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Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
JOHDANTO
Tervetuloa tutustumaan Mastercam 2017! Mastercam 2017 -ohjelmassa on uusia, entis-
täkin nopeampia ja tehokkaampia toimintoja. Olemme varmoja, että hyödyt siitä, mitä 
Mastercam 2017 tarjoaa.

Uusi Mastercamin ulkonäkö ja tuntuma
Mastercam 2017 -ohjelmassa on uusi nauhamainen käyttöliittymä, samantapainen kuin 
Microsoft Officen ohjelmissa. Uudessa valintanauhassa voit hyödyntää kokemustasi 
muista ohjelmista, jolloin haluttujen toimintojen löytäminen on helpompaa. 

Valintanauhalla ryhmitellään samankaltaiset toiminnot omille välilehdilleen järjestykses-
sä, jossa yksinkertainen on ensin ja vaikeammat sitten. Kullakin välilehdellä on tietynlai-
nen toiminnon tyyppi, rautalankageometrian luomisesta työstöratojen generointiin. 
Muokkaustoiminnot ovat samalla välilehdellä kuin luomistoiminnot, joten kaikki työkalut 
ovat aina tarvittaessa käsillä.

Välilehdillä ikonit ja tekstit ovat yhdessä, jolloin toimintojen löytäminen on helppoa.

Kone-välilehdellä on kaikki konetyypit. Koneen tyypin valinta avaa vastaavan välilehden, 
jossa näkyvät konetyypin työstäradat ja niihin liittyvät toiminnot.
11



Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
Työstöratavalikoimien rataikonit ja esimerkinomaiset työstöratageometriat helpottavat 
työstöradan valintaa. 

Klikkaamalla Tiedosto avautuu Backstage-näkymä, jossa ovat kaikki tiedostohallinnan 
työkalut. 
Sivulla saat tietoja avoinna olevasta kappaletiedostosta, voit muokata Mastercamin 
12



Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
ulkoasua, tutustua Mastercamin Ohjeeseen ja oppaisiin ja olla yhteydessä Mastercamin 
verkkoyhteisöihin.

Pikavalintapalkissa on komentosarja, joka on riippumaton kulloinkin näkyvästä valinta-
nauhan välilehdestä. Pikavalintapalkki voidaan asettaa joko valintanauhan ylä- tai alapuo-
lelle ja siihen voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa komentoja.

Klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Lisää pikavalintapalkkiin toimin-
to lisätään pikavalintapalkkiin. 
13



Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
Klikkaamalla grafiikka-alueella hiiren oikealla näppäimellä avautuu uusi pieni valintaikku-
na, josta kaikkia alkion ominaisuuksia voidaan muokata. Valitsemalla ponnahduspainik-
keen mini-ikkunan oikealla puolella, ikkuna voidaan ankkuroida näytölle pysyvästi. 
14



Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
Lisäksi kaikki valintatoiminnot näkyvät nyt grafiikka-alueella, jolloin niiden käyttö on no-
peampaa.

Mastercam dokumentaatio
MastercamMastercam asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat \Documentation-
kansioon:

 Mastercam 2017 Uudet piirteet
 Mastercam 2017 Asennusopas
 Mastercam 2017 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam 2017 Siirtymisopas
 Mastercam 2017 Pikaopaskortti
 Mastercam 2017 LueMinut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercam oppimateriaalista saat vastauksen otta-
malla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.
15
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Mastercam 2017 uudet piirteet—Johdanto
Mastercam tietolähteitä
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 vastaavas-
ta 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 Mastercam-edustaasi tai maahantuo-
jaan.

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

 Mastercam University CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, laa-
jaa oppimisympäristöa, jossa on saatavana vuorokauden ympäri oppimateriaalia. 
Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi hioa taitojaan omaan tah-
tiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -tutkintoon. 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 toi-
mii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!  

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin verkkokeskusteluryh-
mästä, joka on osoitteessa forum.mastercam.com tai käyttää tietokantaa osoitteessa 
kb.mastercam.com. 

Voit rekisteröityä päävalikon Tiedosto-välilehden Yhteisö-kohdasta 
Linkitys Mastercam.com ja seuraamalla ohjeita.
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Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
OHJELMAN UUDET YLEISPIIRTEET 
Analysoinnin uudet piirteet
Trimmatun splinin analysointi
Mastercam kertoo nyt, onko valittu splini trimmattu vai ei käytettäessä Koti-välilehden 
Alkion analysointia.
17



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Dynaamisen analysoinnin uudet piirteet
Dynaamisen analysoinnin toiminnon käyttöliittymää on lisätty uusia ominaisuuksia on 
parannettu Mastercam 2017 versiossa. 

1. Halkaisijan näyttö: Nyt näytetään dynaamisessa analysoinnissa kaaren, sivun tai 
pinnan halkaisijan ja säteen arvot. Tämä on hyödyllistä valittaessa suurin mahdolli-
nen työkalun halkaisija kaarevalle alueelle.

2. Värin ja RGB-komponenttien tiedot: Näytetään valitun alkion värin ja RGB-kom-
ponenttien tiedot. Näitä tietoja voidaan käyttää, kun mallissa on määritetyillä väreil-
lä osoitettuja toleranssi- ja muita merkintöjä. Nämä voidaan lukea esim. STEP-, 
CATIA- ja Unigraphics/NX-tiedostoista.

3. Nuolen skaalauskerroin: Tarkastaminen on helpompaa, kun dynaamisen nuolen 
kokoa voi säätää. Sekä oletusarviona olevan ja skaalattujen nuolten koko säilyy 
18



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
muuttumattomana, vaikka geometriaa zoomattaisiin. Skaalaus korvaa edellisten 
versioiden dynaamisen analysoinnin Vektori-kentän tiedot.

Näyttötyylien uudet piirteet
Himmennetty ja Rautalanka piiloviivat poistaen -näyttötavat
Himmennetty ja Rautalanka piiloviivat poistaen -näyttötavat toimivat nyt tilavuus-, pinta 
ja STL-malleilla, kuten alla olevissa esimerkeissä.

Himmennetty rautalanka (pinnat) Himmennetty rautalanka (solidit)

Rautalanka piiloviivat poistaen 
(pinnat)

Rautalanka piiloviivat poistaen 
(solidit)
19



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Varjostettu ääriviivojen kera näyttötapa toimii nyt myös pintaver-
koilla ja STL-malleilla
Ääriviivojen kera varjostus toimii nyt myös pintaverkkoja käyttävillä malleilla, kuten STL. 
Näin yksityiskohtien erottaminen mallista on helpompaa.

Tätä ominaisuutta voidaan säätää myös Konfiguroinnin Varjostus-välilehden kohdasta 
Näytä STL-reunat. Kun tämä on käytössä, STL-mallin reunat näytetään valittaessa Var-
jostettu ääriviivojen kera. Kun tämä valinta ei ole käytössä, ääriviivoja ei näytetä. Tämä toi-
minto on päällä oletuksena.

Reunan kulmatoleranssi on valittavissa, kun tämä ominaisuus on aktivoitu. Tällä arvolla 
määritetään, mikä tulkataan reunaksi STL-mallissa. 

Varjostettu Varjostettu ja ääriviivat 
20



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Varjostustavat
Nyt voidaan näyttää pinta- ja tilavuusmalleja, kuten ne olisivat Metallisia, Muovisia tai 
Kiiltäviä. Valitsemalla jonkin näistä Näytä-välilehdellä muutetaan kappaleen ulkonäköä.

Oletus Metallinen

Muovinen Kiiltävä 
21



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Solidien reunat rautalanka piiloviivat poistaen näyttötavalla
Edellisissä Mastercam-versioissa voitiin valita solidin piilossa olevia reunoja käytettäessä 
Rautalanka piiloviivat poistaen -esitystapaa.

Mastercam 2017 versiossa ei enää valita piilossa olevia reunoja tällä tavalla. Parempi tapa 
on käyttää Läpikuultavaa näyttötapaa, jolloin piilossa olevat reunat näkyvä ja ovat valit-
tavissa. 

ATP uudet piirteet
Ketjutuksen järjestely
Ketjuja voidaan nyt järjestää niiden pinta-alan, pituuden tai luomisajan mukaan. Järjestys 
voi olla joko Nouseva tai Laskeva. 
22



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Z-asema
Siirrä kappaleen yläosa Z-nollaan -valinnalla siirretään geometrian ylin kohta asemaan 
Z=0.

Geometristen toleranssien automaattinen tuki
Unigraphics/NX- ja STEP-tiedostot
Mastercam 2017 tukee nyt tuotujen Unigraphics/NX ja STEP tiedostojen tallennettuja ku-
vantoja ja 3D- toleranssitietoja. Nyt ei enää tarvitse valita Tuo geometristen toleranssi-
en tiedot tuotaessa Unigraphics-tiedostojen toleranssitietoja. Mastercam tuo 
automaattisesti kaikki tallennetut kuvannot Mastercam-kuvannoiksi. 

CATIA versio 5
Tallennettujen kuvantojen ja toleranssitietojen tuontiin tarvitaan CATIA versio 5 PMI 
kääntäjän lisenssi.
23



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Code Expert uudet piirteet 
NC-konfiguroinnin erilliset fontit ja värit
Fontit ja värit voidaan nyt määrittää NC-konfiguroinnin yksittäisille komponenteille.
24



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Yksittäiselle NC-tiedostolle ne asetetaan klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja valit-
semalla NC-konfigurointi. Kommentit näkyvät nyt sinisenä ja korostettuna kuten kuvassa 
alla.
25



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Työkaluvaihdon ilmaisin 
Merkkaa-toiminto on lisätty NC-toimintojen Työkalut-ryhmään, kun NC-tiedosto on 
avoinnan Code Expertissä.

Valitsemalla tämän toiminnon lisätään merkki NC-tiedoston marginaaliin kohtaan, jossa 
NC-konfiguroinnin mukainen työkalunvaihto on. 
26



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Avattujen ja tallennettujen tekstitiedostojen merkkikoodaus
Ei-englanninkieliset käyttäjät voivat nyt asettaa koodaukseen oletusarvon, jota käytetään 
tekstitiedostoja avattaessa: 

Koti-välilehdellä on uusi toiminto, jolla kulloinkin avoinna oleva tiedosto voidaan avata 
uudestaan halutulla koodauksella. 
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Klikkaamalla Avaa uudelleen koodattuna Valitse koodaus -valikko avautuu ja luettelos-
ta voidaan valita uusi koodaus. 

Koodauksen avulla ei-englanninkieliset kirjaimet näkyvät oikein.

X9
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2017

CIMCOn parannettu tiedonsiirto
Aikaisemmissa versioissa CIMCO DNC -ohjelmalla Code Expertin kautta dataa siirtänei-
den käyttäjien täytyi asettaa tiedonsiirtoasetukset Ohjelman konfigurointi -valintaikku-
nassa. Mastercam 2017 -versiossa prosessia on yksinkertaistettu luomalla linkki Code 
Expertin käyttöliittymästä CIMCO DNC -asetuksiin. Asetuksiin päästään helposti klikkaa-
malla Tiedonsiirto-painiketta NC-toiminnot välilehdellä.

Yleiset työstöratojen uudet piirteet
Operaatioiden tuonti hiirellä
Nyt operaatiotiedostoja voidaan tuoda Työstöratojen hallintaan suoraan hiirellä vetämäl-
lä ja pudottamalla. Kun tuettuja operaatiotiedostoja vedetään Työstöratojen hallintaan 
Työstöoperaatioiden tuonti -valintaikkuna avautuu. Työstöratojen hallintaan vedetty tie-
dosto asetetaan automaattisesti lähdetiedostoksi.

Porauspisteiden valinta 
Aikaisemmin porauspisteiden valinnassa tuettiin vain rautalanka-alkioita. Nyt porauspis-
teiden valinnassa tunnistetaan myös solidin reunoja, kun valitaan Alkiot. 
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Ei-postprosessoitavien operaatioiden -tuki
Aihiomallin operaatioita voidaan nyt käsitellä ei-postprosessoitavina. Prosessoi operaati-
ot valitsemalla Aihiomallin valintaikkunan Lähdeoperaatioista Käsittele ei-postproses-
soitavat. Tämä poistetaan käytöstä klikkaamalla valintaruutu pois käytöstä.

Toiminto on hyödyllinen kun käytetään moniakselista siirtymistä tai muunnosoperaatioi-
ta. 
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Ketjutusjärjestyksen kääntäminen
Ketjutusjärjestyksen voi nyt helposti kääntää klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä Ket-
jutuksen hallinnassa Ketjutusjärjestyksen kääntäminen -painiketta.

Muutoksien estäminen prosessoitaviin työstöratoihin.
Aikaisemmissa versioissa työstörataoperaatioon voitiin tehdä muutoksia, vaikka operaa-
tio oli yhä prosessoinnissa Säikeistyksen hallinnassa. Tämä saattoi johtaa tapauksiin, jois-
sa muutokset eivät tallentuneet.
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Mastercam 2017 -versiossa näytölle avautuu varoitus, kun yrität muuttaa parametreja, 
työkaluja, geometriaa tai NCI-tiedostoa silloin, kun operaatiota vielä prosessoidaan.  

Parametreja tai geometriaa voidaan edelleen tarkastella, mutta työstöradan valintaikkuna 
on Vain luku -tilassa. 

Työstöradan muunnosoperaatioiden uudet piirteet
Sisällytä työkoordinaatisto 
 Peilaa-, kierrä- ja siirrä- muunnosoperaatioiden suuntien nimiä on uudistettu. Kun muun-
nosoperaatiota luodaan Työkalutason suhteen, työkoordinaatisto voidaan sisällyttää 
muunnokseen aktivoimalla Muunnosoperaation parametrit -valintaikkunan Tyyppi ja me-
netelmät -välilehden Sisällytä työkoordinaatisto -ruutu.
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Lähestymis/poistumisparametrien vaihtaminen keskenään
Luotaessa peilauksen muunnosoperaatiota voidaan muunnosoperaatioon vaihtaa alku-
peräiset liikkeet keskenään valitsemalla Käännä lähestymis/-poistumisparametrit.
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Grafiikkaikkunan uudet piirteet
Akseleiden näyttötapojen uudet piirteet 
Kuvaruutuinfo uusittu ja nimetty uudelleen
Kuvaruutuinfon [F9] nimi on nyt Näytä akselit. Näytä-välilehden Näytä akselit -toimin-
nosta säädellään kunkin akseliston - maailman, työkoordinaatiston, työkalutason ja 
konstruktiotason - näkymistä.

Työkoordinaatisto/työkalutaso/konstruktiotaso -uudistukset
Työkoordinaatisto/työkalutaso/konstruktiotaso -akselien [Alt+F9] toiminnon uusi nimi 
on nyt Akselisto-symbolit. Näytä-välilehden Akselisto-symbolit -toiminnosta säädel-
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lään kunkin akseliston - työkoordinaatiston, työkalutason ja konstruktiotason - akselisto-
jen näkymistä.

Kuvannon interaktiivinen akselistosymboli dynaamisen suuntien 
luontiin 
Dynaamisen suunnan luonti voidaan nyt aloittaa klikkaamalla alla olevan kuvan mukaan 
kuvannon akselistoikonia. Siirrä kursori kuvannon symbolin päälle, kunnes se korostuu. 
Tartu kursorilla symbolin origon palloon klikkaamalla ja aloita suunnan luonti siirtämällä 
hiirtä.
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Pisteverkon uudet piirteet
Pisteverkon asetuksien valintaikkunan Aktiivinen- ja Näkyvä-toiminnot on uudelleen ni-
metty Tartunta- ja Näytä pisteverkko -toiminnoiksi. Toimintoja käytetään Näytä-välileh-
deltä.

Tasojen hallinnan uudet piirteet
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Tasojen hallinta on nyt ohjelmointia helpottava, liikuteltava ja telakoitava toimintoikkuna. 
Tasojen hallinnan työkalurivillä on nyt seuraavat toiminnot:

 Lisää uusi taso
 Hae taso geometriasta
 Aseta kaikki tasot päälle/pois
 Palauta kaikki tasot
 Näyttövalinnat
 Piilota suunnan ominaisuudet

Sarakkeiden järjestely
Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa vetämällä otsikkoja hiirellä. Valittu järjestys säi-
lyy istunnosta toiseen.
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Sarakkeiden piilottaminen ja näkyminen
Sarakkeet voidaan piilottaa ja näyttää klikkaamalla sarakkeen otsikkoa hiiren oikealla pai-
nikkeella ja valitsemalla sarakkeen valikosta. Numero-sarake näytetään aina.

Piilota tason ominaisuudet
Saraketaulukon alla näkyvät ominaisuudet kuten Numero, Nimi ja Tasoryhmä voidaan pii-
lottaa. Piilottamalla voidaan maksimoida taulukon koko, minimoida hallintaikkunan koko 
tai pinota tasojen ja suuntien hallintaikkunat toistensa päälle. Ominaisuuspainikkeet tu-
levat näkyviin, kun komentoa klikataan uudelleen.

Mastercamin lisäohjelmien uudet piirteet
STL Heal C-Hook 
Nyt voidaan antaa negatiivinen offset-etäisyys vain positiivisen sijasta. Näin voidaan teh-
dä STL-kappaleelle offset sisäänpäin. 

OnShape-dokumenttien tuki
Mastercam toimii Onshapen kanssa; se on uusi, pilvessä toimiva 3D-CAD järjestelmä, jo-
hon liittyy Onshape Connect. Mastercamista käynnistettävän Onshape Connect -yhtey-
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den avulla ladataan Onshape-elementtejä pilvestä tietokoneen paikalliseen tai 
verkkoasemaan. Tuettuje tiedostotyyppejä, kuten Onshape Part Studios -tiedostoja voi-
daan tuoda suoraan Mastercamiin.

Huomautus: Onshape Connect on saatavana Onshape App Store -sivustolta 
(https://appstore.onshape.com). Sinulla on oltava Onshape-tili käyttääksesi Onshape 
Connectia. Lisätietoja osoitteesta www.onshape.com.
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Mastercamin tiedostotarkentimet
Mastercam 2017 -versiossa seuraavat tiedostotarkentimet ovat muuttuneet: 

Mastercam Simulatorin uudet piirteet 
Automaattinen käynnistys
Mastercam Simulatorin Asetukset-valintaikkunan yleisten asetusten -välilehdelle on lisät-
ty Käytä automaattista käynnistystä -valinta. Kun parametri on valittu, 

X9 2017

.mcx-9 .mcam

.emcx-9 .emcam

.operations-9 .mcam-operations

.defaults-9 .mcam-defaults

.mmd-9 .mcam-mmd

.lmd-9 .mcam-lmd

.rmd-9 .mcam-rmd

.wmd-9 .mcam-wmd

.gmd-9 .mcam-gmd

.control-9 .mcam-control

.materials-9 .mcam-materials
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Mastercam Simulator aloittaa simuloinnin heti, kun dataa on riittävästi siirretty. 

Kiinnittimien uudet piirteet
Kiinnittimien tukea, joka esiteltiin versiossa Mastercam X9, on parannettu. Nyt voidaan 
valita käytettäväksi kiinnittimiseksi solidi, useita tasoja tai voidaan hakea kiinnittimenä 
käytettävä tiedosto.

Tulostus
Nyt voidaan tulostaa suoraan Mastercam Simulatorista valitsemalla Tiedosto, Tulosta. 
Aktiivisen ikkunan sisältö tulostetaan. Tämä näytetään punaisella kehyksellä.
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Videon nauhoitus
Mastercam Simulatorin tarkastuksen ja simuloinnin vaiheet voidaan nyt nauhoittaa ylei-
seen .mp4-formaattiin, jota kuka tahansa Mastercamin käytöstä riippumatta voi tietoko-
neellaan katsoa.

Aloita videon nauhoitus klikkaamalla Koti-välilehdeltä Video, Nauhoita. Lopeta videointi 
klikkaamalla Nauhoita uudelleen. Sen jälkeen voit tallentaa videon ja jakaa sitä.

Leikkaustasojen kääntäminen
Leikkaustasojen suuntaa voidaan nyt kääntää Mastercam Simulatorissa. 

Kuvantojen synkronointi
Mastercamin kuvanto voidaan nyt linkittää Mastercam Simulatorin kuvantoon niin, että 
käännettäessä kappaletta toisessa ohjelmassa toinenkin päivittyy. Toimintoa käytetään 
Mastercam Simulatorin Näytä-välilehdeltä. 
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Useiden kopioiden tulostus 
Nyt voidaan tulostaa useita kopioita käyttämällä Kopiot valintaa. Tämä löytyy Tiedosto-
välilehden Tulosta-sivulta.

Omien konesimulointitiedostojen päivittäminen
Päivitysvelho tukee nyt omien konesimulointitiedostojen siirtoa. Konesimulointi -toi-
minto on nyt lisätty velhoon ja toiminto tukee konemallin luovia STL-, GIF-, ja BMP-tie-
dostoja.
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Useiden istuntojen tuki
Kun toinen Mastercamin istunto avataan, alla olevan kuvan varoitusta ei näy. 
Useita Mastercam-istuntoja voidaan avata samanaikaisesti ilman epävakautta tai tietojen 
katoamista.
44



Mastercam 2017 uudet piirteet—Ohjelman uudet yleispiirteet
Suuntien hallinnan uudet piirteet 

Suuntien hallinta on nyt ohjelmointia helpottava, liikuteltava ja telakoitava toimintoikku-
na. Suuntien hallinnan työkalurivillä on seuraavat toiminnot:

 Luo uusi suunta (geometriasta, solidin sivusta, kuvannosta, normaalista, suhteessa 
työkoordinaatistoon ja dynaaminen)

 Valitse sorvaussuunta (säde X/Z- tai halkaisija/Z -koordinaatein)
 Etsi suunta (geometriasta, suunnasta tai suhteessa työkoordinaatistoon)
 Aseta nykyinen työkoordinaatisto, konstruktiotaso ja työkalutaso sekä niiden ori-

got valittuun suuntaan
 Näyttövalinnat
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 Seuraa sääntöjä 
 Piilota suunnan ominaisuudet 

Näytetään aina akselistoikoni
Mastercamin aikaisemmissa versioissa aktiivisen suunnan akselistoikoni näkyi vain silloin, 
kun suuntien hallintaa käytettiin. Nyt aktiivisen suunnan akselistoikoni voidaan asettaa 
näkyville koko ajan.

Sarakkeiden piilottaminen ja näkyminen
Sarakkeet voidaan piilottaa ja näyttää klikkaamalla sarakkeen otsikkoa hiiren oikealla pai-
nikkeella ja valitsemalla sarakkeen valikosta.

Suuntien ominaisuuksien piilottaminen
Saraketaulukon alla näkyvät ominaisuudet, kuten Nollapiste, Väri ja Kommentti, voi-
daan piilottaa. Piilottamalla voidaan maksimoida taulukon koko, minimoida hallintaikku-
nan koko tai pinota tasojen ja suuntien hallintaikkunat toistensa päälle. Ominaisuudet 
tulevat näkyviin, kun komentoa klikataan uudelleen.
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Suuntien hallinnan uusi G-sarake
Suuntien hallintaan on lisätty yksi sarake. Suunnan kuvantoa voidaan vaihtaa klikkaamalla 
G-saraketta. 

Uusi Seuraa sääntöjä -toiminto
Työkalutaso seuraa konstruktiotasoa -on uusi, lisätty sääntö. Sääntö on voimassa oletuk-
sena, mutta sen valittu tila säilyy istunnosta toiseen. Kun tämä seuraamissääntö on valit-
tuna, työkalutaso muuttuu, jos konstruktiotasoa muutetaan tai jos jokin toinen 
seuraamissääntö, kuten Konstruktiotaso seuraa kuvantoa muuttaa sitä. Työkalutasoa 
voidaan silti yhä muuttaa konstruktiotasosta riippumatta.

Origon uudet piirteet 
Aikaisemmin Suuntien hallinnan origopisteiden arvot näytettiin kuvannon koordinaateis-
sa. Nyt arvot näytetään maailman koordinaateissa. Origopisteiden arvot näkyvät myös 
puurakenteisten työstöratasivujen suunnat(työkoordinaatisto)-välilehdellä ja Suunnan 
valinta -valintaikkunassa.
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Origopisteiden kentät näkyvät myös hiiren oikean painikkeen valikossa, jossa ne on help-
po määrittää. Käytössä kaikissa parametrissa, joissa hiiren oikealla painikkeella asetetaan 
origon arvoja. 

Sarakkeiden järjestely
Sarakkeiden järjestystä voidaan muuttaa vetämällä otsikkoja hiirellä. Valittu järjestys säi-
lyy istunnosta toiseen. 
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Viimeisimmät toiminnot 
Viimeksi käytetyt toiminnot on uudelleenimetty ja nyt se on Viimeisimmät toiminnot -ni-
misenä oma telakoitavissa olevana ikkuna. Tässä listassa on näkyvissä lista viimeimmistä 
toiminnoista josta niitä on helppo valita uudelleen.

Asetuslehtien uudet piireet
Uudet asetuslehtien XML-elementit
Uusia XML-elementtejä on lisätty asetuslehteen kuten esimerkiksi työkalun ja pitimen si-
jainti, koneen tyyppi, koneen nimi ja postprosessoritiedoston nimi.
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Mahdollisuus XML-kansion tyhjentämiseen
Uudella valinnalla voidaan poistaa aikaisempien asetuslehti-istuntojen aikana luodut 
XMP- ja BMP-tiedostot. Toiminnolla voidaan säästää tietokoneen tallennustilaa. 

Kun Asetuslehti-valintaikkunan Tyhjennä-painiketta klikataan, ohjelma kertoo poistetta-
vien tiedostojen määrän ja pyytää käyttäjää vahvistamaan tai perumaan poiston. 

Toiminto on käytössä vain silloin, kun asetuslehteä on käytetty aikaisemmin. 

Kuvien tallennus nestausraportteihin
Uudella valinnalla raporttiin voidaan liittää kuvia, joilla on korkea resoluutio. Valitsemalla 
Nestausasetukset-valintaikkunasta Kuvien korkea resoluutio raporttien kuvien resoluu-
tiota voidaan kasvattaa 2400 pikseliin ja kappaleiden resoluutiota 1200 pikseliin. Nestaus-
asento määrää sen, sovelletaanko maksimiresoluutiota pituuteen vai leveyteen.
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Ohjelman konfiguroinnin uudet piirteet 
Ketjutuksen nuolien koon valinnat
3D-ketjutusnuolien kokoa ja läpinäkyvyyttä voidaan nyt muuttaa, jolloin niiden käyttö on 
helpompaa silloin, kun tiedostossa on ikkunassa useita ketjuja (kuten esimerkiksi kaiver-
rettaessa tekstiä.)

Jos nuolet grafiikka-alueella limittyvät päällekkäin tai sekottuvat keskenään, nuolen ko-
koparametriksi voidaan valita Pienet, Keskikokoiset tai Suuret. Vaihda nuolet läpinäky-
mättömästä läpinäkyväksi valitsemalla Läpikuultava-ruutu. Mainitut valinnat sijaitsevat 
Ohjelman konfiguroinnin Ketjutus-sivulla. 

Oletusarvojen määrittäminen edellisestä operaatiosta 
Työstöradat-sivun Hae oletusarvot edellisestä operaatiosta toiminnolla voidaan ole-
tusarvot uuteen operaatioon noutaa edellisestä samantyyppisestä operaatiosta. Jos sa-
mantyyppistä operaatiota ei löydy, parametrit noudetaan oletuskirjastosta. Tämä 
toiminto on päällä oletuksena. Tämä toiminto oli aiemmin PrmDef C-hookina, Nyt se on 
suoraan ohjelmassa eikä tätä C-hookia enää toimiteta ohjelman mukana.
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Jos se otetaan pois päältä, uuden operaation parametrit noudetaan oletuskirjastosta. 

SOLIDWORKS sketsien luku 
Nyt voidaan tuoda SOLIDWORKS-tiedostosta sen sketsitiedot.

Nämä tiedot tulevat mukaan automaattisesti, jos Tuo sketsit SOLIDWORKS-tiedostois-
ta on valittuna konfiguroinnin Kääntäjät-välilehdellä.
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Näiden SOLIDWORKS-tiedostojen tiedot voidaan tuoda myös niitä avattaessa valitsemal-
la Tuo sketsit SOLIDWORKS-tiedostoparametrien valintaikkunassa. Tiedostoparametrien 
valintaikkuna avautuu, kun valitaan Asetukset-painike Avaa-valintaikkunassa.

Jotta sketsitietoja voitaisiin tuoda Mastercamiin, tulee olla käytössä myös SOLIDWORKS.
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Uusi Näyttöasetukset-sivu
Ohjelman konfiguroinnin Kuvaruutu-valintoihin on lisätty Näyttöasetukset-sivu. Sivulla 
on asetuksia, jotka ennen määriteltiin Kuvaruutu-sivulla. 

Konfigurointiin on lisätty uusi asetus, Tartu kuvantoihin dynaamisessa kierrossa. Kun 
asetus on valittu, kappale tarttuu automaattisesti kuvantoihin dynaamisen kierron aikana. 
Kierrettävä kappale tarttuu kuvantoihin määritellyn toleranssin sisällä.

Kuvaruutu-sivun uudet piirteet
Kuvaruutu-sivulle on tehty seuraavat päivitykset:

 Näytä työstöradat -valinta näyttää aktivoituna työstöradat ja ei-valittuna se pii-
lottaa työstöradat.

 Pistekuvio pinnoilla/solideilla -valinta näyttää aktivoituna rasteripisteisen var-
jostusvaikutelman automaattisesti korostetuilla tai valituilla pinnoilla ja ei-valittu-
na poistaa vaikutelman.

 Näytä kappaleen tiedot-valintaruutu on poistettu ja on korvattu uudella Näytä-
välilehden Näytä akselit -painikkeella.

 Näytä ikkunoinnin XYZ-akselit-valintaruutu on poistettu ja on korvattu uudella 
Näytä-välilehden Akselistosymbolit-painikkeella. 
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Akselistoikonien, tekstien ja skaalauksen taulukon kokoa voidaan muuttaa Skaalaa akse-
listoikonit ja niiden tekstit -valinnalla. Valintaikonien läpinäkymättömyys -liukusää-
timellä säädellään yleisvalintapalkin ja pikamaskien läpikuultavuutta. Näistä säätimistä on 
hyötyä erityisesti silloin, kun käytössä on 4k-monitori.
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 Työkalun värin asettaminen
Värit-sivulla voidaan työkalun eri osille asettaa erilaiset värit. Näistä asetuksista riippuu se, 
miltä työkalu näyttää Työkaluvelhossa. 

Solidin esikatselu
Solidien esikatselun automatiikkaa voidaan nyt käyttää tai olla käyttämättä kaikille histo-

riatiedollisille solideille. Valinta Oletuksena solidien esikatselu tehdään Solidit-sivulla.

Näkymien käytön uudet piirteet
Suuntien kirjainmerkkien luonti ja tallennus
Dynaamiset suunnat - ja Uusi suunta -valintaikkunoihin on lisätty kaksi uutta toimintoa. 
Valitsemalla Luo näkymä tallennetaan näkymä suunnan nimen yhteyteen automaattises-
ti sillä hetkellä, kun valintaikkuna suljetaan. Kun Luo näkymä on aktivoituna, voidaan 
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käyttää valintaa Tallenna kirjanmerkki, joka tallentaa kirjanmerkin nyt luotuun uuteen 
näkymään.

Poista useita näkymiä
Nyt voidaan valita useita näkymiä samalla kertaa ja poistaa ne tai niiden kirjanmerkit. Pidä 
[Ctrl]-näppäin alaspainettuna samalla kun valitset näkymiä, klikkaa sitten hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Poista näkymä tai Poista näkymän kirjanmerkki.

”Päänäkymää” ei enää käytetä
Näkymien käyttö on nyt vapaampaa eikä ”päänäkymää” enää ole. Mikä tahansa näkymä 
voidaan nyt kirjanmerkitä ja näkymät voidaan järjestellä halutulla tavalla. 

Viimeistä jäljellä olevaa näkymää ei kuitenkaan voida poistaa, koska aktiivisia näkymiä on 
oltava vähintään yksi.
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Zip2Go uudet piirteet 
Zip2Go uusiin piirteisiin kuuluu seuraavaa: 

 Zip2Go(.z2g)-tiedosto voidaan avata vetämällä tiedosto hiirellä grafiikka-alueelle.
 Sen asetukset avautuvat nyt Tiedosto-valikosta. Klikkaamalla Asetukset avautuu 

Asetusten valintaikkuna, josta muokataan tiedostojen ja kansioiden asetuksia.
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DESIGN UUDET PIIRTEET
Aihiolaatikon keskipiste
Keskiöpiste–toiminto luo aihiolaatikon keskipisteen lisäksi geometrian myös aihiolaati-
koiden sivuille. Valintaa käytetään vain suorakulmaisille aihiolaatikoille.

Lieriömäisille aihioille Pisteet-valinta luo pisteet kummankin sylinterin tasosivun keskelle 
ja Keskiöpiste luo pisteen sylinterin keskelle.

Mitoituksen uudet piirteet
Piirustuksen muotoiluasetukset
Jo luodun mitoituksen muotoilua voidaan nyt käyttää uuteen mitoitukseen painamalla 
näppäintä [~] ja valitsemalla haluttu mitoitusteksti. 
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Tekstin korkeuden muokkaaminen huomatuksille ja mitoille
Käytä mitoituksiin ja huomautuksiin on lisätty Korkeus-valintaikkunaan, joka avautuu 
klikkaamalla Korkeus-painiketta Piirustuksen toimintoikkunan Perus-välilehdellä. Mitoi-
tuksen ja huomatuksen korkeutta voidaan siis muuttaa samalla kertaa. 
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Tason valinnan uudet piirteet 
X-, Y-, ja Z-parametrien käyttöön on lisätty toiminnallisuutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. 

1. Pyörityksen säätö lisätty.
2. Lisätty Valitse piste -painike. Klikkaa painiketta, ja valitse piste grafiikka-alueelta. 

Valitun pisteen X-, Y- ja Z-arvot siirtyvät vastaaviin parametrikenttiin.
3. Konstruktiosyvyys-painike lisätty. Tällä painikkeella kopioidaan kulloinenkin Z-

syvyys X-, Y- tai Z-kenttiin. 
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Solidien uudet piirteet 
Solidin purkaminen osiin 
Pura osiin -toimintosivua on uudistettu mallinnuksen parantamiseksi.

Sijoittamisen valinnat
Kappaleiden sijoitus automaattisesti -valintaruutu on korvattu kolmella valintanapilla. 

Automaattinen ja Manuaalinen -valintojen lisäksi solidi voidaan purkaa osiin tason ori-
goon. Tällä valinnalla purettavat solidit voidaan sijoittaa mihin tasoon tahansa, mutta ta-
sot voidaan inkrementoida vain solidin rungon eikä paksuuden mukaan. 

Kumoa
Kumoaminen vaikuttaa nyt kaikkiin solidin osiin eikä vain yhteen kerrallaan.
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Näkymät
Kullekin tasolle voidaan luoda näkymä valitsemalla Luodaan näkymä kullekin tasolle -
ruutu. Tuloksena syntyvät solidit siirretään tai kopioidaan uudelle näkymälle ja kirjainmer-
kitään uuteen tasoon. 

Nimen säilyminen historiatietojen poistamisen jälkeen
Solidien nimet säilyvät vaikka historiatiedot poistetaan. 

Optimointi 
Siisti solidi -alasvetovalikon Optimoinnilla, Mallin valmistelu -välilehden Muokkaa-
ryhmässä, korjataan automaattisesti tuodut solidit (koko solidit tai yksittäiset sivut) pa-
rannetulla reunojen tarkkuudella ja parannetulla liitosten tunnistuksella. Siistityn solidin 
työstöradat säilyvät assosiatiivisina sivuihin. 

Solidin sivun värin valinta
Muuta sivu - tai Aseta piirre -toiminnoissa sivun väri voidaan valita nyt värinumeron pe-
rusteella klikkaamalla Värit-valintaikkunan Valitse-painiketta ja valitsemalla solidin sivu.
63



Mastercam 2017 uudet piirteet—Design uudet piirteet
Solidin esiprosessointi
Pinnat-välilehden Solidista -toiminnossa on nyt valinta solidin esipkäsittellyyn, mikä 
auttaa solidin sivujen muuntamista pinnoiksi. 

Mastercam luo kappaleesta kopion, valmistelee sen ja luo sitten pinnat. Muunnoksen jäl-
keen Mastercam poistaa esiprossessoidun kappaleen jättäen originaalin koskematto-
maksi. 

Korjaa pienet sivut
Korjaa pienet sivut analysoi historiattomat solidit ja ilmoittaa, jos se löytää pieniä nas-
tamaisia alkioita, pieniä rakoja sivujen välissä, reunojen nipistyksiä ja viilloksia. Jos alkioita 
löytyy, ne voidaan korjata. 

Solidin vastinkappale
Vastinkappale on toiminto joka automatisoi elektrodin luonnin ilman pursotusta tai Boo-
len operaatiota. Vastinkappale luo valitun suljetun solidin negatiivisen vastinkappaleen. 
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Vastinkappale luodaan valitsemalla rautalankakäyrän ketju. Sitten ketju projisoidaan so-
lidiin. Projisoinnin syvyys määritellään rautalankaketjusta valitun solidin matalimpaan si-
vuun tai valittuun sivuun. 

Siirto-operaatioiden uudet piirteet 
Dynaamisen siirron AutoCursor-tuki
Dynaaminen siirtotoiminto tukee nyt geometriaa kierrettäessä AutoCursorin tartuntaa 
vaakasuoraan, pystysuoraan ja tangentiaalisesti. Valinnat ovat käytettävissä vain silloin, 
kun suunta vastaa konstruktiosuuntaa.

Valinnat otetaan käyttöön valitsemalla siirrettävä geometria, klikkaamalla hiiren oikealla 
painikkeella ja valitsemalla AutoCursor, jolloin Autocursor asetukset -valintaikkuna avau-
tuu. Aktivoi tartuntatoiminnat valitsemalla Tangentti  tai Vaaka/pysty. 

Kun valittua geometriaa kierretään, se tarttuu vaakasuorasti, pystysuorasti tai tangentiaa-
lisesti toiseen alkioon kuten kuvassa alla.
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Tangentiaalisesti

Vaakasuorasti
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Pystysuorasti

Dynaamisen akselistosymbolin muokkaaminen
Dynaamisen akselistosymbolin yhteydessä on painike, jolla Siirrä-toimintoa käytettäessä 
voidaan vaihtaa geometrian muokkaamisen ja akselistosymbolin sijaintien muokkaami-
sen välillä 

Akselistosymboli-asetus

Geometria-asetus
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Alkion siirtäminen geometria-asetuksella:

Akselistosymbolin sijaintien muokkaus akselistosymboli-asetuksella: 
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Skaalaus
Skaalauksessa voidaan nyt käyttää automaattista keskitystä ja skaalauslaskinta. 

Automaattinen keskitys siirtää skaalauksen keskipisteen valitun geometrian keskipis-
teeseen. Kun toiminto on poissa päältä, skaalauksen keskipiste palaa oletusarvoihin 
(0,0,0). 
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Skaalauslaskin-valintaikkunassa lasketaan skaalauskerroin. Valitse Lähtö-arvo ja Tulos-
arvo. Sen jälkeen laskin jakaa lähtöarvon tulosarvolla saadakseen skaalauskertoimen.. 

Jos esimerkiksi lähtö on 3.4 ja tulos on 5, laskin laskee automaattisesti skaalauskertoi-
meksi 1.47. Lähtöarvot ja tulosarvot voidaan määrittää myös valitsemalla geometria. Va-
litse esimerkiksi ensin skaalattava ympyrä, ja sitten ympyrä, jonka kokoon ensin valittu on 
skaalattava. Mastercam laskee skaalauskertoimen.

Venytä
Geometriaa voidaan nyt dynaamisesti venyttää Mastercamin yksiakselisella nuolisääti-
mellä. Venytettävät alkiot valitaan ikkunavalinnalla ja sitten siirretään nuolta grafiikka-
alueella X-, Y- tai Z-akselin suuntaisesti.
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Rautalankageometrian uudet piirteet
Käyttöliittymän muutokset
Valtaosa aiemmin vaakasuoran työkalupalkin toiminnoista on Mastercam 2017 versiossa 
siirretty toimintoikkunoihin. Toimintojen käyttöliittymä muistuttaa solidien muokkaami-
sessa käytettäviä ikkunoita, ja toimintoikkunassa ja grafiikka-alueella voidaan työskennel-
lä yhtäaikaisesti. 

Terävien kulmien juohevoitus Splini käyristä -toiminnossa 
Terävien kulmien juohevoitus on lisätty Splini käyristä -toimintoon. Terävien kulmien 
juohevoituksessa alkioon liitetään uusi splinisegmentti Liitosetäisyys-arvon mukaan. 
71



Mastercam 2017 uudet piirteet—Design uudet piirteet
Paloittele pisteissä
Tällä toiminnolla, jota käytetään Rautalanka-välilehden Tasaa/paloittele/jatka -valikos-
ta paloitellaan geometria sillä olevissa pisteissä.

Pisteen ja suoran dynaaminen luonti jaettu kahteen toimintoon.
Pisteen ja suoran dynaaminen luontitoiminto on jaettu kahdeksi erilliseksi toiminnoksi, 
Pisteen sijainti dynaamisesti ja Lyhin etäisyys normaali. 

Käytä Pisteen sijainti dynaamisesti -toimintoa pisteiden luontiin rautalanka-alkioille, 
pinnoille ja solideille. Lyhin etäisyys normaali -toiminnolla luodaan mille tahansa jo luo-
dulle pinnalle tai solidin sivulle kohtisuoria suoria. 

Splinin sovittaminen
Tällä toiminnolla korjataan huonosti määriteltyjä, liikaa solmupisteitä tai solmupisteissä 
teräviä nurkkia sisältäviä splinejä. Sovita splini -toiminnolla luodaan juohevampi splini, 
jossa on vähemmän ja tasaisemmin sijoiteltuja solmupisteitä.

Terävät nurkat tunnistetaan automaattisesti ja pyöristetään juohevammiksi. Terävän kul-
man koko, joka tunnistetaan juohevoitukseen voidaan määritellä Tunnistuskulma-ken-
tässä.
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Kevennys-pyöristystyyli 
Kevennys on lisätty Alkioiden pyöristys -toimintoihin. Toiminnolla luodaan nurkan väis-
tön geometria vain yhdelle alkiolle. Tästä on hyötyä, kun tappiliitoksen ulkopuoliset sivut 
eivät peitä nurkkaa väistävää pyöristystä.

Splinin trimmauksen poistaminen
Poista splinin trimmaus -toimintoa, joka aikaisemmin oli C-Hook -lisäohjelma, voidaan 
nyt käyttää Rautalanka-välilehdeltä. Toiminnolla poistetaan kaikkien valittujen splinien ja 
NURBS-käyrien trimmaus ja ne palautetaan aluperäiseen muotoonsa. Poista splinin trim-
maus on vaikutukseltaan käänteinen aikaisemmille trimmausoperaatioille. 

Kirjainten luonnin asetukset säilyvät
Korkeuden ja välistyksen arvot säilyvät nyt istuntojen yli. 
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TYÖKALUJEN UUDET PIIRTEET 
Työkalun valmistajan ja työkaluluokan lisääminen ja poistami-
nen
Työkalun valmistaja ja työkaluluokka voidaan nyt lisätä kirjastoon työkalua luotaessa tai 
muutettaessa sekä Työkaluvelhosta että Tool Manager -erillisohjelman ominaisuuksista. 
Lisää nimi klikkaamalla vihreää plus-merkkiä Valmistajan nimen tai Työkaluluokan vie-
ressä. 
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Valmistajan nimen ja Työkaluluokan alasvetovalikosta voit valita jo lisätyn nimen. Mer-
kistä nimen oikealla puolella voit muokata tai poistaa nimen luettelosta.

Omien työkalujen näkyminen
Mastercamissa voidaan työkalu määritellä CAD-tiedostosta tuodun oman työkalun para-
metrien mukaan. Parametrien arvoja voidaan käyttää työstöradan laskentaan tehokkuu-
den parantamiseksi erityisesti monimutkaisissa operaatioissa. Jos käytössä on oma 
profiili, sitä voidaan valinnaisena käyttää aihiomallin luomiseen ja törmäystarkasteluun si-
muloinnissa. 
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Molempia profiileja voidaan katsella yhtä aikaa. Oletusnäkymänä on esittää oman työka-
lun profiili varjostettuna 3D-työkaluna ja sen alla parametrinen profiili katkoviivalla. 

 Jos haluat esittää parametrisen työkalun profiilin varjostettuna ja sen alla oman työkalun 
profiilin katkoviivalla, tee valinta kuten kuvassa alla. 

Mastercam-työkalu 
3D-varjostettuna

Oma, tuotu työkalu 
3D-varjostettuna
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Suurnopeusjyrsintyyppi 
 Mastercam tukee nyt suurnopeusjyrsintyyppiä. 

If the parametric definition does not meet your needs, or if the manufacturer provides 
profile data in the form of a 2D CAD file, use import option to define a custom High Feed 
Mill tool.

3D STEP -tiedoston tuonti
STEP-malleja voidaan nyt tuoda omien työkalujen tai pidinten määrittämiseksi. Tuo STEP-
tiedosto valitsemalla Tuo ja linkitä työkalun muotogeometria tiedostosta. 
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NCI parametri työkalukokoonpanon nimelle
NCI-rivillä 20020 on nyt pitimen nimi ja rivillä 20021 kokoonpanon nimi. Näitä paramet-
reja voidaan käyttää postprosessorilta tai miltä tahansa ASCII NCI -tiedoston (myös .SET 
tiedostojen) asiakasohjelmalta. 
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Kokonaispituus
Pitimen kokonaispituus näkyy nyt grafiikka-alueen vasemmassa yläkulmassa silloin, kun 
pidin luodaan Pidinvelholla.
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Varoitus samanlaisesta työkalusta
Nyt voit valita, näkyykö varoitus samankaltaisen työkalun lisäämisestä. Valinta koskee 
vain yhtä Mastercam istuntoa.

Kierteen nousu
Kierteen nousu voidaan nyt ohittaa kierteenjyrsinnässä, kun kierrejyrsinnässä reiän mää-
rittelyyn käytetään yhtä pistettä.

 Kierteen jyrsinnän Työstöparametrit-sivun parametrit: 

 Aktiivisten hampaiden lukumäärän parametri on poissa käytöstä, jos valittu 
työkalu on kierrejyrsin. 
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 Kierteen nousu on poissa käytöstä, jos valittu työkalu on kierrejyrsin ja jos Aktii-
visten hampaiden lukumäärä on suurempi kuin yksi. 

 Kaikissa muissa tapauksissa molemmat kentät ovat käytössä 

Työkaluluettelon uudistukset
Sarakkeiden näyttö 
Työkaluluettelon otsikkoa klikkaamalla voidaan sarakkeet piilottaa tai palauttaa näkyviin.
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Työkalutietojen näkymisen asetukset
Mastercam säilyttää annetut asetukset Näytetään-parametreilla kaikissa työkaluluette-
loissa, joissa voidaan valita Työkalut, Kokoonpanot tai Molemmat -vaihtoehdoista. 
Nämä asetukset tallennetaan erikseen kullekin listalle ja ne säilyvät istuntojen yli. 

Työkalun päivityksen varoitus
Mastercamin perinteinen Työkalujen hallinta voi avata ja lukea kirjastosta avattavien työ-
kalujen vanhempia tiedostoformaatteja. Jos kuitenkin teet muutoksia kirjastoon, Master-
cam varoittaa viestillä siitä, että et voi enää avata sitä tiedostoa Mastercamin 
vanhemmalla versiolla.
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Työkalun projisointi
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella perinteisessä Mastercamin Työkalujen hallinnassa, 
puurakenteisten työstöratavalikkojen työkalut-sivulla tai välilehtiä käyttävien työstörata-
valikkojen työstöparametrit-välilehdellä ja valitse Tarkastele graafisesti. 
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Grafiikassa voit tarkastella sitä, miltä kokoonpano näyttää yhdessä työstettävän kappa-
leen kanssa. Klikkaamalla työkalua se voidaan siirtää mihin tahansa grafiikka-alueen koh-
taan ja sijoittaa paikoilleen klikkaamalla uudelleen.. 
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Muokkaa kokoonpanoa valitsemalla se ja kirjoita uusi arvo tai käytä liukusäädintä hiirellä. 
Suuntien hallinnassa voidaan myös työkalutasoa muuttaa, jolloin työkalu muuttuu vas-
taavasti.. 
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MILL UUDET PIIRTEET
2D uudet piirteet
Dynaamisen jyrsinnän suorin mikronoston reitti
Dynaamisen jyrsinnän mikronostoissa käytetään nyt suorinta mahdollista reittiä siirtä-
mään työkalu esteettömien alueiden yli sinne, minne työkalun on mentävä. Alla on lue-
teltuna muutamia tästä seuraavia parannuksia:

 Mikronostoliikkeet ovat tehokkaampia, yksinkertaisempia ja nostokorkeusmatkat 
lyhyempiä.

 Vähenevä liikkeiden määrä pienentää NC-tiedostojen kokoa.
 Työstökoneen työkierrot nopeutuvat.

Alueketjutuksen esikatselu
 Nyt dynaamisen jyrsinnän ja aluejyrsinnän työstöratojen työstettäviä alueita, ilmassa kul-
jettavia alueita ja rajausalueita voidaan esikatsella. Kun ketjut on valittu ja työstöradat 
luotu, klikkaa Ketjujen esikatselu -painiketta työstöradan valintaikkunassa katsellaksesi 
niitä grafiikka-alueella.

X9 2017
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Ketjujen värit työstöalueilla, ilma-alueilla ja rajausalueilla voidaan valita näytettäväksi eri 
värein. Värit voidaan vaihtaa Ohjelman konfiguroinnin Värit-sivulla tai työstöradan valin-
taikkunan Väri-painikkeesta.

Työstöradan esikatselu
Seuraavia 2D-työstöratoja voidaan nyt esikatsella grafiikkaikkunassa ennen kuin työstö-
rata on luotu tai regeneroitu. 

 Dynaaminen jyrsintä
 Aluejyrsintä
 Dynaaminen profiili
 Kuorintarata
 Johtokäyrillä

Esikatselu käynnistyy klikkaamalla työstöradan valintaikkunan vasemman yläkulman 
Työstöradan esikatselu -painiketta. Työstöradalla täytyy olla työkalu määritettynä en-
nen kuin esikatselurata näkyy.

3D uudet piirteet
Maksimi aihion kosketus
Maksimi aihion kosketus -valinnalla 3D-suurnopeusviimeistelyratojen Aihio-sivulla 
(paitsi Tasaisen alueen radoilla ja Piirtoviimeistelyn radoilla) valitaan aikaisemmin luotu 
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aihiomalli ja asetetaan maksimisyvyys, jolla työkalu koskettaa työstämättömään materi-
aaliin. Toiminto on erityisen hyödyllinen silloin, kun kappale viimeistellään vain osittain. 

Optimoidut yhdensuuntaiset liikkeet
Yhdensuuntaisen viimeistelyn Työstöparametrit-sivun Jäännösalue kohtisuoraan -va-
linnalla siistitään pintaa rajaamalla yhdensuuntaiset lastut 1.4-kertaiseksisivuttaissiir-
toon verrattuna ja sitten työstämällä rajattu alue kohtisuorin yhdensuuntaisin liikkein. 

Jäännösalue kohtisuoraan 
pois käytöstä

Jäännösalue kohtisuoraan 
käytössä
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Vakiokarheusradan prosessointiaika
3D-vakiokarheusradan prosessointiaikaa on vähennetty työstöradan regeneroinnin no-
peuttamiseksi.

Trimmaus aihioon/Jäännösmateriaali -sivujen muutokset 
Yhdenmukaisuuden vuoksi Trimmaus aihioon - ja Jäännösmateriaali -sivut on nimetty Ai-
hio-sivuksi ja siirretty rakennepuussa ylemmäksi.
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Lisäksi Työvara seinämillä ja Työvara pohjapinnalla -valinnat on siirretty Työstöpara-
metrit-sivulta erilliselle Aihiot-sivun alisivulle nimeltään Työvara. 

Moniakseliratojen uudet piirteet
Kulma-askelen arvo
Kulma-askel Turva-alue -sivulla voidaan nyt määrittää. Aiemmin sen arvo oli aina 2 as-
tetta.

Moniakselinen poraus
Moniakseliporauksessa on muutamia uusia piirteitä:

 Poraussyvyys voidaan asettaa suoran pituuden mukaan.
 Valitun geometrian assosiatiivisuus, ei tarvetta näkyvään geometriaan.
 Aihiomallin tunnistaminen aihion korkeutta tai poraussyvyyttä hyödyntämällä.
 Solidin reikien valinta reikä/akseli-toiminnoilla.
 Siirtymisparametreissa inkrementin laskenta pisteistä, suorista tai rei’istä. 
91



Mastercam 2017 uudet piirteet—Mill uudet piirteet
Käyttöliittymän muutokset ja työstöratojen yhtenäistäminen
Moniakseliratoja on yhtäläistetty sekaannusten välttämiseksi. Seuraavia ratoja on yhdis-
tetty tai ne on nimetty uudelleen.:

Seuraavat radat on poistettu:

 SyvennyksenMastercam 2017 uudet piirteet kallistuskäyrä
 Syvennyksen törmäystarkastus - käyrä
 Projisointi
 Siipipyöran siiven viimeistely kyljellä
 Siipyörän pohjapinta
 Siipyörän pohjapinta ilman kallistuskäyrää
 Siiven tyven työstö
 Elektrodin työstö 4+1 akselia

Työstöradat on nyt ryhmitelty joko Kuvio tai Erikoissovellus -työstöratatyyppeihin. Ku-
vioradat ovat työstöratoja, joita voidaan käyttää kappaleen valmistukseen monella taval-
la. Sovellusradat ovat työstöratoja, jotka on suunniteltu erityistapausten työstöön ja osa 
niiden prosesseista on automatisoitu.

X9 2017

Muodonmuutos 2 käyrän välillä
Muodonmuutos

Muodonmuutos 2 pinnan välillä

Yhdensuuntainen käyrien kanssa

YhdensuuntainenYhdensuuntainen pinnan kanssa

Yhdensuuntaiset lastut

Ohjauskäyrän mukaan Pitkittäiskäyrät

Monipinta Monipinta
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Mastercam X9

Mastercam 2017

Pisteen ja suoran assosiatiivisuus 
Työkalun akselin ohjaukseen valitut pisteet ja suorat liitetään työstöratoihin, joissa niitä 
käytetään. Pisteen, suoran ja lisäominaisuuksien alivalinnat on näitä alkiota valittaessa 
poistettu.

Pisteiden lajittelu
Pisteiden lajittelua voidaan nyt käyttää moniakseliporauksessa ja kaarijyrsinnässä. Valitse 
Porauspisteiden valinta -ikkunasta Lajittelu. Voit myös muuttaa lajittelun valintoja työstö-
radan parametreista. Samat 2D/3D -lajittelun valinnat ovat nyt käytössä myös valikoiduil-
la moniakseliradoilla. 

Rouhinta-välilehden yhtenäistäminen
Rouhinnan välilehteä on tiivistetty siten, että kaikki yleisimmät valinnat ovat nyt samalla 
sivulla. Syvyyslastut, lastujen lukumäärä, muodonmuutostasku ja rouhinnan lajitteluvalin-
nat ovat nyt Rouhinnan välilehdellä. 

Kiertorata lisäominaisuuksilla
Mastercamin moniakseliratapaketissa on nyt uusi 4-akselinen työstörata - Kierto lisäomi-
naisuuksilla. Tässä tehokkaassa työstöradassa voidaan työkalun liikettä ohjata entistä 
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enemmän seinämiä, napoja ja kuoripintoja valitsemalla. Liikkeet monimuotoisille kappa-
leille luodaan nopeasti määrittämällä aihio, valitsemalla kappalegeometria, asettamalla 
törmäystarkastelu ja säätämällä siirtymisparametrit. 4-akselinen rouhinta tai viimeistely 
Kierto lisäominaisuuksilla -työstöradalla. 

Aihio-välilehden uudistukset
Työn kulun juohevoittamiseksi aihion valintamenetelmiä on päivitetty. Aihioon trimmaus 
-, Jäännösmateriaali- ja Aihion määrittely -sivut on nimetty Aihio-sivuksi. Ikonimerkki il-
maisee nyt, onko aihio käytössä kuten 3-akselisillakin työstöradoilla.

Aihio-välilehdellä voidaan nyt valita  Työmäärittely aiemmin Koneryhmän ominaisuudet 
-valintaikkunassa määritellyn aihion valitsemiseksi. 
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LATHE UUDET PIIRTEET
Solidin suuntaaminen (Lathe)
Tämä toiminto, joka helpottaa solidin suuntaamista sorvauksessa on lisätty Latheen. Toi-
minto on lisätty myös Mill-Turn (“Solidin suuntaaminen” sivulla 103) -ohjelmaan.

Kappaleelle määritetään kierron keskipiste ja valitaan asiaankuuluva geometria. Sitten 
Mastercam vaihtaa kuvannon isometriseksi, jossa origo määritetään dynaamisen akselis-
tosymbolin avulla. 

Tässä voidaan luoda työkoordinaatisto ja jättää kappale asentoonsa tai siirtää haluttuun 
suuntaan. 

Tämä toiminto on Lathe Sorvaus -välilehdellä kuten kuvassa alla.
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Lastunkatkaisu
Uusi toiminto ja uusi valintaikkuna on lisätty Sorvaus rouhinta - ja Profiilin rouhinta -ra-
doille säätämään lastunkatkaisua. Lastunkatkaisu sijaitsee Rouhintaparametrit-välilehdel-
lä. Avaa valintaikkuna aktivoimalla ruutu ja klikkaamalla Lastunkatkaisu. 

 Toiminnolla voidaan asettaa lastun pituus, aikarajoitus, nosto ja viive ja siitä on hyötyä, 
kun työstetään venyvää materiaalia kuten alumiinia tai muovia. 
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Lastunkatkaisu pois päältä

Lastunkatkaisu käytössä

Lathe suuntien uudet piirteet 
Työkalutason ja origon valintamenetelmiä ja sorvausoperaatioiden näyttöä on uudistettu. 
Koordinaatit-painike, joka sijaitsi ennen Työstörataparametrit-välilehdellä on poistettu ja 
kaikki toiminto on siirretty Akselistoyhdistelmä/Karan origo -valintasivulle. 
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Uusi Akselistoyhdistelmä/Karan origo -valintaikkuna suodattaa käytettävissä olevat työ-
kalutasot ja näyttää vain ne tasot, joiden suuntaus on oikea valitulle akselistoyhdistelmäl-
le.

Klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella Karan origo -luetteloa voit luoda uuden työkalu-
tason tai antaa sille uuden nimen. 

Näyttötapa
Mastercam Lathen konstruktiotasoilla voidaan työskennellä sädekoordinaatein tai halkai-
sijakoordinaatein. Konstruktiotaso vaikuttaa geometrian piirtämistapaan. Konstruktiota-
so vaikuttaa myös näyttötapaan ja muuttaa muun muassa Kotiaseman ja 
Referenssipisteiden syöttökenttiä.
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Akselistoyhdistelmä/Karan origo -valintaikkunaan on lisätty valinta, jolla voit nopeasti 
päättää, syötetäänko tiedot halkaisijamitoin vai säteittäismitoin silloin, kun annettua ta-
soa käytetään operaatiossa. 

Kulloinenkin aktiivinen konstruktiotaso määrittää ensimmäistä sorvausrataa luotaessa 
mitoituksen oletusarvon. Jos taso on asetettu johonkin halkaisijasorvaussuuntaan, Akse-
listoyhdistelmä/karan origo -sivun asetus vastaa suunnan asetusta. 

Vanhempien Mastercam-versioiden sorvausoperaatiotiedostojen asetukset säilyvät. Niitä 
voidaan muuttaa näyttötavan parametrilla. 

Sorvauksen aihiomallin uudistukset
Sorvauksen aihiomallin operaatioissa voidaan jyrsintäoperaatioissa käytettävää aihiomal-
lin rajausta muokata. 

Sorvausoperaatio -valinnalla voidaan valita aikaisemman sorvausoperaation aihiomalli 
aihiomallin rajauksen lähteeksi. 
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Luo aihion rajauksella luodaan uusi sorvausaihio käyttämällä lähteenä aihiomallin pyö-
räytettyä profiilia.. 

Työkalun suuntauksen hallinta B-akselille sorvausoperaatiois-
sa
Työkalun kulma -valintaikkunassa on uusia valintoja, jotka olivat aikaisemmin vain Mill-
Turn operaatioissa.Avaa valintaikkuna valitsemalla Työstöparametrien sivun Työkalukul-
ma-painike. 

Näillä valinnoilla kerrotaan Mastercamille, missä koneen koordinaatistoneljänneksessä 
työkalu on. Jos työkalu ei ole työstörataa varten suunnattu oikein, työkalun asentoa voi-
daan vaihtaa. Aktivoi Määritä työstösuunta manuaalisesti -parametri ja valitse vaihto-
ehto, joka vastaa työkalun suuntausta koneessa. 
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MILL-TURN UUDET PIIRTEET
Solidin suuntaaminen
Valinta solidin suuntaamiseksi lisättiin Latheen ("Solidin suuntaaminen (Lathe)" sivulla 95 
), ja on nyt käytössä myös Mill-Turn -ohjelmassa. Toiminto on lisätty osaksi työmääritte-
lyä, jolloin työkoordinaatiston asettaminen helpottuu silloin, kun työkappale on ei-aksi-
aalinen. 

Toimintoa voidaan käyttää myös Mill-Turn Sorvaus -apuvälilehdeltä muiden, työmäärit-
telyn jälkeisten solidien käsittelyyn. 

Konekohtaiset oppaat .machine-tiedostoille
Jokaisessa Mill-Turn -koneessa on laaja konekohtainen opas, joka sisältää kullekin ko-
neelle ominaisia ratkaisuja työkalujen asettamisesta, tokenien asettamisesta ja muista 
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oleellisista tiedoista. Konekohtaiset oppaat ovat pdf-tiedostoja ja ne ovat osa konetie-
dostoa.

Valitse aktiivisen koneen opas klikkaamalla Konekohtainen opas Code Expertin Koti -
välilehdellä. 

Työmäärittelyn uudistukset
Parannetut sijainnin muutokset
Muutokset Kappaleen ulkonemaan, Poimintaan tai Leukojen pituuteen eivät enää ai-
heuta assosiatiivisen geometrian poistoa ja uudelleen luontia. Nyt kaikki työmäärittelyyn 
ja koneryhmän operaatioihin liittyvä geometria siirretään uuteen sijaintiinsa, kun operaa-
tiot regeneroidaan. 

Tehostettu monimutkaisten kappaleiden käsittely
Työmäärittelyssä käytetään nyt geometrian siirto-operaatioiden kaltaista prosessointia, 
jossa valittu kappalegeometria ja sorvausprofiili luodaan vasta silloin, kun työmäärittely 
on valmis. Prosessoinnin aikana käytetään rautalankageometriaa. Tällä tavoin työ nopeu-
tuu. 
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Konetiedostoversion ominaisuudet
Mill-Turn -konetiedostoihin on lisätty versiotietoja. (konetiedostojen valmistajilta). Tiedot 
näkyvät Windows-käyttöjärjestelmän Ominaisuudet valikossa. 

Useiden istuntojen ja useiden koneryhmien tuki
Mastercam Mill-Turn tukee nyt useita istuntoja ja useita koneryhmiä. Kuhunkin Mill-Turn 
-koneryhmään käytetään omaa Code Expertin ja simuloinnin istuntoa. 

Revolverien työkaluasemien asennot
Mill-Turn tukee nyt työkalun asemien moniasentointia ja puoli-indeksointia. Työkalun 
asemat asetetaan uudelleen suunnitellussa revolverin asetuksissa. Anna tiedot indeksoin-
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tisijainnista, kiinnityssuunnasta ja muun muassa puoli-indeksoinnista, jos sellainen on 
käytössä.
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Työkalun aseman komponentit voidaan nyt kiinnittää käytettävissä oleviin kiinnityssijain-
teihin. Valinnoilla voidaan määrittää yksittäisiä aseman työkalun asentoja. Projektion sää-
dölle on nyt olemassa kenttä.
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Työkalujen asetuksia on järjestelty uudelleen työnkulun ja helppokäyttöisyyden vuoksi:

 Suodatus yksinkertaistaa luettelointia ja vähentää ruuhkaisuutta.
 Hiiren kärki komponentin päällä avaa inforuudun.
 Työkalua voidaan muokata avaamalla hiiren oikean painikkeen valikosta Muok-

kaa työkalua. 
 Kiinnittyvät indeksoinnin asennot on lisätty koneen työkalujen asetuksiin ja tar-

koittavat käytettävissä olevia asemia ja asentoja, joihin työkalu voidaan ladata. 
Tämä tapahtuu automaattisesti klikkaamalla Lataa uudelleen kaikki työkalut -
painiketta.

 Siirrä hiirellä nopeasti ladattuja työkaluja asemassa asennosta toiseen.
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 Komponentit grafiikkaikkunassa näkyvät hiiren oikeanpuoleisen painikkeen va-
likosta. 

Työkalun asetukset kommunikoi suoraan konesimuloinnin kanssa, jolloin voit nähdä työ-
kalujen aseman, asennon ja kiinnitetyt työkalut.

Referenssisijaintien uudistukset
Useat referenssipaluun sijainnit
Mastercam Mill-Turn tukee nyt sellaisille koneille kuten Okuma Multus -työstökoneelle 
useaa, maksimissaan kahdeksaa erilaista refenssipaluun sijaintia. Kun monireferenssipa-
luun sijainnit ovat käytössä, yksi voidaan valita oletukseksi ja käyttää tulostuksen kussakin 
kanavassa. Nyt on myös mahdollista määrittää rivi NC-koodiin referenssisijainnin nimen 
tunnistamiseksi muuttamatta NC-tiedoston tulostusta. 

Valinnainen oletusreferenssisijainti poiminnalle ja katkaisulle
Mastercam Mill-Turnin poiminnan ja katkaisun prosessit tukevat nyt siirtoprosessien re-
ferenssisijaintien oletuksien käyttöä. Tästä on hyötyä työstökoneille, joissa referenssipa-
luun oletussijainteja ei voi käyttää silloin, kun poimintakara on liikkunut: turvalliset 
revolverien työkaluvaihdot voidaan määrittää. 
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Sync Managerin hallinnan näyttö 
Sync Managerin näytön valintoja on laajennettu tukemaan Suurenna ikkunalla, Pienen-
nä 80% kokoon ja Dynaaminen kierto toimintoja. 

Mastercam X9 Mastercam 2017
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