstöradassa. 

Ohjelma sijoittaa lähestymis- ja poistumissuorat suhteessa lähestymis- ja 
poistumiskaariin. Jos sekä lähestymissuora ja -kaari on määritetty, suora 
työstetään ensin. Jos sekä poistumissuora että -kaari on määritetty, kaari 
työstetään ensin. Lähestymis- ja poistumispisteet saattavat vaihdella 
riippuen siitä, mitä alkiota klikkaamalla profiili ketjutettiin.

2 Anna seuraavat arvot:

 Anna 25% Lähestymissuoran pituudeksi.

 Anna50% Lähestymiskaaren säteeksi.

 Klikkaa kaksoisnuolta sivun 
keskellä kopioidaksesi arvot 
poistumisparametreiksi. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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3 Klikkaa puurakenteesta Siirtymisparametrit.

4 Anna seuraavat arvot:

 Merkitse Turvataso-valintaruutu ja anna turvatasoksi 10.

 Valitse Käytä turvatasoa vain operaation alussa ja lopussa 
valintaruutu

 Anna 2.0 Nostotason korkeudeksi ja valitse Absoluuttinen. 

 Anna 1.0 Syöttötason korkeudeksi.

 Anna Aihion pinnan arvoksi 0.

 Anna Syvyydeksi -25.0.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5 Luo työstörata klikkaamalla OK.

6 Klikkaa grafiikka-ikkunassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Isometrinen, jolloin näet kappaleen ja työstöradan isometrisessä 
kuvannossa. Profiilin työstörata poistaa dynaamisen työstöradan jättämän 
0.5 mm aineksen ja viimeistelee ulkoseinämät lopulliseen mittaansa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Klikkaa uudelleen grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse 
Päältä, jolloin näet kappaleen ja työstöradan kohtisuoraan ylhäältä.

8 Valitse Tiedosto, Tallenna tai 
klikkaa Tallenna-painiketta 
tallentaaksesi tiedoston.

Materiaali kappaleen ulkopuolelta on poistettu. Seuraavassa harjoituksessa poiste-
taan materiaalia kappaleen sisäpuolelta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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3Kappaleen sisäpuolen työstäminen
Seuraava askel harjoituskappaleen työstämisessä on poistaa materiaalia kappaleen 
sisäpuolelta. Tähän käytetään kahta kappaleen sisäpuoliseen työstöön tarkoitettua 
työstörataa.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Luomaan dynaaminen jyrsintärata (sisältäen alkioiden ketjutuksen, 

työkalun valinnan ja työstöarvojen antamisen).

 Luomaan uran jyrsintärata (sisältäen alkioiden ketjutuksen, työkalun 
valinnan ja työstöarvojen antamisen).

Dynaamisen jyrsintäradan luominen
Tässä osassa luodaan jyrsintärata, jolla harjoituskappaletta työstetään sisäpuolelta. 
Tämä työstöratatyyppi soveltuu erinomaisesti kaikille taskumuodoille, koska työka-
lulla päästään suoraan lopulliseen syvyyteen ja työstössä voidaan käyttää työkalun 
koko lastuavaa pituutta.

1 Valitse Profiili-työstörata Operaationhallinnasta ja paina [T] -näppäintä 
piilottaaksesi työstöradan näyttämisen. Näin uudet työstöradat on 
helpompi nähdä.

2 Valitse Työstöradat, 2D 
suurnopeusradat, Dynaaminen 
alue. Ketjutuksen valintaikkuna 
avautuu.
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3 Klikkaa kappaleen sisäprofiilia ketjuttaaksesi sen.

4 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. Ketjutuksen valintaikkuna 
sulkeutuu ja 2D suurnopeusratojen -valintaikkuna avautuu. 

5  Klikkaa Työkalu lehteä valitaksesi työkalun. 

6 Klikkaa Valitse kirjastosta -
painiketta. Työkalujen metrinen 
oletuskirjasto avautuu. 

Huom.: Varmista, että työkalukirjasto 
on Steel_MM.TOOLS-6. Mikäli ei ole, 
avaa pudotusvalikko ja valitse työka-
lukirjasto työkalukirjastojen luette-
losta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Valitse halkaisijaltaan 6mm tappijyrsin, ja klikkaa OK.

Dynaamisen jyrsintäradan parametrien asettaminen

1 Klikkaa Työstöparametrit-lehteä syöttääksesi työstöparametreille arvot 
sekä määrittääksesi kompensaation.

2 Kirjoita seuraavat arvot: 

 Anna35% Sivusiirroksi.

 ValitseEi koskaan Liike hyppäys nostaen -pudotusvalikosta.

 Anna 0 (nolla)Työvaraksi seinämillä ja Työvaraksi pohjapinnalla. 

Huomautus: Lisätietoja näistä parametreista saat kohdasta Dynaamisen 
jyrsintäradan parametrien asettaminen sivulla 25.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET



42 • DYNAAMISEN JYRSINTÄRADAN LUOMINEN
3 Klikkaa Siirtymisparametrit-lehteä asettaaksesi turvatason, nostotason, ja 
syöttötason sekä lopullisen työstöradan syvyyden. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Anna Syvyydeksi -10.0. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5 Klikkaa OK työstöradan luomiseksi.

6 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse Isometrinen 
kuvanto, jolloin näet kappaleen ja työstöradan isometrisessä kuvannossa. 
Työstörata työstää kappaleen sisäpohjan, mutta ei työstä kokonaan lisäuraa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse Päältä-
kuvanto, jolloin näet kappaleen ja työstöradan yläpuolelta katsottuna.

8 Valitse Tiedosto, Tallenna tai 
klikkaa Tallenna-painiketta 
tallentaaksesi tiedoston.

Uraradan luonti
Uranjyrsintäratojen avulla voidaan työstää tehokkaasti ovaalin muotoisia uria. 
Nämä ovat uria, jotka koostuvat kahdesta suorasta ja kahdesta 180 asteisesta 
kaaresta suorien päissä.

1 Valitse toinenDynaaminen jyrsintä-työstörata Työstöratojen hallinnasta ja 
paina [T] -näppäintä piilottaaksesi työstöradan. Näin uudet työstöradat on 
helpompi nähdä.

2 Valitse Mastercamin valikosta Työstöradat, Kaariradat, Uran jyrsintä. 
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

3 Ketjuta ura klikkaamalla sitä. Ketjutuksen suuntaa kuvaavan nuolen tulisi 
osoittaa myötäpäivään.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa. Ketjutuksen valintaikkuna 
sulkeutuu ja 2D Työstöradat - Uran jyrsintä -valintaikkuna avautuu. 

5 Klikkaa Työkalu valitaksesi työkalun. 

6 .Valitse 6mm tappijyrsin, jota käytettiin aikaisemmin dynaamisessa 
jyrsinnässä. 

Uranjyrsintäradan parametrien asettaminen

1 Klikkaa Syvyyslastut syöttääksesi arvot eri työstöparametreille sekä 
määrittääksesi kompensaation asetukset.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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2 Klikkaa Syvyyslastut -valintaruutua ottaaksesi syvyyslastut käyttöön. 
Tähän työstörataan käytetään parametrien oletusarvoja.

3 Klikkaa Siirtymisparametrit rakennepuusta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Anna –20.0 Syvyydeksi ja merkitse Absoluuttinen.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5 Luo työstörata klikkaamalla OK.

6 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse Isometrinen 
kuvanto, jolloin näet kappaleen ja työstöradan isometrisesti. Ura työstetään 
neljällä lastulla.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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7 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse Päältä-
kuvanto, jolloin näet kappaleen ja työstöradan kohtisuoraan ylhäältä.

8 Valitse Tiedosto, Tallenna tai 
klikkaa Tallenna-painiketta 
tallentaaksesi tiedoston.

Nyt kun kappale on työstetty, voit käyttää Mastercamin Simulointi- tai Tarkastus-
toimintoja tarkistaaksesi työstöradat ennen niiden lähettämistä työstökoneelle. 
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4Työstoratojen esikatselu
Mastercamissa on useita eri tapoja katsella työstöratojen liikkeitä ennen todellista 
kappaleen työstöä. Koneistusprosessin visualisointi on tärkeä vaihe ennen ohjelman 
lähettämistä työstökoneelle.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Simuloimaan työstöradat.

 Muokkaamaan simulointiasetuksia.

 Työstöratojen tarkastaminen.

Kaikkien työstöratojen simulointi
Mastercamin simuloinnin avulla voidaan tarkastella työkalun liikkeitä. Toiminnon 
avulla voit nopeasti tarkastella työstörataa ja havaita virheet jo ennen varsinaista 
työstöä.

Huomautus: Tässä jaksossa oletetaan, että kaikki 2D-työstön perusteet 
harjoitukset 1-3 on käyty läpi ja tallennettu MCX-tiedostona. Ellet ole näin 
tehnyt tai arvelet, että tallentamasi tiedosto ei ole aivan oikein, avaa 
VALMIS KAPPALE.MCX-6.

1 Käynnistä tarvittaessa Mastercam ja avaa tiedosto (katso yllä oleva 
huomautus).

2 Klikkaa Operaation hallinnan 
Valitse kaikki operaatiot -
painiketta.
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Kaikkiin viiteen työstörata-
kansioon ilmestyy vihreä 
tarkistusmerkki.

Note: Varmista, että kaikki työstö-
radat on asetettu näkyviksi grafiikka-
ikkunassa. 
Jokaisen työstöradan ikonin tulisi 

olla musta.  

Mikäli jotain työstöradoista ei 
näytetä, paina [T]..

3 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren oikealla painikkeella ja valitse Isometrinen 
kuvanto, jolloin näet kappaleen ja työstöradan isometrisessä kuvannossa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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4 Klikkaa Operaatioiden hallinnan 
Simuloi valitut operaatiot -
painiketta. Simuloinnin 
valintaikkuna ja simuloinnin 
ohjauspalkki avautuvat.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5 Valitse simuloinnin 
valintaikkunassa Näytä työkalu- ja 
Pikatarkastus-painikkeet. Näillä 
valinnoilla näytetään simuloinnissa 
työkalu ja varjostetaan työkalun 
pyyhkäisemä alue. 

VIHJE: Simuloinnin näyttöasetuksia voi säätää lisää muista Simuloinnin 

valintaikkunan painikkeista. Voit myös avata Asetukset-painikkeella  

erillisen Simulointiasetusten valintaikkunan. Tässä voidaan asettaa 
erilaisia valintoja, kuten työkalun ja pitimen näyttötavat ja työstöradan eri 
jaksojen värit.

6 Simuloinnin hallintapalkin painikkeilla ja liukusäätimillä käynnistetään ja 
ohjataan simulointia. 

 Työstä painike aloittaa 
simuloinnin. 

 Simuloinnista saa lisätietoja 
painamalla hallintapalkin Ohje-
painiketta.

7 Simulointi lopetetaan painamalla valintaikkunan OK-painiketta.

VIHJE: Simuloinnin näyttöasetuksia on helppo muokata kunkin tilan-
teen vaatimusten mukaisiksi. Yksityiskohtaisempia neuvoja kustakin 
painikkeesta saat tutustumalla Mastercamin Ohjeeseen Simuloinnin ja 
Simulointiasetusten valintaikkunoissa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Kaikkien työstöratojen tarkastus
Mastercamin Tarkasta valitut operaatiot –toiminnolla kappaleen työstön simuloin-
tiin käytetään solidimallia. Tarkastuksen luoma malli vastaa lopullista mallia, ja siinä 
näkyvät mahdolliset työkalun tai sen osien törmäykset aihioon tai kappaleeseen. 
Tässä osassa tarkastetaan aihion työstö Tarkastus-menetelmällä.

1 Varmista, että kaikki operaatiot ovat 
valittuina Operaation hallinnassa ja 
klikkaa Tarkasta valitut operaatiot 
-painiketta. Tarkastus-
valintaikkuna avautuu.

2 Klikkaa Tarkastuksen 
valintaikkunassa Työstä-painiketta. 
Aihio, kappale ja työstörata 
näytetään tarkastuksessa.

VIHJE: Tarkastuksen asetuksia voidaan säätää valintaikkunan painik-
keilla ja kentillä ja liukusäätimillä. Tarkastuksen asetuksista saa lisätietoja 
klikkaamalla Ohje-painiketta.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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Seuraavassa kuvassa näkyy kappale tarkastuksen jälkeen.

3 Tarkastus lopetetaan painamalla valintaikkunan OK-painiketta.

Olet nyt varmistanut, että työstöradat toimivat oikein, joten voit nyt lähettää ne 
työstökoneellesi.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5Työstöratojen postprosessointi
Postprosessointi tai postaus tarkoittaa prosessia, jossa -geometriatiedostojen työs-
töradat muunnetaan muotoon, jota työstökoneen ohjaus ymmärtää (esimerkiksi G-
koodeiksi). Postprosessoriksi kutsuttu erikoisohjelma lukee -tiedoston ja kirjoittaa 
vastaavan NC-koodin. Yleensä jokainen työstökone tai ohjaus vaatii oman postpro-
sessorinsa, jota on muokattu tuottamaan koodia kunkin ohjauksen vaatimusten ja 
käyttäjän asetusten mukaisesti.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Postprosessoimaan kaikki työstöradat NC-ohjelman tuottamiseksi.

Kaikkien työstörataoperaatioiden postprosessointi
Tässä harjoituksessa postprosessoidaan kaikki työstörataoperaatiot NC-tiedostoksi, 
tarvittaessa muokataan tiedoston koodeja ja tallennetaan tiedosto.

Huomautus: Tässä jaksossa oletetaan, että kaikki 2D-työstön perusteet 
harjoitukset 1 - 3 on käyty läpi ja MCX-tiedosto tallennettu. Ellet ole näin 
tehnyt tai arvelet, että tallentamasi tiedosto ei ole aivan oikein, avaa 
VALMIS KAPPALE.MCX-6 tiedosto.

1 Käynnistä tarvittaessa Mastercam ja avaa tiedosto (katso yllä oleva 
huomautus).

2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa 
Valitse kaikki operaatiot -
painiketta.

Jokaisessa viidessä työstörata-kansiossa näkyy vihreä tarkistusmerkki 
osoittamassa, että ne ovat valittuja.
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3 Klikkaa Operaatioiden hallinnan 
Postprosessoi valitut operaatiot -
painiketta. Postprosessoinnin 
valintaikkuna aukeaa.

4 Aseta postprosessoinnin parametrit kuten kuvassa. Ohjelma kysyy, haluatko 
tallentaa NC-tiedoston ja näyttää syntyvän tiedoston oletustekstieditorissa.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET
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5 Klikkaa OK. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

6 Klikkaa Tallenna, jolloin NC-ohjelma tallennetaan oletuskohteeseen 
ehdotetulla nimellä. 

Huomautus: 

• Postprosessointi voi kestää useita minuutteja. Kun se on valmis, NC-
ohjelma avautuu oletuseditoriin. Tässä harjoituskirjassa käytetään NC-
ohjelman käsittelyyn Mastercam Editor -ohjelmaa.

• Oikean NC-koodin tuottaminen työstökoneelle ja ohjaukselle edellyttää 
oikein määritettyä koneenmäärittelyä, ohjauksenmäärittelyä ja .PST-
tiedostoa. Lisätietoja koneen- ja ohjauksenmäärittelystä sekä postpros-
essoreista saa Mastercamin mukana tulevasta dokumentaatiosta:

 Mastercamin ohje

 Mastercam  X6 NCI & Parameter Reference -opas (tiedustele 
Mastercam-edustajaltasi)
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7 Valitsemasi editori avautuu (tässä tapauksessa CimcoEdit) ja näyttää 
postprosessoidun NC-ohjelman.

8 Selaa NC-ohjelmaa, ja varmistu, että se vastaa haluttua tulosta. Muokkaa 
tarvittaessa ohjelmaa ja tallenna se.
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Postprosessoinnin yhteenveto: NC-tiedostojen 
lähettäminen työstökoneelle

TÄRKEÄÄ: Tässä harjoituskirjassa on käytetty koneenmäärittelyn 
esimerkkinä Mastercam Mill -oletuskonetta. Yksityiskohtaisia ohjeita NC-
ohjelman lähettämiseen juuri sinun käyttämällesi työstökoneelle ei ole 
mahdollista antaa, koska koneiden asetukset ja ohjaukset ovat muokatta-
vissa ja todennäköisesti eroavat tässä käytetyistä määrittelyistä. Seuraa-
vassa annetaan yleinen kuvaus siitä, kuinka NC-ohjelman tiedonsiirto 
toimii.

Kun NC-ohjelma on tarkastettu, muokattu ja tallennettu, asetetaan työstökone 
vastaanottamaan ohjelma. Vastaanotto tehdään työstökoneen ja ohjauksen valmis-
tajan ohjeiden mukaan. 

Kun työstökoneen ohjaus on valmis ottamaan vastaan NC-ohjelman, konfiguroi 
editori tai tiedonsiirto-ohjelma keskustelemaan ohjauksen kanssa. Yksityiskohtaisia 
tietoja saat tiedonsiirto-ohjelman käsikirjoista.

Lähetä NC-ohjelma ohjaukselle kuten työstökoneen ja ohjauksen valmistajan 
ohjeissa neuvotaan. Kun aloitat tiedonsiirron, tiedon lähetys ja vastaanotto hallitaan 
tavallisesti työstökoneen ohjaukselta.

Mastercam-edustajaltasi saat lisätietoja koneen- ja ohjauksenmäärittelyistä ja 
postprosessori (PST)- tiedostoista.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki 2D-työstön perusteet harjoitukset. Käytyäsi nyt 
läpi tämän harjoituskirjan suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin 
ominaisuuksiin ja toimintoihin. Tässä tai muissa sarjassa saattaa olla sopivia harjoi-
tuskirjoja. 

Tämä kirjanen kuuluu Mastercamin Getting Started harjoituskirjoihin. -sarjassa 
tutustutaan Mastercamin yleisiin piirteisiin ja opitaan perustoimintoja. . Muita 
harjoituskirjasarjojen aiheita ovat: 

 Focus-sarja: Näissä keskitytään tiettyihin Mastercamin piirteisiin—
esimerkiksi asetuslehtiin tai piirrepohjaiseen poraukseen ja niissä 
opiskellaan sekä perusteita että syvällisempiä taitoja.
2D-TYÖSTÖN PERUSTEET



62 • MASTERCAMIN TIEDONLÄHTEET
 Exploring-sarja:Sarjassa tutustutaan yksittäisiin Mastercamin ohjelmiin—

Mastercam® for SolidWorks® tai Mastercam Swiss Expert -ohjelmiin ja 
opetellaan ohjelmien käyttöä syvällisemmin.

Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan lisätään uusia harjoitus-
kirjoja. Lisätietoja saa Mastercam-edustajalta.

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercamin käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercamin Ohje –Mastercamin Ohje avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö 
Mastercamin päävalikosta tai näppäilemällä [Alt+H]. Valtaosassa 
valintaikkunoita ja valintapalkkeja on Ohje-painike, joka avaa ohjetiedoston 

suoraan vastaavasta kohdasta.  

 Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi pystyy vastaamaan 
kysymyksiisi.

 Tekninen tuki —Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi.Tarvittaessa 
voi myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa 
ottaa yhteyttä ensin maahantuojaan.   

 CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, laajaa 
oppimisympäristöa, jossa on saatavana vuorokauden ympäri 
oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi hioa 
taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -
tutkintoon. Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, 
www.mastercam.fi -sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoiteeseen 
training@mastercam.com. 

 Online-ohje— Voit myös hakea apua Mastercam-keskusteluryhmästä, joka 
löytyy osoitteesta www.emastercam.com. Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy 
osoitteista www.mastercam.fi ja www.mastercam.com 
jawww.mastercamedu.com.

Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit liittyä meihin 
Facebookissa (www.facebook.com/mastercam) seurata Twitterissä 
(www.twitter.com/mastercam) ja kirjautua blogiimme, Mastercam Xtras 
(http://blog.mastercam.com) YouTubessa voit seurata, kuinka Mastercam 
toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!  
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Mastercamin dokumentaatio
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mstercamin asennuskan-
sion \Documentation-kansioon:

 Mastercam X6 Pikaopas

 Mastercam X6 Järjestelmänvalvojan opas

 Mastercam X6 Siirtymisopas

 Mastercam X6 Mastercam pikaopaskortti

 Mastercam X6 Tiedostojen sijainnit

 Mastercam X6 Post Debugger User’s Guide

Ota yhteyttä
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vasta-
uksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseeninfo@zenex.fi.
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