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Johdanto

Tervetuloa käyttämään Mastercam tutustumisopas -harjoituskirjaa. Tämän käyttöop-
paan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään Mastercamin käyttöliittymää ja joitain 
peruskonsepteja. Opas on jaettu kahteen eri osioon:

 Yleiskatsaus Mastercamiin 1. osio antaa sinulle laajan kuvan Mastercamista, 
kuten ohjelman konfiguroinnista, mukauttamisesta ja käyttöliittymästä.

 Mastercamin grafiikkaikkuna 2:ssa osiossa tarkastellaan grafiikkaikkunaa, 
kuvantojen käyttöä ja tasojen hallintaa.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Ymmärtämään erinäisiä Mastercamin toimintoja
 Luomaan konfigurointi- ja työtilatiedosto
 Hallitsemaan kappaletta Mastercamin grafiikkaikkunassa.

TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on joskus muutettu, jotta 
kuvat olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten välttämättä täsmää 
Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden 
tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam for SOLIDWORKS harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin Demo/

opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX-9) on erilainen kuin 
Mastercamin (MCX-9) ja Mastercamin joitain perustoimintoja, kuten 
tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi käyttää.

 Kunkin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin 
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä. 

 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa 
neuvota toisin, tallenna tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin 
muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee Mastercam for SOLIDWORKS 
työasemalta,
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 Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys. 
Kaikki videot ovat katseltavissa Mastercam Youtube-kanavalta: 
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.

 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.

TÄRKEÄÄ: 
INTRODUCTION TO MASTERCAM



Osa 1

Yleiskatsaus 
Mastercamiin



Mastercamin käyttöliittymä

Mastercamin työtila koostuu sarjasta vakioituja elementtejä, työkaluriveistä työskente-
lytilaan. Siihen kuuluu myös erikoiselementtejä, kuten työkalupalkkeja ja hallintaikku-
noita.

Tämän osio antaa sinulle yleiskuvan Mastercamista toiminnasta käymällä läpi niitä 
elementtejä, joista Mastercamin käyttöliittymä rakentuu.

Tutustuminen Mastercamin käyttöliittymään
 Käynnistä Mastercam joko:
 Kaksoisklikkaamalla 

Mastercamin ikonia 
työpöydällä

tai

 valitse Mastercam Windowsin 
Käynnistä–valikosta.

Ensimmäiseksi tutustutaan Mastercamin käyttöliittymään. Mastercamin 
käyttöliittymä koostuu monista erilaisista elementeistä, jotka ovat 
kappaleiden luomisen ja työstämisen kannalta elintärkeitä. 

Kuvassa alla näkyy Mastercamin käyttöliittymän elementit. Jokainen osio on 
numeroitu ja niistä on tarkemmat selostukset alla. 
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1 Valikkorivi sisältää valikkoja, joista pääset käsiksi kaikkiin Mastercamin 
ominaisuuksiin ja toimintoihin. Klikkaa valikkoa nähdäksesi sen sisältämät 
toiminnot ja komennot.

2 Työkalurivit on painikkeiden ryhmittymiä, joista on suora yhteys valikkojen 
toimintoihin.

3 AutoCursor työkalurivi Mahdollistaa X, Y ja Z koordinaattien manuaalisen 
syötön, tai voit havainnoida sen avulla pisteitä, joihin tarttua samalla, kun 
liikutat kursoria grafiikka-alueella. AutoCursor on toiminnassa aina, kun 
Mastercam pyytää valitsemaan jonkin kohdan grafiikkaikkunassa.

Tiedosto

Apuvälineet
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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4 Alkioita valitaan grafiikka-ikkunasta useimpiin Mastercamin toimintoihin 

Yleisen valintapalkin avulla. Yleinen valintapalkki on aktiivinen aina paitsi 
silloin, kun sinulla on joku muu toiminto aktiivisena kuten perusgeometrian 
luonti, analysointi tai kuvannon käsittely. Se on aktiivinen myös silloin, kun 
jokin toiminto pyytää sinua valitsemaan alkioita, esimerkiksi työstöratojen 
luonnin yhteydessä.

5 Valintapalkkeja käytetään geometrian luontiin ja muokkaamiseen. 
Valintapalkit toimivat valintaikkunoiden tapaan, mutta ne näyttävät 
työkaluriveiltä. Valintapalkkeja ei voi irrottaa tai liikutella

Vakiovalinta

Solidien valinta

Oletus-tila

Käytössä-tila
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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6 Operaationhallinta 

 Työstöradat: Näyttää listan 
koneryhmistä ja 
työstörataryhmistä avoinna 
olevassa tiedostossa. 
Operaationhallinnan 
Työstöradat-välilehdeltä 
luodaan, lajitellaan, 
muokataan, regeneroidaan, 
tarkistetaan, simuloidaan ja 
postprosessoidaan 
operaatioita.

 Solidit:Operaationhallinnan 
Solidit-välilehdellä on kunkin 
käytössä olevan tiedoston 
solidit ja sen operaatiohistoria 
ja työstöradat. Solidit 
välilehdeltä muokataan 
solideja ja solidien 
operaatioita.

 Art-hallinta: Art-hallinnan 
välilehti 
Operaationhallinnassa on 
keskeinen paikka, josta työn 
alla olevaa Art-mallia 
prosessoidaan. 

7 Grafiikkaikkunnassa katsellaan, luodaan ja muokataan kappaleita. 
Grafiikkaikkunassa näkyvät myös kulloinkin käytössä olevat mittayksiköt 
(tuuma/millimetri), kappaleen koordinaatistoakselit ja siitä voidaan katsella eri 
kuvantoja, konstruktiosuuntia, työkalusuuntia ja työkoordinaatistoa.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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8 Viimeksi käytetyt. Tästä pääset 
helposti käyttämään aikaisemmin 
käytettyjä Mastercamin toimintoja. 
Viimeisimpien toimintojen 
työkalurivi on oletuksena telakoituna 
pystyasentoon ohjelman oikeaan 
reunaan.

Viimeksi käytetyt -työkalurivin 
painikkeet päivittyvät 
automaattisesti käyttäessäsi 
Mastercamin toimintoja.

9 Tilariviltä muokataan ominaisuuksia (värejä, viivatyyppejä jne.), geometrian 
tasoja, ryhmiä, kuvantoja, geometrian ja työstöradan suuntia (työkalu- ja 
konstruktiosuuntia). Mastercam näyttää kulloisenkin työkoordinaatiston ja 
työkalu/konstruktiotason tilarivin vasemmalla puolella.

Operaationhallinnasta ja sen asetuksista opitaan lisää seuraavassa harjoituksessa.
INTRODUCTION TO MASTERCAM



LUKU 1

1Operaationhallinnan Työstöradat-
välilehden käyttö

Operaationhallinnan Työstöradat-välilehdeltä luodaan, lajitellaan, muokataan, regen-
eroidaan, tarkistetaan, simuloidaan ja postprosessoidaan operaatioita. Sillä organisoi-
daan työstöratainformaatioita koneryhmissä ja työstörataryhmissä. Myös 
Operaationhallinta voidaan piilottaa/näyttää ja siirtää toiseen paikkaan aivan kuten 
työkalurivitkin. Operaationhallinnan asetukset ovat modaalisia, mikä tarkoittaa sitä, 
että Mastercam muistaa asetukset, vaikka ohjelma suljetaankin.

Tässä harjoituksessa Operaationhallinnan siirtämiseen, piilottamiseen ja näyttämiseen 
käytetään erilaisia menetelmiä.

Tässä luvussa opitaan
 Irrottamaan ja kiinnittämään Operaationhallinta-valikko.
 Piilottamaan ja näyttämään Operaationhallinta.
 Mukauttamaan Operaationhallinta-valikkoa. 

Harjoitus 1: Operaationhallinnan siirtäminen ja kiinnittäminen
Tässä harjoituksessa opetellaan liikuttelemaan ja kiinnittämään Operaationhallintaa.

1 Vedä ja pudota Operaationhallinta grafiikkaikkunaan klikkaamalla 
Operaationhallinnan otsikkoriviä hiiren vasemmalla painikkeella.

Aivan kuten kiinnittämätön työkalurivi, Operaationhallinta voi liikkua (kellua) 
missä tahansa grafiikkaikkunassa. Jos Solidit tai Art-hallinta ovat aktiivisia, ne 
pysyvät yhä telakoituna. 
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VINKKI: Operaationhallinta voidaan kiinnittää ja irrottaa myös kaksoisk-
likkaamalla Operaationhallinnan otsikkoriviä.

2 Operaationhallinnan kokoa 
muutetaan klikkaamalla ja vetämällä 
sen kulmia.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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3 Vedä ja pudota Operaationhallinta kuvaruudun oikealle puolelle.

Operaationhallinta tarttuu paikoilleen, kun se kiinnittyy.

4 Operaationhallinta on oletusarvoisesti kiinnitetty grafiikka-alueen vasempaan 
reunaan.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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VINKKI: Jos käytössäsi on kaksi näyttöä, vapauta toinen näyttö koko-
naan grafiikkaikkunalle vetämällä ja pudottamalla Operaationhallinta 
toiseen näyttöön.

Harjoitus 2: Operaationhallinnan piilottaminen ja näyttäminen
Tässä harjoituksessa opit piilottamaan ja näyttämään Operaationhallinnan.

1 Operaationhallinta voidaan sulkea 
napsauttamalla sen oikean 
yläkulman sulkemispainiketta.

2 Palauta Operaationhallinta 
uudelleen näkyväksi valitsemalla 
Näytä/piilota Työstöradan 
hallinta Näytä-valikosta.

VINKKEJÄ: 

 Voit käyttää myös pikanäppäimiä [Alt+O] vaihtaaksesi Operaationhal-
linnan näkymisen.

 Jos Solidit ja Art hallinta ovat aktiivisia, Työstöradat-välilehti ei 
näy niiden päällä. Operaationhallinnan alareunasta on valittava 
Työstöradat.

3 Piilota Operaationhallinta 
klikkaamalla Auto Hide painiketta 
Operaationhallinnan oikeassa 
ylälaidassa.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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Operaationhallinta on nyt 
piilotettuna grafiikka-alueen vasenta 
laitaa vasten. 

Siirtämällä hiiren kursorin 
tekstiosion päälle Operaationhallinta 
tulee takaisin näkyviin.

HUOM.: Jos sinulla on Solidit ja Art-hallinta päällä ne näkyvät myös 
grafiikka-alueen vasenta laitaa vasten.

4 Saat Operaationhallinnan uudestaan näkyviin valitsemalla ne ja 
napsauttamalla samaa Auto Hide painiketta uudestaan.

Harjoitus 3: Operaationhallinta-valikon mukauttaminen
Tässä harjoituksessa opit mukauttamaan Operaationhallinnan näkymää, kuten 
taustaväriä ja fonttityyliä.

1 Valitse Taustan väri oikean ylälaidan pudotusvalikosta. Tästä vaihdetaan 
Operaationhallinnan taustaväri.

Värien valintaikkuna avautuu.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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2 Valitse väri oikealla näkyvän kuvan 
mukaisesti. 

3 Klikkaa OK.

Operaationhallinnan taustaväri on 
nyt sininen.

VINKKI: Samasta pudotusvalikosta voi vaihtaa viivan ja fontin 
ominaisuuksia.

4 Valitse pudotusvalikosta Palauta oletusominaisuudet harjoituskirjan jatkoa 
varten.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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Olet nyt suorittanut 1. harjoituksen Mastercamiin tutustuminen -oppaasta. 
Seuraavassa harjoituksessa opit lisää Ohjelman konfigurointi valintaikkunasta.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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LUKU 2

2Ohjelman konfigurointi

Ohjelman konfigurointi -valintaikkunaa käytetään määrittelemään ja hallinnoimaan 
Mastercamin käyttöasetuksia. Mastercamissa voidaan muuttaa työympäristöä tai 
luoda uusi työympäristö milloin tahansa. Koska kukin työtilan konfigurointi on tallen-
nettu erilliseen tiedostoon, ympäristön vaihtaminen on helppoa. 

Tässä harjoituksessa vaihdat asetuksia Ohjelman konfigurointi -valintaikkunassa ja 
huomaat mitä kaikkea yksi config-tiedosto pitää sisällään. 

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan konfigurointitiedosto.
 Vaihtamaan konfigurointiasetuksia.
 Asettamaan automaattisen tallennuksen ja varmuuskopioinnin.

Harjoitus 1: Konfigurointitiedoston luominen
Tässä harjoituksessa luodaan .config tiedosto. 

1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Asetukset, Konfigurointi.

Ohjelman konfiguroinnin 
valintaikkuna avautuu.



18  MASTERCAM X9/ Ohjelman konfigurointi
2 Klikkaa Tallenna nimellä -painiketta 
valintaikkunan vasemmassa 
alakulmassa.

Esiin tulee Tallenna nimellä-
valintaikkuna.

3 Anna tiedoston nimeksi Harjoitus. 

4 Napsauta Tallenna-painiketta.

Mastercam luo uuden .config 
tiedoston. Voit luoda useita eri 
.config tiedostoja.

Tulevissa harjoituksissa tallennat muutokset tähän Harjoitus-
konfigurointitiedostoon

Harjoitus 2: Ohjelman värien muuttaminen
Tässä harjoituksessa muutat joitain Mastercamin käyttöliittymän oletusväreistä ja 
geometrian väreistä.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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1 Valitse Värit-sivu listalta.

Tältä sivulta voit mukauttaa 
Mastercamin oletusväriasetuksia 
käyttöliittymälle ja geometrialle.

2 Valitse Geometrian väri Värit-sivun 
listalta.

Huomaat, että Geometrian värin 
valintana on tällä hetkellä väri 
numero 1.

3 Syötä väri: numerokenttään 163 ja 
paina [Enter].
Nyt geometria tulee näkymään tällä 
värillä.

4 Valitse Taustan väri (liukuvärin 
alku) luettelosta.

Väri 101 on tällä hetkellä valittuna.

5 Syötä väri: numerokenttään 15 ja 
paina [Enter].
Liukuvärityksen alku on nyt 
valkoinen 
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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6 Valitse Taustan liukuvärin suunta -
pudotusvalikosta Ei (käytä 
grafiikan taustaväriä)
Asetuksella käytetään taustaväriä 
(liukuvärin alkua).

VINKKI: Voit vaihtaa värejä geometri-
alle, solideille ja pinnoille käyttämällä 
Tilarivin kolmea värivalintapainiketta.

Tässä oli vain pintaraapaisu Mastercamin värimaailman mukauttamisesta. 

Harjoitus 3: CAD-asetusten muuttaminen 
Tässä harjoituksessa teet muutoksia CAD-asetuksiin. 

1 Valitse CAD-asetukset-sivu 
Ohjelman konfigurointi 
valintaikkunan listalta.

Tältä sivulta määrität Design-
oletusasetuksia, kuten oletussuoran 
ja splinin ominaisuuksia.

2 Valitse Viivatyyli kohdasta 
Oletusominaisuudet kuten kuvassa 
oikealla.

Nyt geometria tulee näkymään tällä 
viivatyylillä.

3 Valitse Viivaleveys kuvan 
mukaisesti. 

Nyt geometria tulee näkymään tällä 
viivaleveydellä.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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4 Klikkaa OK Ohjelman konfiguroinnin 
valintaikkunasta.

5 Klikkaa Kyllä tallentaaksesi asetukset Harjoitus.config tiedostoon.

6 Valitse Luo, Suorakaide 
Mastercamin valikkoriviltä.

7 Seuraa grafiikka-alueen vasempaan yläkulmaan ilmestyviä ohjeita 
suorakaiteen luontia varten.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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8 Klikkaa OK valintapalkista.

Viivatyyli ja viivaleveys ovat juuri tekemiesi CAD-asetusten mukaiset, samoin 
geometrian väri, jonka valitsit Värit-sivulta.

VINKKI: Voit vaihtaa viivatyyliä ja -
leveyttä myös tilariviltä.

Harjoitus 4: Automaattisen 
tallennuksen ja varmuuskopioinnin asettaminen
Kun kappaletta piirretään, voi tiedoston tallentaminen riittävän usein unohtua. 
Onneksi Mastercam voi tallentaa työn puolestasi ajankohdin, jotka voit määritellä. 
Mastercam voi jopa tallentaa tiedostojen erilaiset versiot varmuuskopioina. Tässä 
harjoituksessa opit tekemään edellä mainitut toiminnot.

1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Asetukset, Konfigurointi.

Ohjelman konfiguroinnin 
valintaikkuna avautuu.

2 Laajenna Tiedostot-kohtaa 
Ohjelman konfigurointi -
valintaikkunassa ja valitse Autom. 
tallennus/varmuuskopio.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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3 Tee Automaattinen tallennus / varmuuskopio -sivulla näin:

 Aktivoi automaattinen tallennus merkitsemällä Automaattinen 
tallennus valintaruutu.

 Syötä tallennusväliksi (minuuttia): 10.
 Merkitse MCX-varmuuskopiot -ruutu aktivoidaksesi automaattisen 

varmuuskopioinnin.

Nyt olet määrittänyt Mastercamin asetukset seuraavasti:

 Mastercam tallentaa työn automaattisesti 10 minuutin välein.
 Mastercam säilyttää 10 viimeisintä tiedoston versiota.

Mastercam käyttää näitä uusia automaattisen tallennuksen ja varmuuskopioinnin 
asetuksia kaikkiin istuntoihin, jotka käyttävät tätä konfigurointitiedostoa.

HUOM.: Jos haluat tietää lisää näiden sivujen asetuksista tai muista 
Ohjelman konfigurointi -sivuista klikkaa Ohje painiketta valintaikkunan 
oikeassa alalaidassa.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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VINKKI: Tiedostojen varmuuskopiot on tallennettu kansioon, joka on 
määritelty Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan Tiedostot-sivulla. 
Klikkaa Valittu kohde -kentässä näkyvää tiedostopolkua.

4 Valitse seuraavia harjoituksia varten mcamxm.config <mm> Nykyinen 
pudotusvalikosta.

5 Hyväksy asetukset ja sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
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Olet nyt suorittanut 2. harjoituksen Mastercamiin tutustuminen -oppaasta. 
Seuraavassa harjoituksessa opit lisää Mukauttaminen-valintaikkunan asetuksista.
INTRODUCTION TO MASTERCAM
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LUKU 3

3Työtilan mukauttaminen

Tässä harjoituksessa opit käyttämään mukauttamis-valintaikkunaa Käytä Mukaut-
tamisen-valintaikkunaa muokataksesi Mastercamin työtiloja kuten työkalurvien 
asettelua, pikanäppäimien määrittelyjä sekä hiiren oikean näppäimen valikkoa.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan uusi työtilatiedosto
 Luomaan, poistamaan ja mukauttamaan työkalupalkkeja
 Piilottamaan ja asettamaan näkyväksi työkalupalkkeja
 Muokkaamaan grafiikka-alueella näytettäviä valikoita.
 Liittämään Mastercamin toimintoja pikanäppäimiin.
 Asettamaan työkalurivien ja valikoiden näyttövalintoja ja käyttöliittymän 

värejä.

Harjoitus 1: Uuden työtilan luonti
Tässä harjoituksessa luot uuden työtilan (.WORKSPACE) tiedoston, johon talletetaan 
omat Mastercam-asetukset. 

1 Valitse valikkoriviltä Asetukset, 
Mukauta.

Mukauta-valikkoruutu aukeaa.

VINKKI: Voit myös klikata hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella 
tai työkalurivillä ja valita Mukautaavataksesi saman valikon.

2 Valitse Uusi... valintaikkunan 
yläreunasta.

Uusi työtila-valintaikkuna avautuu.
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3 Kirjoita Harjoitus uuden työtilan 
nimeksi

4 Klikkaa OK. Mastercam luo uuden työtilatiedoston.

Voit hyödyntää valikkorivin muitakin valintoja: uudelleennimeä, kopioi, poista 
tai palauta.

Seuraavassa harjoituksessa mukautat Mastercamin työkalurivejä uudessa 
Harjoitus -työtilatiedostossa

Harjoitus 2: Työkalurivien mukauttaminen:
Mastercamin työkaluriveillä toimintojen käyttö on yhtä helppoa kuin hiirellä klik-
kaaminen. Huomaat kuitenkin, ettei joitakin työkalurivejä käytetä tai että työkalurivi, 
jota tarvitset ei ole näkyvissä. Tässä harjoituksessa käytät Työkalurivit-välilehteä työka-
lupalkkien näyttämiseen, piilottamiseen ja uusien työkalupalkkien luomiseen.

1 Selaa työkalurivien listaa 
Mukauttamisen valintaikkunan 
oikeassa laidassa.

Merkatut työkalurivit näkyvät tällä 
hetkellä Mastercamissa. 
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2 Klikkaa valintaruutua Pikamaskit 
työkalurivien valintaikkunassa.
Pikamaskit-työkalurivi on kiinnitetty 
oletusarvoisesti pystysuuntaisesti 
suoraan Viimeksi käytetyt -
työkalurivin alapuolelle Mastercam-
ikkunan oikeassa reunassa. 
Poistamalla merkkauksen työkalurivi 
poistuu näkyvistä

3 Työkalurivi palautuu grafiikkaikkunaan, kun klikkaat Pikamaskit painiketta 
uudelleen.

Näitä työkalurivi-asetuksia voit käyttää piilottaaksesi tarpeettomia 
työkalurivejä ja pitääksesi usein käytettyjä työkalurivejä näkyvillä Seuraavaksi 
luot uuden työkalurivin.

4 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
Työkalurivit listaa ja valitse Uusi 
työkalurivi avautuvasta valikosta.

Uusi työkalurivi ilmestyy kelluvana 
grafiikkaikkunaan. Se ilmestyy myös 
Työkalurivit-listalle.

5 Kirjoita Harjoitus uuden työkalurivin nimeksi ja paina [Enter] . Harjoitus-
työkalurivi näkyy listan ensimmäisenä *-merkillä varustettuna. Tämä *-merkki 
tarkoittaa, että kyseessä on käyttäjän luoma työkalurivi. Seuraavaksi lisätään 
työkaluriville toimintoja.

HUOM.: Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä luomaasi työkaluriviä ja 
valitse Nimeä työkalurivi uudelleen vaihtaaksesi nimen.

6 Valitse Analysoi Kategoria-
pudotusvalikosta.

Kategoria-listassa on nyt 
Analysoinnin toimintoja.
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7 Lisätäksesi toimintoja Harjoitus-
työkaluriville, toimi seuraavasti:

a Valitse listasta Analysoi kulma. 

b Klikkaa Lisää painiketta 
lisätäksesi toiminnon valitulle 
työkaluriville.

HUOM.: Varmista, että *Harjoitus-työkalurivi on valittuna Työkalurivit-
listalta.

Mastercam lisää Analysoi kulma -
toiminnon Harjoitus-työkaluriviin.

8 Toista edellistä vaihetta kunnes olet 
lisännyt viisi Analysoinnin toimintoa 
työkaluriville.

Työkalurivin tulisi näyttää samalta 
kuin kuvassa oikealla. Työkalurivi on 
vaakatason suuntainen.

VINKKI: Voit tehdä työkalurivistä pystysuoran tarttumalla sen vasem-
paan laitaan ja vetämällä hiirtä oikealle.

9 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
Harjoitus-työkalurivin Analysoi 
kulma painiketta ja valitse Luo 
alavalikko.
INTRODUCTION TO MASTERCAM



TYÖKALURIVIEN KIINNITYS JA IRROTUS   31
Mastercam luo alavalikon Analysoi 
kulma -valikolle. 
Käyttömukavuuden lisäämiseksi voit 
lisätä keskenään samankaltaisia 
toimintoja yhden valikon alle. 

10 Lisätäksesi toimintoja alavalikkoon 
valitse kaksi toimintoa Harjoitus-
työkaluriviltä ja vedä ne Analysoi 
kulma -alavalikkoon. 

Alavalikon tulisi näyttää samalta kuin 
kuvassa oikealla. Huomioi, että 
sinulla saattaa olla eri toiminnot kuin 
kuvassa riippuen siitä mitä 
toimintoja valitsit edellisissä 
vaiheissa.

HUOM.: Alavalikon nimi saattaa muuttua, mikäli vedät toimintoja 
muiden, jo siellä olevien, toimintojen päälle sen sijaan, että raahaat niitä 
alavalikon päälle.

11 Klikkaa OK Mukauttaminen-valintaikkunassa

12 Valitse vetovalikkonuoli Analysoi 
kulma painikkeesta *Harjoitus-
työkaluriviltä 

Alavalikot mahdollistaa toimintojen 
ryhmittelyn ja tekee tilariveistä 
siistimpiä.

Luomalla omia työkalurivejä pääset nopeasti käsiksi toimintoihin, joita käytä 
usein. Voit myös mukauttaa Mastercamin oletustyökalupalkkeja omien 
tarpeittesi mukaan.

Harjoitus 3: Työkalurivien kiinnitys ja irrotus
Mastercamissa voit sijoittaa työkalurivit haluamallasi tavalla. Tässä harjoituksessa opit 
siirtämään edellisessä harjoituksessa luotua Harjoitus työkaluriviä. Tällä hetkellä 
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työkalurivi "kelluu" grafiikkaikkunassa. Kelluvat työkalurivit voidaan siirtää grafiikkaik-
kunassa minne tahansa.

1 Valitse Harjoitus -työkalurivi 
klikkaamalla hiiren vasemmalla 
painikkeella työkalurivin 
nimikohdasta ja pidä painettuna.

2 Tartu Harjoitus työkaluriviin ja vedä se lähelle vaakatasoon kiinnitettyjä 
työkalurivejä ja päästä hiiren painikkeesta.

Työkalurivi tarttuu paikoilleen.

3 Ota kiinni Harjoitus -työkalurivin vasemmasta laidasta ja vedä se grafiikka-
alueelle irrottaaksesi sen paikoiltaan.

4 Valitse Asetukset, Mukauta. Mukauttaminen-valikkoruutu aukeaa.

5 Poista työkalurivin näytön valinta klikkaamalla valintaruutua Harjoitus 
työkalurivin vieressä. Työkalurivi on piilossa harjoituksen lopun.
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Harjoitus 4: Hiiren oikean näppäimen valikot grafiikka-alueella
Tässä harjoituksessa mukautautetaan grafiikka-alueen valikkoa klikkaamalla hiiren 
oikealla näppäimellä missä tahansa grafiikka-alueella. 

1 Valitse Oikean näppäimen valikot -
välilehti.

Kategoriat näkyvät valikon vasemmassa laidassa ja oikealla näkyvät valikot, 
jotka avautuvat klikatessa hiiren oikealla näppäimellä.

2 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
Mukauta kohtaa Oikean näppäimen 
valikot -ikkunassa ja valitse Lisää 
erotin

Erotin ilmestyy Mukauta-toiminnon 
alle.

3 Valitse Tiedosto kategorioiden 
pudotusvalikosta.
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4 Varmista, että oikean näppäimen 
valikot -listalta Erotin on valittuna ja 
lisää Tallenna-toiminto siihen 
klikkaamalla Lisää.

Nyt Tallenna -toiminto löytyy 
oikean näppäimen valikosta.

5 Klikkaa Käytä tallentaaksesi tehdyt muutokset.

6 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikkaikkunassa nähdäksesi 
muutokset.

7 Paina [F3] näytön uudelleen piirtämiseksi. Sillä saat poistettua näkyvistä hiiren 
oikean näppäimen valikon.

Hiiren oikean näppäimen valikkojen mukauttaminen antaa sinulle nopean 
reitin yleisiin toimintoihin.

Harjoitus 5: Pikanäppäinten määrittäminen
Tässä harjoituksessa luot pikanäppäimen Mastercamin toiminnolle.

1 Valitse Pikanäppäinten määritys -
välilehti.
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2 Valitse Kuvaruutu Kategoria-
pudotusvalikosta.

Lista täyttyy Kuvaruutu-valikon 
toiminnoista.

3 Valitse Näytön tilastot listalta.

Huomaat, että sivun oikean puolen 
Nykyiset näppäimet -lista on tyhjä. 
Se johtuu siitä, että tälle toiminnolle 
ei ole asetettu pikanäppäintä.

4 Klikkaa Paina uutta pikanäppäintä 
-kenttää.

5 Paina näppäimiä [Vaihto+Ctrl+S] 
luodaksesi uuden 
pikanäppäinyhdistelmän.

6 Klikkaa Määritä painiketta 
asettaaksesi uuden 
pikanäppäinyhdistelmän Näytön 
tilastot toiminnolle.

7 Poistu Mukauttaminen-valintaikkunasta klikkaamalla OK.
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8 Paina grafiikkaikkunassa [Vaihto+Ctrl+S] pikanäppäinyhdistelmää avataksesi 
Näytön tilastot -toiminnon.

Näytön tilastot kertoo yhteenvedon 
näkyvien alkioiden lukumäärästä, 
alkioiden tyypin sekä nykyisen 
tiedoston operaatioiden ja 
työkalujen lukumäärän.

Tässä tapauksessa näytöllä on neljä 
suoraa, koska loit suorakaiteen 
edellisessä harjoituksessa.

9 Klikkaa OK.

Harjoitus 6: Näyttöasetusten määrittely
Tässä harjoituksessa määritetään Mastercamin näyttöasetuksia. 

1 Valitse valikkoriviltä Asetukset, Mukauta.

2 Valitse Asetukset -välilehti

3 Valitse Suuret ikonit Työkalurivit-kohdasta

Huomaat kuinka työkalurivien ikonit vaihtuivat suuremmiksi.

Oletusikonit Suuret ikonit
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4 Aseta Käyttöliittymä-osion alla oleva korostusväri siniseksi.

Korostusväri muuttaa tilarivin värin ja valikkojen aktiivisuutta korostavan 
värin. 

5 Valitse Design Työtila-kohdan pudotusvalikosta palauttaaksesi oletustyötilan.

6 Valitse Ei tallennuskehotteeseen.

7 Poistu Mukauttaminen-valintaikkunasta klikkaamalla OK.

Olet nyt suorittanut 3. harjoituksen Mastercam tutustumisoppaasta. 
Seuraavassa harjoituksessa opit työskentelemään tiedostojen parissa.
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4Tiedostojen käsittely

Useimpien ohjelmistojen ydintoimintoihin kuuluu tiedostojen tallentaminen ja 
avaaminen. Mastercam ei vain tallenna ja avaa omia tiedostotyyppejään, vaan myös 
monia muita yleisiä tiedostotyyppejä, joihin muun muassa - mutta ei ainoastaan - 
kuuluvat seuraavat tiedostotyypit:

Alkuperäisten Mastercam-tiedostojen lata-
aminen ja tallentaminen on yhtä helppoa 
kuin tiedostokomentojen käyttäminen kuten 
kuvassa oikealla. Muiden tiedostotyyppien 
avaaminen ja tallentaminen on miltei yhtä 
helppoa, vaikka ne täytyykin kääntää.

Voit myös avata tiedoston seuraavilla 
tavoilla:

 Vedä Mastercam-tiedosto tai 
Mastercamin kanssa yhteensopiva 
tiedosto ja pudota se Mastercamin 
grafiikka-alueella.

 Tiedostojen vetäminen Mastercam X9 työpöydän pikakuvakkeeseen uuden 
Mastercam-istunnon avaamiseksi.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan muu kuin Mastercam tiedosto Mastercamilla
 Valitun geometrian tallentaminen tiedostoon.
 Tuomaan ja viemään tiedostoja.

 SOLIDWORKS  CATIA

 AutoCAD  IGES

 Parasolid  ProE/Creo

 Solid Edge  Alibre

 Autodesk Inventor  Cadkey

 SpaceClaim  Rhino
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 Tallentamaan Zip2Go tiedostomuotoon

Harjoitus 1: Muun kuin .MCX tiedoston avaaminen Mastercamilla
Tiedostojen tuonti muista ohjelmista, kuten esimerkiksi SolidWorkista on samanlaista 
kuin Mastercamin omien tiedostojen avaaminen. Tällöin voi kuitenkin olla tarpeellista 
määritellä, kuinka Mastercam tuo tiedoston eri elementtejä. Tässä harjoituksessa 
opitaan, kuinka tiedostojen tuonti toimii, kun SolidWorks-tiedosto käännetään Master-
camin kappaletiedostoksi.

1 Valitse Mastercamin valikosta 
Tiedosto, Avaa.

Avaa-valintaikkuna avautuu.

HUOM.: Klikkaa Älä tallenna, jos ikkunassa kehotetaan tallentamaan 
tiedosto.

2 Valitse Avaa-valintaikkunan 
pudotusvalikosta SOLIDWORKS 
files (*.sldprt; *sldasm) .
Valintaikkunassa näkyvät vain 
SolidWorks-kappaleet.

3 Siirry SW_kappale.sldprt -tiedostoon, joka tuli harjoitustiedostojen mukana.

4 Valitse tiedosto, mutta Älä tuplaklikkaa sitä.

5 Klikkaa Asetukset-painiketta.

SolidWorks tiedostoparametrit -
valintaikkuna avautuu.

Avattaessa Mastercamilla muiden ohjelmien tiedostoja saatat joutua 
vaihtamaan asetuksia, jotta Mastercam osaa lukea tiedoston oikein. Näillä 
valinnoilla vaikutetaan siihen, kuinka tiedosto luetaan tietokantaan. 
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6 Klikkaa OK muuttamatta mitään

7 Klikkaa Avaa-valintaikkunassa Avaa. Mastercam kääntää ja avaa kappaleen.

8 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikkaikkunassa ja valitse 
Isometrinen(työkoord.).

9 Jos tarpeen, klikkaa Sovita-
painiketta nähdäksesi kappaleen 
kokonaan grafiikkaikkunassa.
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Opit lisää grafiikkaikkunasta ja kuvannoista myöhemmin tässä oppaassa. 
Lisätietoja on Mastercamin ohjeessa.

Harjoitus 2: Useiden kappaletiedostojen tuonti
Jos Mastercamiin tuodaan useita tiedostoja, ne voidaan kääntää kerralla käyttämällä 
Tuo kansio -komentoa.
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1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Tiedosto, Tuo kansio.

Kansion tuonnin valintaikkuna 
avautuu.

2 Valitse Kansion tuonti -
valintaikkunan Tuotavien 
tiedostojen tyyppi -
pudotusvalikosta SolidWorks-
tiedostot (*.SLDPRT;*.SLDASM).

3 Klikkaa Selaa-painiketta Tästä 
kansiosta -kentän oikealta puolelta.

Selaa kansioita - valintaikkuna 
avautuu.
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4 Valitse kansio, johon 
harjoitustiedostot on tallennettu ja 
klikkaa OK.

5 Klikkaa Selaa-painiketta Tähän 
kansioon -kentän oikealta puolelta.

6 Valitse \My Documents\my 
mcamx9\mcx ja klikkaa OK.
INTRODUCTION TO MASTERCAM



KUVIOIDEN TALLENNUS (TALLENNA VALITUT)   45
7 Klikkaa OK Kansion tuonti -
valintaikkunassa.

Mastercam kääntää kaikki valitun 
harjoitustiedostojen kansion 
SolidWorks-tiedostot, mutta ei näytä 
käännettyjä tiedostoja 
grafiikkaikkunassa. Tässä 
tapauksessa tiedostoja on vain yksi. 
Tuloksena oleva Mastercam-
tiedosto on tallennettu \mcx-
kansioon.

Harjoitus 3: Kuvioiden tallennus (Tallenna valitut)
Kuvio on sarja uudelleen käytettäviä alkioita. Esimerkiksi samaa pulttia voidaan käytää 
useissa erilaisissa kappaleissa. Kun pultti tallennetaan kuviona, se voidaan yhdistää 
tarpeen mukaan muihin kappaleisiin.

Kun Mastercamin kappaletiedosto tallennetaan, voidaan valita, tallennetaanko koko 
tiedosto, vai ainoastaan valitut alkiot. Valittujen tiedostojen tallentaminen on yksi tapa 
luoda kuvio kappaletiedostosta. Seuraavaksi harjoitellaan Tiedosto, Tallenna valitut -
komentoa, jonka avulla voit valita alkiot tallennettavaksi.

1 Avaa harjoitustiedosto 2D-viiste.MCX-9.

HUOM.: Ensin sinun on ehkä muutettava Avaa-valintaikkunassa Tiedos-
totyypin asetus takaisin Kaikki Mastercam X tiedostoiksi (*.mcx*).

2 Valitse Mastercamin valikosta 
Tiedosto, Tallenna valitut.
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3 Valitse kuvassa alla näkyvät viisi kaarta. Kun kaaret valitaan, niiden väri 
vaihtuu.

VINKKI: Kaarien valinta helpottuu, kun painat Rauta-
lanka-painiketta.

4 Paina [Enter] hyväksyäksesi valinnan. Tallenna nimellä-valintaikkuna avautuu.

5 Anna tiedoston nimeksi 2D-viiste_kaaret.MCX-9. 

6 Tallenna tiedosto klikkaamalla Tallenna tai painamalla [Enter]. Mastercam 
tallentaa vain valitut kaaret.
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7 Avaa 2D-viiste_kaaret.MCX-9: nyt tiedosto sisältää vain valitsemasi kaaret.

HUOM.: Jos ohjelma kehottaa sinua tallentamaan muutokset 2D-
viiste.MCX-9 -tiedostoon, valitse Ei.

Harjoitus 4: Yksittäisen tiedoston vienti
Kun tiedostoa viedään, sinun on haluamasi tiedostotyyppiä varten ehkä kuitenkin 
tehtävä muutamia asetuksia. Yleensä sinun tarvitsee valita vain se ohjelma, jolle olet 
viemässä tiedostoa. Tässä harjoituksessa opit kääntämään tiedoston formaatista 
toiseen.

1 Avaa harjoitustiedosto 2D-viiste.MCX-9.

2 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.

Tallenna nimellä-valintaikkuna 
avautuu.

3 Valitsen Tallenna nimellä -
valintaikkunan Tallennusmuoto-
pudotusvalikosta 
Stereolithografiatiedostot (*.STL).
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4 Klikkaa Asetukset-painiketta.

STL-tiedoston tallennus -
valintaikkuna aukeaa.

5 Valitse ASCII -vaihtoehto

6 Klikkaa OK sulkeaksesi STL-tiedoston tallennus -valintaikkunan.

7 Klikkaa Tallenna Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

Mastercam tallentaa tiedoston ASCII Stereolithografia -muodossa.
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VINKKI: Koska stereolithografiatiedostot ovat ASCII-tiedostoja, niitä 
voidaan katsella millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla kuten 
esimerkiksi Notepad-ohjelmalla kuten kuvassa alla.

Harjoitus 5: Useiden tiedostojen vieminen
Kun useita Mastercam-tiedostoja on vietävä toiseen tiedostomuotoon, ne voidaan 
muuntaa yhtäaikaisesti käyttämällä Vie kansio -komentoa. Seuraavassa harjoituksessa 
käydään läpi tämän tehokkaan toiminnon vaiheet.
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1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Tiedosto, Vie kansio.

Kansion vienti -valintaikkuna aukeaa.

2 Valitse Kansion vienti -
valintaikkunan Kirjoitettavien 
tiedostojen tyyppi -
valintaikkunasta IGES Files (*.igs, 
*iges).

3 Klikkaa Selaa-painiketta Tästä 
kansiosta -kentän oikealta puolelta.

Selaa kansioita -valintaikkuna 
avautuu.
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4 Valitse hakemisto, johon 
harjoitustiedostot on tallennettu ja 
klikkaa OK.

5 Klikkaa Selaa-painiketta Tähän 
kansioon -kentän oikealta puolelta.

6 Valitse \My Documents\my 
mcamx9\mcx ja klikkaa OK.
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7 Klikkaa OK Kansion vienti -
valintaikkunassa.

Mastercam muuntaa tiedostot 
valittuun harjoituskansioon. Viedyt 
IGS-tiedostot löytyvät \mcx-
kansiossa.

Harjoitus 6: Zip2Go-apuohjelman käyttö
Mastercam Zip2Go-apuohjelma kerää ja pakkaa avoinna olevan Mastercamin kappa-
leen tiedot .Z2G-tiedostoksi. Pakattu tiedosto voidaan avata ja sitä voidaan tarkastella 
useimmilla purku- ja pakkausohjelmilla, kuten esimerkiksi WinZip®-ohjelmalla. Tämä 
on tärkeää erityisesti silloin, kun keräät tietoja Mastercamin edustajallesi tai tekniselle 
tuelle.

Zip2Go tutkii sen hetkisen tiedoston koneryhmän Operaationhallinnassa ja kaappaa 
tiettyä tietoja koskien Mastercamin konfigurointia, koneenmäärittelyä, postprosessori-
tiedostoja, koneryhmän oletusarvoja ja operaatiotiedostoja. Tässä harjoituksessa käytä 
Zip2Go-apuohjelmaa tiedoston pakkaamiseen.

1 Avaa harjoituksen mukana tullut tiedosto Kiinnitin.MCX-9.

2 Valitse Ohje, Zip2Go pakkaus 
Mastercamin päävalikkoriviltä.

Zip2Go valintaikkuna avautuu.

Tässä valintaikkunassa luodaan ja tarkastellaan Zip2Go-tiedostoja. Lista 
näyttää tietoja Zip2Go-arkistossa olevista tiedostoista. Voit halutessasi lisätä 
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tai poistaa tiedostoja Zip2Go-pakkauksesta. Pidä oletusasetukset valittuina 
tätä harjoitusta varten.

3 Valitse valikkoriviltä Asetukset.

Asetukset-valintaikkuna avautuu.

Tässä valintaikkunassa voidaan asettaa oletusasetuksia Zip2Go:lle. 
Tallennuksen oletushakemisto on \Documents kansio.

4 Klikkaa OK muuttamatta mitään
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5 Klikkaa Luo Zip2Go painiketta. 

Mastercam luo valitsemaasi 
kansioon pakatun ZIP-tiedoston, 
jonka tarkenne on .Z2G.

Lista täyttyy nyt tiedostoista, jotka luotu Zip2Go-tiedosto sisältää.

6 Sulje Zip2Go-valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

Zip2Go on helppo tapa pakata tiedostoja, joita voit jakaa muiden käyttäjien 
tai teknisen tuen kanssa. 

HUOM.: Operaationhallinnassa on oltava vähintään yksi työstörataoper-
aatio, kun käytät Zip2Go-apuohjelmaa. Jos kappaletiedostossa ei ole 
työstöratoja, Zip2Go pakkaa vain konfigurointitiedostot.

Olet nyt suorittanut 1. harjoituksen Mastercam tutustumisopas -osiosta Seuraavassa 
osiossa opetellaan grafiikka-alueen toimintoja.
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LUKU 1

1Grafiikka-alueella työskentely

Mastercamin grafiikkaikkuna on Mastercamin työtila.

Mastercamissa on useita työkaluja, joita voidaan käyttää grafiikkaikkunan ulkonäön 
muuttamiseen. Tässä harjoituskirjassa käsitellään joitakin näistä työkaluista ja 
opetellaan Mastercamin työtilan käsittelyn perustaidot.

Ensimmäisessä harjoituksessa tutustutaan grafiikka-alueeseen ja muutetaan sen näyt-
töasetuksia.

Harjoitus 1: Toimintojen kehotteikkunan mukauttaminen
Kun käytät toimintoa, joka vaatii syötteitä, kuten alkioiden valintaa, Mastercam avaa 
pienen kehoteikkunan. Voit mukauttaa näiden ilmoitusikkunoiden kokoa, taustaväriä 
ja tekstin väriä.

1 Valitse Luo-valikosta Piste, Sijainti.
Piste-valintapalkki avautuu.
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Huomaa grafiikka-alueen 
vasemmassa yläkulmassa näkyvä 
kehote.

2 Klikkaa hiiren oikeallapainikkeella 
ilmoitusta ja valitse Pieni fontti.

Avautuva ilmoitus näkyy kuvassa.

3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
ilmoitusta ja valitse Taustan väri.
Värien valintaikkuna avautuu.

4 Kirjoita 167 Nykyinen väri -
kenttään.

5 Klikkaamalla OK hyväksyt uuden 
taustavärin ja poistut Värien 
valinnasta.

Ilmoitusikkunan taustaväri näkyy nyt 
sinisenä.
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HUOM.: Jos yrität muuttaa ilmoitusikkunan taustavärin saman väriseksi 
grafiikka-alueen taustavärin kanssa, Mastercam varoittaa siitä. 

VINKKI: Voit liikutella ilmoitusikkunaa tarttumalla siihen hiiren vasem-
malla painikkeella ja vetämällä sen haluamaasi paikkaan.

6 Palauta ilmoitusikkunoiden oletusasetukset näin:

a Aseta fontin koko Suuri fontti.
b Aseta Taustaväri Nykyinen väri 

kenttään 15.

Harjoitus 2: Vakiokuvannon muuttaminen
Tässä harjoituksessa vaihdetaan kuvanto käyttämällä Mastercamin vakiokuvantoja.

1 Avaa harjoitustiedosto Kulmakappale.MCX-9. Kappale aukeaa Isometrisessä 
(ISO) kuvannossa.

2 Paina [F9] vaihtaaksesi XYZ-akselit 
näkyviin tai piiloon. Koordinaatiston 
ja origon näkyminen helpottavat 
kappaleen hahmottamista 3D-
tilassa.

3 Klikkaa Mastercamin ikkunan alareunassa olevan Tilarivin Kuvanto-painiketta 
avataksesi tilarivin kuvantojen valikon.

Tästä valikosta avautuvat käyttöön kuvantojen toiminnot ja muut kappaleen 
näkymistä grafiikkaikkunassa määrittävät toiminnot.
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4 Valitse Päältä (Työkoord.).

Nyt katsot kappaletta ikään kuin olisit sen yläpuolella, alas katsellen.

5 Harjoittele vaihtamista muihin kuvantoihin valitsemalla tilarviltä Kuvanto.
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VINKKI: Voit myös käyttää 
Kuvannot-työkalurivin toimintoja 
tai pikanäppäimiä vaihtaaksesi 
vakiokuvantoa. 

Mastercamin valikoissa pikänäp-
päinten painikkeet näkyvät vasta-
avan toiminnon oikealla puolella.

6 Kun olet lopettanut, palaa takaisin Isometriseen kuvantoon ja siirry 
seuraavaan harjoitukseen.

Olet nyt suorittanut 1. harjoituksen Grafiikka-alue -osiosta. Seuraavassa harjoituksessa 
opitaan lisää kappaleen katselusta.
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LUKU 2

2Kappaleen katseleminen

Mastercamissa on useita työkaluja ja menetelmiä geometrian ja työstöratojen näky-
miseen kuvaruudulla. Tässä harjoituksessa opitaan tapoja katsella kappaletta ja käyt-
tämään näkymiä.

Tässä luvussa opitaan
 Sovittamaan kaikki Mastercam-kappaleen alkiot grafiikkaikkunaan.
 Käyttämään zoomausta valittujen alkioiden näkymisen laajennukseen.
 Käyttämään hiiren keskimmäistä painiketta tai rullaa ja muita toimintoja 

alkioiden dynaamiseen pyörittämiseen tai panorointiin grafiikkaikkunassa.
 Luomaan uusi näkymä.
 Piilottamaan ja näyttämään alkioita.

Harjoitus 1: Kaikkien alkioiden näyttäminen
Tässä harjoituksessa asetetaan grafiikkaikkuna näyttämään kaikki Mastercam-kappa-
leen alkiot.

1 Avaa harjoituskappale Kulmakappale.MCX-9, vaihda kuvanto Isometriseksi ja 
paina [F9] akselien näkymiseksi.

HUOM.: Katso luku 1, harjoitus 2 ”Vakiokuvannon muuttaminen” sivulla 
57 kuinka edellinen vaihe suoritetaan.

2 ValitseNäytä, Sovita tai paina [Alt+F1].
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Kappale täyttää nyt grafiikkaikkunan kokonaan.

3 Valitse Näytä, Pienennä .8 pienentääksesi kappaleen näkymistä 80%. 
Toiminnolla syntyy kappaleen ympärille vapaata tilaa.
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VINKKI: Pienennä edelliseen / .5—myös valittavissa Näytä-valikosta—
palauttaa zoomauksen edelliseen asetukseen. Jos zoomauksen "jonossa" 
ei ole edeltävää asetusta, toiminto pienentää näkyvää geometriaa 50% 
sen hetkisestä koostaan.

Harjoitus 2: Zoomaus sisään ja ulos 
Tässä harjoituksessa kokeillaan erilaisia menetelmiä Mastercam-kappaleen tiettyjen 
yksityiskohtien katselemiseen.

1 Aseta kursori grafiikkaikkunan 
vasemmalle yläneljännekselle ja 
klikkaa hiiren vasenta painiketta.

2 Jos hiiressä on keskirulla, pyöritä sitä edestakaisin zoomataksesi dynaamisesti. 

VINKKI: Voit myös käyttää [Page Up] ja [Page Down] näppäimiä 
tarkentamiseen ja loitontamiseen.

3 Sovita kappale ruudulle painamalla [Alt+F1].

4 Valitse Näytä, Suurenna ikkunalla 
Mastercamin valikkoriviltä. 
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5 Klikkaa ja vedä suorakulmainen ikkuna ruudulle kuten kuvassa.

6 Sijoita ikkuna klikkaamalla. Mastercam sovittaa valitun alueen 
grafiikkaikkunaan.

7 Sovita kappale ruudulle.
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8 Valitse Näytä, Suurenna valittuihin 
Mastercamin valikkoriviltä.

9 Klikkaa kuvassa näkyvää aluetta ankkuroidaksesi valintasi keskipiste. Kun 
siirrät hiirtä, Mastercam piirtää valitusta pisteestä ulospäin kaikkiin suuntiin 
laajenevan suorakulmaisen ikkunan.

Ikkunan muoto muuttuu, kun siirrät hiirtä pystysuoraan ja vaakasuoraan.
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10 Aseta kohdeikkuna klikkaamalla. Mastercam sovittaa valitun alueen koko 
ruudulle.

Harjoitus 3: Kappalenäkymän pyörittäminen
Tässä harjoituksessa tutustutaan hiiren keskimmäisen painikkeen tai rullan esiasetuk-
siin kappaleen pyörittämiseksi tai panoroimiseksi grafiikkaikkunassa. Opit myös, 
kuinka alkioita pyöritetään dynaamisesti, jolloin voit katsella niitä mistä tahansa 
kulmasta.

1 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Asetukset, Konfigurointi.

2 Valitse Kuvaruutu-sivu 

3 Jos tarpeen, klikkaa hiiren keskimmäisen painikkeen/rullan asetukseksi 
Pyöritys.
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Valitsemalla pyörityksen Mastercam asettaa hiiren rullapainikkeen 
alaspainamisen toiminnoksi pyörityksen.

4 Jos sinun oli muutettava asetusta, 
klikkaa Käytä.

5 Jos haluat käyttää asetusta vain tässä istunnossa, klikkaa Ei. 
6 Sulje Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna klikkaamalla OK.

7 Asettele kappale tarpeen mukaan grafiikkaikkunassa seuraavalla tavalla:

a Valitse kuvannoksi Edestä.

b Sovita kappale ruudulle.

c Pienennä 80% kokoon 
alkuperäisestä

8 Klikkaa hiiren keskimmäistä painiketta/rullaa osoitetussa kohdassa ja pidä se 
alaspainettuna samalla, kun pyörität hiirtä hitaasti pitkin ympyränkehää.
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Kappale pyörii valitun kohdan ympäri, jolloin voit nähdä sen mistä tahansa 
kulmasta.

9 Lopeta kappaleen pyörittäminen vapauttamalla hiiren keskimmäinen painike/
rulla.

XYZ-akseleita osoittava 
akselistosymboli muuttuu sitä 
mukaa, kun kappaletta pyöritetään. 
Kuvannon nimi poistuu näkyvistä, 
koska et ole enää peruskuvannossa.

10 Palaa Isometriseen kuvantoon ja sovita kappale kuvaruudulle.

VINKKEJÄ: 

 Voit myös valita Dynaaminen 
kierto tilarivin Kuvanto-
valikosta tai Mastercamin 
hiiren oikeanpuoleisen painik-
keen oletusvalikosta.

 Vaihda pyöritys panoroinniksi 
painamalla [Vaihto] näppäintä 
samalla, kun käytät hiiren 
rullapainiketta.

Harjoitus 4: Geometrian panoroiminen
Tässä harjoituksessa muutetaan katsontakulmaa grafiikkaikkunassa ikään kuin siirtäen 
kameran linssiä geometrian yläpuolella vasemmalle tai oikealla, ylös tai alas.
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1 Paina [Vaihto]-näppäintä, klikkaa hiiren keskimmäistä painiketta/rullaa 
osoitetussa kohdasssa ja pidä rulla alas painettuna samalla, kun siirrät hiirtä 
ylös, alas, oikealta vasemmalle ja ympäri.

Näyttää siltä kuin olisit tarttunut kappaleeseen ja siirtelisit sitä hiiren 
osoittamiin suuntiin. Alkioita ei kuitenkaan siirretä mihinkään, vain näyttö 
muuttuu.

HUOM.: Kuvanto ei muutu panoroitaessa.

2 Kun lopetat panoroinnin, vapauta [Vaihto]-näppäin ja hiiren keskimmäinen 
painike/rulla yhtä aikaa.

Harjoitus 5: Näkymien käyttö
Mastercamilla voit tarkastella kappaletta eri kuvakulmista käyttämällä näkymiä. Tässä 
harjoituksessa luot uuden näkymän.

Huomaa grafiikka-alueen alareunaan 
ilmestynyt Päänäkymä-välilehti. Tämä on 
kappaleen päänäkymä eikä sitä voi poistaa.
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1 Sovita tarvittaessa kappale kuvaruudulle ja aseta kuvanto isometriseksi.
.2 Valitse Asetukset, Näkymät, Uusi 

tai napsauta hiiren oikealla 
painikkeella Päänäkymän välilehteä 
ja valitse pikavalikosta Uusi 
näkymä. Paina [Enter] 
hyväksyäksesi oletusnimen.

Näkymä nro 2 ilmestyy 
Päänäkymän viereen.

3 Valitse Näkymä nro 2.

4 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse 
Oikealta (työkoord.) nähdäksesi 
kappaleen oikealta.

5 Valitse Päänäkymä-välilehti.

Huomaa että kuvanto ei vaihtunut Päänäkymässä. Jokainen näkymä voi 
sisältää eri näkymiä ja suuntia.

6 Klikkaa Päänäkymä-välilehteä ja valitse Asetukset.
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Näkymien asetukset -valintaikkuna aukeaa.

Täältä voit valita mitä asetuksia näkymät tallentavat. Nämä asetukset pätevät 
vain valitulle näkymälle.

HUOM.: Kun tallennat kappaletiedoston, Mastercam tallentaa myös 
näkymäasetukset.

7 Poistu valintaikkunasta klikkaamalla OK muuttamatta mitään.

Näkymät helpottavat isojen kappaleiden tarkastelua, koska voit luoda useita näkymiä 
erilaisilla asetuksilla.
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Harjoitus 6: Alkioiden piilottaminen ja näyttäminen
Isoissa ja monimutkaisissa kappaletiedostoissa geometrian valinta voi olla vaikeaa. 
Mastercamilla voit piilottaa alkioita (miltä tahansa tasolta) ja siten vähentää ruuhkaisu-
utta näytöltä.

Alkioiden piilottaminen on samankaltainen kuin Valitse näytettävät alkiot -toim-
into. Valitse näytettävät alkiot -toiminnolla pidät näkyvissä valitsemasi alkiot sen sijaan, 
että poistaisit valittuja alkioita näkyvistä. 

Tässä harjoituksessa aluksi piilotetaan ja palautetaan alkioita ja sen jälkeen käytetään 
Valitse näytettävät alkiot -toimintoa.

1 Avaa harjoitustiedosto TYHJÄ.mcx-9. 

2 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Kuvaruutu, Piilota alkioita.

Kehote aukeaa ja pyytää valitsemaan 
alkioita.

3 Valitse alkiot kuvan mukaisesti:
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4 Paina [Enter] hyväksyäksesi valinnan.

Geometria ei enää näy grafiikka-alueella.

Seuraavaksi palautetaan piilotetetut alkiot.

5 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Kuvaruutu, Piilota alkioita.

Grafiikka-alueelle tulevat näkyviin ne 
alkiot, jotka on aikaisemmin 
piilotettu ja voit valita niistä ne, jotka 
haluat palauttaa näkyviin ja loput 
pysyvät piilotettuina.

6 Valitse kaikki piilotetut alkiot ja paina [Enter]. Kappaleen tulisi olla taas 
kokonainen.

Seuraavaksi käytät Valitse näytettävät alkiot toimintoa.
INTRODUCTION TO MASTERCAM



76  MASTERCAM X9/ Kappaleen katseleminen
7 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Kuvaruutu, Valitse näytettävät 
alkiot.
Ilmoitus pyytää sinua valitsemaan 
näytettävät alkiot.

8 Valitse alkiot kuvan mukaisesti:

9 Paina [Enter] hyväksyäksesi valinnan.
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Grafiikka-alueelle jäävät näkyviin nyt valintasi mukaiset alkiot ja loput 
piilotetaan.

Seuraavaksi lisätään näytettäviä alkioita käyttämällä Lisää / poista 
näytettäviä. 

10 Valitse Mastercamin päävalikosta 
Kuvaruutu, Lisää / Poista 
näytettäviä.

Ilmoitus pyytää sinua valitsemaan 
näytöllä pidettävät alkiot
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11 Valitse alkiot kuvan mukaisesti:

12 Paina [Enter] hyväksyäksesi valinnan.

Mastercam näyttää nyt valitut alkiot grafiikka-alueella. Kaikki ne alkiot, joita et 
valinnut jäävät piiloon.
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Molemmissa toiminnoissa on omat hyvät puolensa, mutta tärkeät erot ovat:

 Valitse näytettävät alkiot -komentoa käytettäessä valitaan ne alkiot, joiden 
halutaan näkyvän grafiikka-alueella. Muut alkiot poistetaan näkyvistä. Piilota-
toimintoa käytettäessä valitaan alkiot, jotka halutaan poistaa näkyvistä.

 Piilotetut alkiot voidaan tallentaa tiedostoon. ”Valitse näytettävät alkiot” -
alkioita ei tallenneta.

 Valitse näytettävät alkiot-toiminnolla voidaan poistaa useita alkioita 
näytöstä tai palauttaa sammutetut alkiot nopeasti.

 Piilota-toiminnolla näytöstä voidaan valikoiden poistaa ja palauttaa rajoitettu 
määrä alkioita.

Olet nyt suorittanut 2. harjoituksen Grafiikka-alue -osiosta. Tasoista opitaan lisää 
seuraavassa harjoituksessa.
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LUKU 3

3Tasojen käyttö

Mastercam-tiedosto voi sisältää erilliset tasonsa rautalankageometrialle, solideille, 
pinnoille, piirustusalkioille ja työstöradoille ja muille kappaletiedoille. Tiedoston 
järjestäminen tasoihin helpottaa piirustuksen hallintaa määrittämällä alueet, jotka 
näkyvät aina ja alkiot, jotka voit valita grafiikkaikkunassa.

Tämä vähentää epähuomiossa tehtyjä muutoksia.

Ohjelmassa voidaan luoda ja nimetä enimmillään 2 miljardia tasoa, joista mikä tahansa 
voi olla päätaso. Päätaso on sen hetkinen työskentelytaso. Kullekin luodulle tasolle 
annetaan yksilöllinen numero ja valinnaisesti myös nimi. Mastercamin Tasojen hallin-
nassa voidaan katsella ja luoda tasoja ja asettaa niille ominaisuuksia.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan Tasojen hallinta.
 Laittamaan tasojen näytön päälle ja pois
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 Muuttamaan päätason.
 Nimeämään taso ja liittämään sille alkioita
 Siirtämään valitut alkiot toiselle tasolle. 

Harjoitus 1: Tasojen hallinnan avaaminen
Kun Mastercam-tiedosto avataan ensimmäistä kertaa, kaikkia alkioita ei ehkä voi 
nähdä, koska ne saattavat sijaita tasoilla, joita ei näytetä grafiikkaikkunassa. Hyvä tapa 
on ensimmäiseksi avata Tasojen hallinta ja katsoa tiedoston kaikki tasot.

Tässä harjoituksessa avataan Tasojen hallinta.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Hiustenkuivaaja.MCX-9.

2 Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella tilarivin Taso-kohtaa.

VINKKEJÄ: 

 Sen hetkisen tason numero näkyy tilarivin Taso-kentässä.

 Vihjeikonissa näkyy sen hetkisen päätason nimi, kun pidät hiirtä Tason 
yläpuolella. (Tässä esimerkissä taso 2 on nimeltään Rautalanka.)

 Hiiren vihjeikonista voi päätellä, että hiiren oikeanpuoleisessa painik-
keessa on valintoja käytettävissä.

 Näistä toiminnoista opit lisää osioissa ”Päätason muuttaminen” 
sivulla 84 ja ”Alkioiden siirtäminen ja kopioiminen tasolta 
toiselle” sivulla 86
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Tasojen hallinnassa näkyvät kaikki kulloisenkin kappaletiedoston tasot, niiden näytön 
tila ja alkioiden lukumäärä kullakin tasolla. 

HUOMIOITAVAA:

 Tasojen hallinta on ei-modaalinen valintaikkuna. Tämä tarkoittaa sitä, 
että voit jättää Tasojen hallinnan kuvaruudulle ja jatkaa työskentelyä 
Mastercamin työtilassa. Voit jopa siirtää Tasojen hallinnan toiselle 
kuvaruudulle moninäyttöisissä tietokoneissa.

 Kun avaat Tasojen hallinnan ensimmäisen kerran, tasot on luet-
teloitu alimmasta numerosta korkeimpaan. Jos muutat luettelon 
järjestystä ja suljet Tasojen hallinnan, Mastercam muistaa 
muutokset ja tallentaa järjestyksen seuraavaa avaamiskertaa 
varten.

Keltainen korostus 
osoittaa sen hetkistä 
päätasoa. 

Tässä kohdassa näkyvät 
päätason parametrit.

Mitä tahansa sarakkeen otsikkoa käytetään 
tasojen järjestelyyn. Järjestä klikkaamalla 
sarakkeen otsikkoa. Muuttaaksesi järjestystä 
(nouseva tai laskeva) klikkaa uudelleen.

Näillä valinnoilla
suodatetaan 
tasojen luetteloa

 Tästä näytetään tai 
piilotetaan kaikkien 
tasojen kaikki alkiot. 
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Seuraavassa harjoituksessa opit, kuinka tasot näytetään ja piilotetaan.

Harjoitus 2: Tasojen näyttäminen ja piilottaminen
Tässä harjoituksessa muutat grafiikkaa piilottamalla ja näyttämällä tasoja. Valitaksesi ja 
muokataksesi alkiota grafiikkaikkunassa, sinun on ensin asetettava näkyväksi taso, jolla 
alkio on.

1 Klikkaa kerran tason 3 Näkyvä-
saraketta piilottaaksesi tason 
nimeltä Huomautukset (mitat). 
Muutos näkyy kuvaruudulla 
välittömäsi.

Tasojen hallintaa ei tarvitse sulkea 
nähdäkseen, että taso on piilotettu. 
Voit tarpeen mukaan vetää Tasojen 
hallinta -valintaikkunan kohtaan, 
jossa se ei ole grafiikkaikkunan 
edessä.

2 Klikkaa uudelleen tason 3 Näkyvä-saraketta palauttaaksesi tason näkyviin.

3 Piilota tasot 1 ja 3. 

4 Kokeile piilottaa taso 2 Kun Tasojen 
hallinnan ruutu Päätaso on aina 
näkyvänä on valittuna, päätason 
piilottaminen ei ole mahdollista.

VAROITUS: Päätason piilottaminen silloin, kun päätasolla työsken-
nellään ei ole suositeltavaa. Joskus se kuitenkin voi olla tarpeellista.

5 Tasojen hallinnan valintaikkunan 
vasemman alanurkan valinnoista 
näytetään tai piilotetaan kaikki tasot. 

!!
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6 Varmista, että kaikki tasot on asetettu näkyviksi ennen kuin siirryt seuraavaan 
harjoitukseen

Harjoitus 3: Päätason vaihtaminen
Kun geometriaa luodaan, se sijoitetaan aina päätasolle. Kerrallaan voi olla olemassa 
vain yksi päätaso, mutta päätasoa voidaan tarvittaessa vaihtaa niin usein kuin halutaan. 
Tässä harjoituksessa vaihdetaan päätaso.

1 Avaa tarvittaessa Hiustenkuivaaja.MCX-9 ja siirry Tasojen hallintaan.

2 Klikkaa kerran tason 1:Pinnat 
numero-saraketta asettaaksesi sen 
päätasoksi. Tasorivi muuttui 
vihreäksi osoittaen, että siitä tehtiin 
päätaso

Tilarivin Taso-kenttä muuttuu myös 
osoittamaan, että taso 1 on päätaso.

3 Piilota taso 3:Huomautukset

4 Aseta kursori jollekin kohdalle tason 
3 riviä. Klikkaa sitten hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Aseta 
päätasoksi. 

Tekemällä Huomautukset tasosta 
päätaso, se muuttuu automaattisesti 
myös näkyväksi 

Tämä johtuu siitä, että Tasojen 
hallinnan valinta Päätaso on aina 
näkyvänä on valittuna. Päätaso on 
näkyvissä riippumatta sen 
aikaisemmasta näkymisen 
asetuksesta. 
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VINKKI: Voit vaihtaa päätason tilariviltä syöttämällä Taso -kenttään 
haluamasi tason numeron ja painamalla [Enter].

Harjoitus 4: Tason nimeäminen ja alkioiden liittäminen tasolle
Tässä harjoituksessa annetaan tasolle nimi ja liitetään tasolle alkioita. 

1 Kirjoita Päätason Numero-kenttään 4 ja paina [Sarkain]-näppäintä.

Mastercam lisää sen Tasojen hallinnan tasojen luetteloon ja asettaa sen 
päätasoksi.

VINKKI: Käytä Tasojen listaus-kohdan valintoja määrittämään tasojen 
näkymistä Tasojen hallinnassa. Voi luetteloida vain käytettyjä tasoja 
(tasoja, joihin on liitetty alkiota), tasoja, jotka ovat nimettyjä—riippumatta 
siitä, ovatko ne käytettyjä—, tasoja, jotka ovat sekä käytettyjä että nimet-
tyjä tai voit rajoittaa näytettävien tasojen lukumäärää.
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2 Kirjoita Nimi-kenttään Harjoitus ja 
paina [Tab]. Tasojen hallinnan 
luettelo päivittyy näyttämään uuden 
tason nimen. Vaikka tasojen 
nimeäminen onkin valinnaista, 
kuvailevista nimistä on hyötyä.

3 Sulje Tasojen hallinta klikkaamalla OK-painiketta.

4 Valitse Luo-valikosta Piste, Sijainti.

5 Luo grafiikkaikkunan eri kohtiin pisteitä klikkaamalla.

6 Sulje Pisteen valintapalkki klikkaamalla OK.

7 Avaa Tasojen hallinta ja tarkasta, että uusi geometria on luotu tasolle 4 
(Alkioiden lukumäärä ei ole 0).

8 Harjoittele tasojen piilottamista ja palauttamista näkyviin ja päätason 
muuttamista.

Kun olet valmis, aseta kaikki tasot näkyviksi ja siirry seuraavaan harjoitukseen.

Harjoitus 5: Alkioiden siirtäminen ja kopioiminen toiselle tasolle
Tässä harjoituksessa siirretään alkioita tasolta toiselle käyttämällä tilarivin Taso-kentän 
hiiren oikean painikkeen valikoita. Samoja ohjeita noudattaen voit myös kopioida alki-
oita tasolta toiselle.

1 Aseta taso 2 päätasoksi syöttämällä 2 Numero-kenttään.

2 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella tilarivin Taso-kohtaa.
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3 Mastercam pyytää valitsemaan 
alkiot. Toimi seuraavasti valitaksesi 
kaikki tason 3 mitoitusalkiot.

a Napsauta yleisvalintapalkin 
Kaikki-painiketta.

Valitaan kaikki -valintaikkuna 
aukeaa

b Luo valintamaski Valitaan kaikki -
valintaikkunassa kaikille tason 3 
alkioille. 

 Merkitse Taso valintaruutu ja 
klikkaa Taso-painiketta.

 Valitse luettelosta taso 3.
 Klikkaa OK.
Valintamaski on määritelty 
sääntöjoukko, jonka perusteella 
grafiikka-alueelta valitaan 
nopeasti alkioita.
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Mastercam korostaa grafiikkaikkunassa kaikki huomatukset, mikäli ne on 
valittu.

HUOM.: Sinulla saattaa olla eri määrä pisteitä kuin kuvassa riippuen 
siitä, kuinka monta pistettä loit edellisessä harjoituksessa.

4 Paina [Enter] tai valitse Lopeta 
valinta yleisvalintapalkissa.

Tasojen vaihtamisen valintaikkuna 
aukeaa.

VINKKI: Vaihtoehtoisesti voit ensin käyttää yleisvalintapalkin valint-
amenetelmiä ennen kuin käytät Taso-kentän hiiren oikean painikkeen 
valikkoa. Kun esivalitset alkioita, Mastercam ei ehdota valitsemaan lisää 
alkioita tasolle siirrettäväksi tai kopioitavaksi. Siirryt suoraan tasojen 
muuttamisen valintaikkunaan.
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5 Tee Tasojen vaihtaminen -
valintaikkunassa seuraavat vaiheet:

a Valitse Siirrä.

b Poista valinta Käytä päätasoa -
valintaruudusta.

c Syötä 4 Tason numero -kohtaan

d Klikkaa OK.

6 Tarkasta Tasojen hallinnasta, että tasolla 3 olleet alkiot (huomautukset) ovat 
nyt tasolla 4. 

Tasolla 3 ei enää ole alkioita.

Olet nyt suorittanut 3. harjoituksen Grafiikkanäkymä -osiosta Seuraavassa harjoituk-
sessa opit lisää näkymistä ja kuvannoista
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4Kuvantojen ja suuntien ymmärtäminen

Mastercam käyttää 3D-tilassa karteesista koordinaatistoa. Geometrian ja työstöratojen 
sijainnit ilmaistaan kolmen koordinaattiakselin avulla: X, Y ja Z. Kuhunkin akseliin liittyy 
etumerkki, joka ilmaisee positiivista tai negatiivista suuntaa (+/-).

Edellisessä luvussa opit kuvannoista ja suunnista. Tässä harjoituksessa opit luomaan 
omia suuntia ja niiden käyttöä geometrian luonnissa.

Tässä luvussa opitaan
 Ymmärtämään kuvantoja ja suuntia.
 Luomaan mukautetun suunnan.
 Luomaan mukautetun suunnan geometrian luonti varten.

Työskentely kuvantojen ja suuntien kanssa
Kuvantoja ja suuntia käytetään toistuvasti Mastercamissa piirrettäessä ja työstöratoja 
ohjelmoitaessa.

Suunta on 3D-koordinaatistojärjestelmän mikä tahansa kaksiulotteinen siivu. Suun-
nalla tarkoitetaan esimerkiksi XY-tasoa 3D-koordinaatistossa tai jotakin kappaleen 
sivua riippumatta siitä, missä kulmassa se on.

Kuvanto on tietyssä suunnassa oleva taso, jolla on origo(nollapiste). Esimerkiksi Vase-
mmalta-kuvanto ja Oikealta-kuvanto ovat samassa asennossa tiettyyn tasoon nähden, 
mutta kiertyneenä kaarella toisiansa vastaan. 

Mastercamiin sisältyy esimääriteltyjä kuvantoja: niitä käytiin läpi luvussa 2. Esimerkkejä 
kuvannoista on Päältä, Edestä, Oikealta ja Isometrinen. 

Työkoordinaatisto (WCS) tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit 
asettaa koordinaatiston akselit minkä tahansa haluamasi kuvannon suuntaiseksi. 
Tällöin asetat XY-tason kuvannon tason suuntaiseksi. Kuvannon origosta tulee uusi 
(0,0,0)-piste. Kuvannosta tulee Päältä-kuvanto uudessa työkoordinaatistossa.

HUOM.: Jos haluat oppia enemmän työkoordinaatistosta tutustu 
Työkoordinaatistot -oppaaseen. Sen löydät nettisivuiltamme 
(www.mastercam.fi).
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Tämä osio tutustuttaa sinulle muutamia suuntien käyttötapoja ja sitä miten niihin 
päästään. Kuvantoja ja suuntia voidaan käyttää kolmeen päätarkoitukseen:

 Kuvannot -  Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen 
grafiikkaikkunassa.

 Konstruktiosuunnat -  Konstruktiosuunta on suunta, johon geometria 
luodaan. Konstruktiosuunnan ei tarvitse olla sama kuin kuvannon. Voit 
esimerkiksi katsella kappaletta Isometrisesssä kuvannossa ja piirtää 
geometriaa Edestä konstruktiosuunnassa.

 Työkalusuunnat - Tämä suunta on tavallisesti työkaluakselin normaali. 
Työkalusuuntia käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. 
Työkalusuunnat määrittävät työkalun suuntauksen. Lähes aina 
konstruktiosuunta on sama kuin työkalusuunta (yleisin poikkeus on 
monitoimisorvin operaatiot).

Suuntien valintaan, muokkaamiseen, luontiin ja hallintaan voit käyttää Mastercamin 
Suuntien hallintaa. Suuntien hallinnan voi avata Kuvanto-, Työkoordinaatisto- tai 
Suunnat-valikoista klikkaamalla. 

Suuntien hallinnan toimintoja ovat:

 Uuden suunnan luominen
 Konstruktiosuunnan, työkalusuunnan ja työkoordinaatiston asettaminen 

valittuihin suuntiin.
 Suunnan origon asettaminen ja muuttaminen
 Nollapisteen siirron liittäminen suuntiin. 
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Harjoitus 1: Mukautetun suunnan luominen
Seuraavaksi luodaan oma, kappaleen vinon sivun mukainen suunta ja lisätään se suun-
tien luetteloon.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Kiinnitin.MCX-9.

2 Valitse Suunnat, Suunnat solidin 
sivulla.

3 Valitse kappaleen viisto sivu kuten kuvassa:
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4 Klikkaamalla nuolia voit katsella eri kuvantomahdollisuuksia. Useimmissa 
tapauksissa on järkevintä valita +Z-suunta poispäin kappaleesta.

5 Valitse kuvan mukainen valinta.

6 Klikkaa OK Valitse suunta -valintaikkunasta. Uusi suunta -valintaikkuna 
avautuu.
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7 Anna Kappaleen viisto sivu nimeksi uudelle suunnalle.

8 Klikkaa Nuolisymbolia valitaksesi 
uuden origon suunnalle.

9 Valitse piste valitun sivun oikeasta 
alakulmasta.

10 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK.
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11 Klikkaa tilarivillä Suunnat, Nimetyt 
suunnat, Tasolista. Suunnan valinta 
-valintaikkuna avautuu. 

Uusi suunta näkyy luettelossa.

12 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

Koska uusi suunta luotiin Suunnat-valikosta, Mastercam suuntaa automaattisesti 
konstruktiosuunnan ja työkalusuunnan uuden suunnan mukaan.

Harjoitus 2: Suunnan käyttö geometrian piirtämiseen
Tässä harjoituksessa luodaan geometriaa uutta konstruktiosuuntaa käyttämällä. 
Huomaat, että uusi suunta määrittää geometrian orientaation. Sen jälkeen asetat 
kuvannon uuden suunnan mukaiseksi.

1 Valitse Luo, Kaari, Ympyrä 
keskiöpiste Mastercamin 
päävalikosta.

2 Valitse Origo AutoCursorin 
valintapalkista.

3 Kirjoita säteen kenttään 80.0 ja 
klikkaa OK kahdesti. 
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Mastercam luo ympyrän, joka on 
kappaleen viiston sivun suuntainen. 
Ympyrän keskipiste on oman 
suunnan origossa, ei 
työkoordinaatiston origossa.

4 Painamalla [F9] näet akselit. Järjestelmän oletuskoordinaatisto ja origo 
näkyvät ruskeina ja oma konstruktio/työkalusuunta sinisenä.

5 Paina uudelleen [F9], jolloin akselit katoavat näytöltä.
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6 Klikkaa tilarivillä Kuvanto, Nimetyt suunnat, Tasolista. Suunnan valinta -
valintaikkuna avautuu.

7 Valitse Kappaleen viisto sivu ja 
klikkaa OK.

VINKKI: Voit valita suuntia suoraan Nimettyjen suuntien alavalikosta 
menemättä tasolistalle.

Nyt katsot kappaletta suoraan alas kohti kappaleen viistoa sivua. Kuvanto on 
nyt luodun suunnan mukainen.
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Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Tutustuminen Mastercamiin harjoitukset. Käytyäsi 
nyt läpi tämän harjoituskirjan suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin 
ominaisuuksiin ja toimintoihin. 

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskir-
joja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisi-
vulta, jolle pääsee valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercam Ohje—Avaa Mastercamin Ohje valitsemalla Ohje, Sisältö 
Mastercamin valikkoriviltä tai painamalla [Alt+H]. Suurimmassa osassa 
valinta-, palkkeja ja nauhoja on Ohje-painike, joka avaa ohjetiedoston suoraan 
vastaavasta kohdasta. 

 Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi.
 Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee asiasi parhaiten. Tarvittaessa on 

käytettävissä myös CNC Softwaren teknisestä tuesta 
support@mastercam.com), mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin 
maahantuojaan.

 Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri 
perustoimintoja. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin 
lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisivulta, jolle pääsee 
valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

 Mastercam University 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. 
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Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercam.fi -
sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoiteeseen training@mastercam.com. 

 Webbiyhteisö— Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi 
ja www.mastercam.com
Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit liittyä meihin Facebookissa 
(www.facebook.com/mastercam) seurata Twitterissä (www.twitter.com/
mastercam) ja Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam) 
YouTubessa voit katsella, kuinka Mastercam toimii käytännössä 
(www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!  

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin 
verkkokeskusteluryhmästä, joka on osoitteessa forum.mastercam.com tai 
käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com. Voit rekisteröityä 
valitsemalla Mastercamin päävalikosta Ohje, Linkki Mastercam.com ja 
seuraamalla ohjeita.

Mastercam dokumentaatio
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mastercam asennuskansion 
\Documentation-kansioon:

 Mastercam X9 Uudet piirteet
 Mastercam X9 Asennusopas
 Mastercam X9 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam X9 Siirtymisopas
 Mastercam X9 Pikaopaskortti
 MastercamX9 Lueminut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vastauksen 
ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.
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Huomautus! Tästä oppaasta voi olla uudempi versio.
Uusimmat päivitykset löytyvät Mastercam.fi sivustolta.

Vattuniemenkatu 13
00210, Helsinki
www.mastercam.fi
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