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Varmista, että sinulla on viimeisimmät tiedot!
Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen.Ota yhteyttä
Mastercam-edustajaasi.
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JOHDANTO
Mastercamissa on monia toimintoja geometrian luontiin ja muokkaamiseen alkaen
yksinkertaisesta 2D-geometriasta aina monimutkaisiin 3D-pintamalleihin. Tämä
2D-mallinnuksen perusteet-opas keskittyy toimintoihin, joita käytetään seuraavan
2D-rautalankamallin luomiseen.

Harjoituskirjassa opitaan
 Perusgeometrian kuten suorien, kaarien ja pyöristysten piirtäminen.
 Geometrian alkioiden ominaisuuksien asettaminen ja muuttaminen.
 Geometrian valinta ja ketjuttaminen.
 AutoCursorin ja vihjeikonien käyttö.
 Geometrian muokkaaminen.
 Geometrian trimmaaminen.
TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuviin on käytetty mukautettuja värejä
kuvanlaadun parantamiseksi eivätkä värit siten välttämättä täsmää
Mastercam-asetuksiisi. Värien eroavaisuus ei vaikuta mitenkään harjoitusten tuloksiin.
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Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin
Demo/opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX-6) on
erilainen kuin Mastercamin (MCX-6) ja Mastercamin joitain
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi
käyttää.
 Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä.
 Focus-sarjan ja Exploring-sarjan harjoitusten suorittaminen edellyttää
vähintäänkin Mastercamin käytön perustaitoja, jotka voi oppia Perusteetsarjan harjoituskirjoista. Harjoituskirjat edellyttävät myös työstön
perusteiden ymmärtämistä.
 Mastercam X6 Design tai laajempi/uudempi versio tulee olla käytössä
Perusteet-sarjan harjoituksissa.
 Käytäessä läpi 2D-työstön perusteet -harjoituskirjaa, joka kuuluu Perusteetsarjaan, tarvitaan vähintään Mill Entry tai Router Entry.
 Käytäessä läpi 3D-työstön perusteet -harjoituskirjaa, joka myös kuuluu
Perusteet-sarjaan, tarvitaan Mill Level 3 tai Router Pro.
 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa
opasteta toisin, tallenna tiedostot sijaintiin, johon pääsee Mastercamin
työasemalta, joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun
haluamaasi paikkaan.
 Perusteet-sarjan harjoituskirjoituksissa käytetään Adobe® Flash® yhteensopivaa videoformaattia. Harjoituskirjaan voi kuulua myös
lisävideoita. Lisäohjeita voi kysyä Mastercam-jälleenmyyjältä.
 Videoiden katselua varten Adobe Flash Player tulee olla asennettuna. Adobe
Flash Player voidaan ladata osoitteesta www.adobe.com.
 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset.
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston
lataamiseksi.
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HARJOITUS 1

Kaarien ja suorien luonti

1

Suorat ja kaaret ovat 2D-geometrian yleisimpiä alkioita. Tässä harjoituksessa tutustutaan joihinkin Mastercamin suorien ja kaarien luontimenetelmiin samalla kun
piirretään harjoituskappaleen ulkoprofiili.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Piirtämään suoria ja kaaria.
 Käyttämään aktiivisia alkiota.


Trimmaamaan geometriaa.

Tehtävä 1: Pystysuorien viivojen piirtäminen
Harjoitus aloitetaan luomalla pystysuoria viivoja.
1 Käynnistä Mastercam haluamallasi

tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin
ikonia työpöydällä
tai

 Valitse Mastercam Windowsin
Käynnistä–valikosta.
2 Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:
a Valitse Asetukset,

Konfigurointi.
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b Valitse ...\mcamxm.config mm alareunassa olevasta Nykyinen-

pudotusvalikosta.

c Click OK.
3 Paina [F9], jolloin XY-akselit näkyvät grafiikkaikkunassa.

Koordinaatiston ja origon näkyminen helpottavat kappaleen
hahmottamista 3D-tilassa.

4 Valitse Luo, Suora, Päätepistein.

Suoran luonnin valintapalkki avautuu ja ohjelma pyytää valitsemaan
ensimmäisen päätepisteen.
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Valintapalkissa näkyvät kentät riippuvat käytettävästä toiminnosta. Kukin
valintapalkki sisältää valitulle toiminnolle ominaiset valinnat. Suoran
luonnin valintapalkissa on kentät suoran luontiin kahden päätepisteen
avulla.
VIHJE: Voit tarttua keltaiseen kehotepalkkiin ja siirtää sen haluamaasi
paikkaan.

5 Valitse origo ensimmäiseksi

päätepisteeksi viemällä hiiri X- ja Yakseleiden leikkauspisteeseen.
Kursori muuttuu nuoleksi, jonka
vieressä on tähtimäinen ikoni.
Ikoni on AutoCursor, jonka avulla
pisteiden valitseminen on nopeaa.
AutoCursoriin liittyvät vihjeikonit
muuttuvat sen mukaan mitä
geometrian osaa ollaan lähellä.
Tämä ikoni ilmoittaa, että kursori
on origossa.
6 Klikkaa origoa ja siirrä hiirtä Y-

akselia pitkin.
Vihjeikoni muuttuu vaakasuora/
pystysuora-ikoniksi. Tämä kertoo,
että olet luomassa pystysuoraa
viivaa.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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7 Klikkaa missä tahansa Y-akselin

kohdassa asettaaksesi suoralle
väliaikaisen pituuden. Suora
muuttuu siniseksi, ja se on nyt
aktiivinen alkio.
Aktiivisia alkioita voi muokata
muuttamalla valintapalkin arvoja
siihen saakka kunnes poistutaan
toiminnosta, aloitetaan uusi
toiminto, aloitetaan uuden alkion
luonti tai klikataan Käytä. Kun
uuden alkion luonti on aloitettu tai
toiminnosta poistuttu, alkio
hyväksytään eikä sitä enää voi
muokata valintapalkin avulla.
8 Syötä valintapalkin kenttään alkion

pituudeksi 50. Näin luodaan 50 mm
pitkä pystysuora viiva.
9 Klikkaa valintapalkin Käytä-

painiketta.
Suora on nyt hyväksytty, mutta
Suoran luonti -toiminto on
edelleen voimassa, joten voit jatkaa
suorien luontia.
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10 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä

grafiikka-alueella ja valitse Sovita.
Komennolla sovitetaan geometria
kokonaisuudessaan grafiikkaalueelle.

VIHJE: Hiiren oikean näppäimen valikossa on toimintoja, joita käytetään
usein Voit muokata hiiren oikean näppäimen valikon toimintoja ja saada
ne näkyviin valitsemalla Asetukset, Mukauta ja muuttamalla Pudotusvalikot/hiiren oikean näppäimen valikot-välilehden asetuksia. Lisätietoja
saat Mastercamin Aloitusoppaasta ja painamalla Mukauta valintaikkunan
Ohje-painiketta.

Tehtävä 2: Vaakasuorien viivojen piirtäminen
Harjoituksen tässä osassa piirretään vaakasuoria viivoja.
1 Klikkaa valintapalkin Pituus-

painiketta.
Klikkaamalla lukitset kentän arvon, mikä on kätevää luotaessa useita
samanpituisia suoria. Kentän punainen väri ilmoittaa, että kenttä on lukittu.
2 Klikkaa Vaakasuora-painiketta.

Painike pysyy painettuna Tämä
tarkoittaa sitä, että seuraavaksi
luotava suora on vaakasuora.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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3 Siirrä hiiri ensimmäisen suoran

ylempään päätepisteeseen.
AutoCursor korostaa suoran ja
vihjeikoni muuttuu osoittamaan
päätepistettä.
4 Klikkaa päätepistettä. Koska suoran

suuntaus ja pituus ovat jo
määrättyinä, on vain kaksi
mahdollisuutta: suoran luodaan
joko oikealle tai vasemmalle
päätepisteestä. Siirrä hiirtä oikealle
ja vasemmalle nähdäksesi nämä
kaksi mahdollista suoraa.

5 Klikkaa ensimmäisen suoran

oikealle puolelle asettaaksesi
suoran uuden sijainnin. Huomaat,
että uusi suora on aktiivinen alkio.
6 Paina kahdesti [Enter]] suoran

hyväksymiseksi.
7 Klikkaa valintapalkin Pituus-

painiketta vapauttaaksesi kentän
lukituksen. Seuraavaksi luotavalla
suoralla on eri pituus.
8 Valitse taas origo ensimmäiseksi

päätepisteeksi ja vedä kursoria
pitkin X-akselia. Nyt luodaan
toinen vaakasuora, koska
Vaakasuora-painike on edelleen
valittuna.
Huomautus: Varmista, että vihjeikoni osoittaa origoa,
päätepistettä.
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9 Klikkaa missä kohtaa tahansa

luodaksesi väliaikaisen suoran ja
syötä sitten valintapalkin Pituuskenttään 95.
10 Paina kahdesti [Enter]] suoran

hyväksymiseksi.
11 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä

grafiikka-alueella ja valitse Sovita
nähdäksesi kaikki nyt luodut
suorat.

Tehtävä 3: Vinossa olevien suorien sekä ympyröiden
luonti
Harjoituksen tässä osassa luodaan vino suora ja sen jälkeen suora, joka on yhdensuuntainen vinon suoran kanssa. Tässä käytetään myös Luo ympyrä kehäpiste toimintoa ympyrän piirtämiseen kahden pisteen avulla.
1 Poista Vaakasuoran valinnan

lukitus. Seuraava suora luodaan
kulmaan.
Paina [Page Down]-näppäintä
muutaman kerran, jotta kappale
sovittuisi paremmin näytölle. Tällä
tavalla saat tilaa kulmassa olevan
suoran luontiin.
2 Klikkaa 95 mm pitkän suoran

oikeanpuoleista päätepistettä ja
vedä kursori yläviistoon oikealle.
3 Klikkaa mihin tahansa luodaksesi aktiivisen alkion.
4 Syötä 50 suoran pituudeksi ja 30

suoran kulmaksi.
5 Klikkaa Käytä hyväksyäksesi nyt

luodun suoran.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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6 Sulje suoran luonnin valintapalkki

klikkaamalla OK-painiketta.
7 Vinon suoran kanssa

yhdensuuntaisen suoran
luomiseksi valitse Luo, Suora,
Yhdensuuntainen.
Yhdensuuntainen suora valintapalkki avautuu.

VIHJE: Voit myös käyttää näppäimistöä pudotusvalikon avaamiseksi.
Paina [Alt] näyttääksesi kunkin valikon pikanäppäimet. Voit esimerkiksi
painaa Alt, C, L, A avataksesi Luo suora yhdensuuntainen -komennon.
8 Valitse kulmassa oleva suora ja

klikkaa johonkin sen yläpuolella.
Mastercam luo vinolle suoralle
yhdensuuntaisen, aktiivisen suoraalkion.
9 Syötä etäisyydeksi 50 ja klikkaa OK.
10 Kaaren lisäämiseksi geometriaan valitse Luo, Kaari, Luo ympyrä kehäpiste.
11 Valitse Ympyrä kehäpiste -

valintapalkilta Kaksi pistettäpainike.
12 Valitse yhdensuuntaisilta suorilta

niiden ylemmät päätepisteet.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET

KAARIEN JA SUORIEN LUONTI • 11

13 Klikkaa OK viimeistelläksesi kaaren.

Tehtävä 4: Ulkoprofiilin trimmaaminen
Harjoituksen tässä osassa tasataan geometria kappaleen ulkoprofiilin muodostamiseksi.
1 Valitse Muokkaa, Tasaa/paloittele,

Tasaa/paloittele/jatka.
2 Valitse Tasaa 2 alkiota-painike

valintapalkilta.
Tällä toiminnolla tasataan kaksi
alkiota niiden lähimpään
leikkauspisteiseen.
3 Valitse ylempi vaakasuora ja ylempi

kulmassa oleva suora.
Sinun tulisi valita se alkion osa,
jonka haluat säilyttää. Tässä
esimerkissä haluat säilyttää
vaakasuoran suoran vasemman
puolen ja vinon suoran ylemmän
osan. Harmaa katkoviiva osoittaa
trimmattavaa osaa.
VIHJE: Jos tulos ei näytä oikealta, valitse Muokkaa, Kumoa poistaaksesi
tasauksen, jonka jälkeen voit valita geometrian uudelleen.
4 Tasataksesi ympyrän kahteen

yhdensuuntaisen suoraan, valitse
Jaa-painike valintapalkilta.
Tämä jakaa alkion lähimmässä leikkauspisteessä.
2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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5 Valitse ympyrän vasen puoli.

6 Klikkaa OK viimeistelläksesi

tasauksen. Geometrian tulisi olla
oikealla olevan kuvan mukainen.
7 Valitse Tiedosto, Tallenna

tallentaaksesi äsken luodun
geometrian. Tallenna nimellä valintaikkuna avautuu, koska
tallennat nyt tiedoston
ensimmäistä kertaa.

8 Kirjoita ULKOPROFIILI.MCX-6 Tiedostonimi-kenttään ja tallenna tiedosto

klikkaamalla OK.
Huomautus: Ohjetiedostossa on lisää tietoja tallennuksesta.
Nyt, kun on luotu kappaleen perusgeometria, lisätään siihen seuraavassa harjoituksessa porausreikiä.
2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET

HARJOITUS 2

Porausreikien luonti

2

Mastercamilla voi nopeasti lisätä kappaleeseen kaaria. Tässä harjoituksessa käydään
läpi ympyröiden luonnin menetelmiä. Näitä ympyröitä voidaan käyttää
myöhemmin porausreikinä.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Alkion ominaisuuksien asettaminen
 Suhteellisten koordinaattien käyttö.
 AutoCursorin käyttö.

Tehtävä 1: Ensimmäisen reiän luonti
Tässä harjoituksessa piirretään ympyrä valitulle tasolle käyttämällä Pikakoordinaatteja.
1 Avaa ULKOPROFIILI.MCX-6, joka

kuuluu tähän harjoituskirjaan, tai
jatka harjoituksessa 1 luodun MCXtiedoston käyttöä.

2 Klikkaa kuvaruudun alareunassa

olevaa tilarivin Taso -kenttää ja
kirjoita 2 aloittaaksesi uudella
tasolla. Kaikki uudet alkiot luodaan
tasolle 2.
Tasojen avulla voidaan Mastercamissa helpommin hallita alkiota ja valita,
mitkä kulloinkin ovat näkyvissä. Lisätietoja on Mastercamin onlineohjeessa.
3 Ensimmäisten reikien luomiseksi valitse Luo, Kaari, Ympyrä keskiöpiste.
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4 Paina [Välilyöntiä] avataksesi Pikakoordinaattien ikkunan, joka voidaan

ottaa käyttöön aina, kun tarvitaan koordinaattien arvoja. Pikkuikkuna
avautuu AutoCursorin valintariville.

Pikakoordinaattien kenttään voi kirjoittaa koordinaatit suoraan. Niihin
voidaan haluttaessa lisätä koordinaattien symbolit (X, Y, Z).
VIHJE: Pikakoordinaattien kenttään voidaan syöttää myös murtolukuja
ja kaavoja.
5 Syötä 10, 10 ensimmäisen ympyrän keskipisteeksi ja paina [Enter].

6 Siirrä kursori grafiikkaikkunaan.

Väliaikainen ympyrä näytetään
äsken syötetyssä pisteessä.
7 Klikkaa asettaaksesi väliaikaisen

halkaisijan ja luodaksesi aktiivisen
alkion.

8 Syötä 10 Halkaisijan kenttään

"Ympyrä keskipisteen avulla" valintarivillä ja klikkaa sitten
Halkaisija-painiketta lukitaksesi
arvon.
Lukitsemalla tämän kentän arvon seuraavan ympyrän luonnissa käytetään
samaa halkaisijaa.
Säde-kenttä lukittuu samalla. Kun valitset säteen tai halkaisijan, muuttuu
toinen kenttä vastaavasti.
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9 Klikkaa Käytä hyväksyäksesi

luodun ympyrän.

Tehtävä 2: Lisäreikien luonti
Tässä harjoituksessa luodaan 3 reikää lisää käyttäen suhteellista sijaintia ja AutoCursoria.
1 Pidä [Vaihto]-näppäin pohjassa ja klikkaa ensimmäisen ympyrän

keskipistettä. Suhteellisen sijainnin valintapalkki avautuu.
Nyt voit luoda toisen ympyrän suhteessa olemassa olevaan pisteeseen.
VIHJE: Voit luoda sijoittaa pisteitä suhteessa olemassa olevaan geometriaan pitämällä (Vaihto]-näppäintä pohjassa ja klikkaamalla olemassa
olevaa pistettä.
2 Syötä suhteellisen sijainnin

kenttään arvo x50 ja paina [Enter].
Mastercam luo aktiivisen alkion ja
palaa Ympyrä keskipisteen avulla valintapalkkiin.
3 Klikkaa Käytä luodaksesi toisen

reiän.
4 Poista kentän lukitus klikkaamalla

Halkaisija-painiketta.
5 Anna säteeksi 7.5, ja lukitse kenttä uudelleen. Kaksi seuraavaa ympyrää

ovat samankokoisia.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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6 Kolmannen reiän luomiseksi valitse

ensimmäisen reiän keskiöpiste.
Kun viet hiiren lähelle pistettä,
AutoCursor tarttuu siihen ja
vihjeikoni osoittaa keskiöpistettä.
Klikkaa keskiöpistettä ja sen jälkeen
Käytä luodaksesi kolmannen
ympyrän.

7 Klikkaa oikeanpuoleisen ympyrän

keskiöpistettä luodaksesi viimeisen
ympyrän.
8 Klikkaa OK poistuaksesi

toiminnosta.
9 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.
10 Tallenna tiedosto nimellä
ULKOPROFIILI JA REIÄT.MCX-6.

Kahta äsken luotua ympyrää käytetään porausreikänä ja kahta muuta käytetään
seuraavassa harjoituksessa kappaleen sisemmän muodon luontiin.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET

HARJOITUS 3

Geometrian muokkaus

3

Mastercamissa on paljon erilaisia työkaluja geometrian muokkaamiseen ja tasaamiseen ja siten lopullisen muodon luomiseen. Tässä harjoituksessa käytetään joitakin
näitä menetelmiä ja myös joitakin geometrian valintamenetelmiä.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Geometrian offsetsiirron ja peilauksen käyttö.
 Yleisvalintapalkin käyttö.
 Tiedon syöttölaskimen ja Viimeisimpien toimintojen työkalurivin käyttö.
 Kaksoisalkioiden poistaminen.
 Pyöristysten luominen.

Tehtävä 1: Offsetsiirron luonti ulkoprofiilille.
Tässä osassa käytetään sisäprofiilin luomiseen Muodosta, Profiilin offset -toimintoa.
1 Avaa harjoitustiedosto:
ULKOPROFIILI JA REIÄT.MCX-6

tai jatka käyttämällä harjoituksessa
2 luotua geometriaa.
2 Valitse Muodosta, Profiilin offset.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu.
Tässä toiminnossa käytetään ketjutusta, jolla voidaan valita useita alkioita,
jotka liittyvät päätepisteistä toisiinsa. Ketjutus eroaa muista
valintamenetelmistä siinä, että se liittää valittuihin alkioihin järjestyksen ja
suunnan. Ketjutuksesta saat lisätietoja Ketjutuksen valintaikkunan Ohjepainikkeella.
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3 Klikkaa mistä tahansa ulkoprofiilin

kohdasta. Mastercam valitsee ja
korostaa koko geometrian
4 Klikkaa OK Ketjutuksen

valintaikkunassa.

5 Varmista, että Profiilin offsetin

valintaikkunassa on Kopioi-valinta
aktiivisena, anna Etäisyydeksi 2.0 ja
paina [Sarkainta] tarkistaaksesi
offset-projisoinnin etäisyyden.

Huom.: Jos offset-profiili (sinipunainen) näkyy alkuperäisen ulkopuolella, klikkaa Suunta-painiketta
kääntääksesi sen sisäpuolelle.
6 Klikkaa OK. Alkuperäinen profiili

on nyt punainen ja uusi profiili
sinipunainen.
Mastercam luo yhden väliaikaisen
ryhmän alkuperäisestä
geometriasta (punainen) ja toisen
luodusta geometriasta
(sinipunainen). Ryhmillä
järjestellään alkioita valintaa
varten. Lisätietoja ryhmistä on
Mastercamin online-ohjeessa.
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Tehtävä 2: Tangeeraavien suorien lisääminen
Harjoituksen tässä osassa luodaan kohtisuorat suorat, jotka tangeeraavat porausreikiä.
1 Valitse Luo, Suora, Kohtisuoraan.
2 Klikkaa valintapalkin Tangentti-

painiketta.
Tällä valinnalla varmistat, että uusi
suora tangeeraa valittua kaarta.
3 Klikkaa vasemmanpuoleista

ulompaa ympyrää ja vasenta
sisempää suoraa.
Mastercam näyttää kaksi
vaihtoehtoista suoraa.

4 Valitse klikkaamalla ylempi suora.

5 Klikkaa vasemmanpuoleista

ulompaa ympyrää uudelleen ja
alempaa sisempää suoraa.
Mastercam näyttää taas kaksi
vaihtoehtoa.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET
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6 Valitse oikeanpuoleinen suora.

7 Klikkaa oikeanpuoleista ulompaa

ympyrää ja alempaa sisempää
suoraa.
Tangenttisuorien luomiseksi
porausreiän molemmille puolille
sama geometria on valittava
kahdesti.
8 Säilytä oikeanpuoleinen suora

klikkaamalla.
9 Klikkaa oikeanpuoleista ulompaa

ympyrää ja alempaa sisempää
suoraa uudelleen.

10 Klikkaa vasemmanpuoleista suoraa

säilyttääksesi sen.
VIHJE: Jos kaikki neljä suoraa ei ole
näkyvissä, klikkaa hiiren oikeaa
painiketta grafiikka-alueella ja valitse
Uudelleenpiirto. Mastercam piirtää
geometrian uudelleen.
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11 Klikkaa OK viimeistelläksesi suorat.

Tehtävä 3: Sisäprofiilin trimmaaminen
Harjoituksen tässä osassa tasataan geometria porausreikien ympäriltä.
1 Valitse Muokkaa, Tasaa/paloittele, Tasaa/paloittele/jatka.
2 Valitse Tasaa 1 alkio -painike

valintapalkilta.
Tällä toiminnolla voidaan ensin valita tasattava alkio ja sen jälkeen alkio,
johon valittu alkio halutaan tasata.
3 Klikkaa vasemman puoleista

ulompaa ympyrää kuten viereisessä
kuvassa.
4 Klikkaa ylempää tangenttisuoraa.

Huom.: On tärkeää valita alkiot
oikeassa järjestyksessä, muutoin
lopputulos ei vastaa haluttua. Jos
valintasi ei vastaa viereistä kuvaa,
valitse Muokkaa, Kumoa ja valitse
geometria uudelleen.
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5 Klikkaa oikean puoleista ulompaa

ympyrää kuten viereisessä kuvassa.
6 Klikkaa vasenta tangenttisuoraa.

7 Klikkaa valintapalkin Jaa/Poista-

painiketta.
Huom.: Voit käyttää myös pikavalintaa [J].
8 Klikkaa seuraavaa kolmea kohtaa:

 sisäprofiilia
vasemmanpuoleisen
porausreiän vasemmalta
puolelta
 sisäprofiilia vasemman
porausreiän alapuolelta
 sisäprofiilia oikean porausreiän
alapuolelta
9 Klikkaa OK viimeistelläksesi

tasauksen.

Tehtävä 4: Porausreikien peilaaminen
Harjoituksen tässä osassa käytetään yleisvalintapalkkia kappaleen osan valitsemiseksi ja valitun osan peilaamiseksi pitkin kappaleen yläreunaa.
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1 Valitse Muodosta, Peilaa.
2 Varmistu, että yleisvalintapalkin Alkio-osassa alasvetovalikosta on valittuna

Sisäpuoli.
Asetuksella valitaan vain ne alkiot, jotka ovat kokonaisuudessaan
valintaikkunan sisällä.

3 Paina [Page Down]-näppäintä muutaman kerran saadaksesi valintaa varten

enemmän tilaa.
4 Valitaksesi äsken luodun

geometrian klikkaa hiirellä
vasemmasta porausreiästä
ylävasempaan ja pidä hiiren
painike pohjassa.
5 Vedä hiirellä valintaikkunaa

alaspäin ja oikealle.
6 Klikkaa uudellaan oikeassa

alakulmassa lopettaaksesi
valinnan.

7 Klikkaa yleisvalintapalkin Lopeta

valinta -painiketta lopettaaksesi
valinnan ja avataksesi Peilauksen
valintaikkunan.
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8 Valitse Peilauksen valintaikkunassa

ensimmäinen Akseli, jolla
peilataan X-akselin suhteen.
Varmistu, että ikkunan yläosassa
Kopioi on aktiivinen.
9 Kirjoita Y-koordinaatin arvoksi 50/2

ja paina [Sarkainta]. Mastercam
näyttää kohdassa Y25 vaakasuoran
katkoviivan, jota käytetään
valittujen alkioiden peilaamiseen.
Koska vasen suora on 50 mm pitkä,
tällä Y-arvolla alkiot peilataan
kappaleen toiselle sivulle.

Huomautus: Kaikissa niissä kentissä, joihin voidaan syöttää numeroarvoja, voidaan syöttää myös kaavoja ja mittayksiköitä. Tästä toiminnosta
on lisätietoja Käyttöoppaassa.
10 Klikkaa OK peilataksesi

geometrian.

Tehtävä 5: Peilatun geometrian trimmaaminen
Harjoituksen tässä osassa tasataan geometria peilattujen porausreikien ympärillä ja
poistetaan syntyneet kaksoisalkiot.
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1 Klikkaa Viimeisimpien toimintojen

työkaluriviltä Tasaa/ paloittele/
jatka -painiketta.
Tällä työkalurivillä näkyvät ne
toiminnot, joita olet viimeksi
käyttänyt.
2 Varmista, että valintapalkin

Katkaise-painike on edelleen
painettu alas.
Mastercam säilyttää toiminnossa
ne asetukset, joita viimeksi
käytettiin.

3 Klikkaa seuraavaa kolmea kohtaa:

 sisäprofiilia ylemmän
vasemmanpuoleisen
porausreiän vasemmalta
puolelta
 sisäprofiilia ylemmän
vasemmanpuoleisen
porausreiän yläpuolelta
 sisäprofiilia ylemmän
oikeanpuoleisen porausreiän
yläpuolelta
4 KlikkaaOK viimeistelläksesi

tasauksen.
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5 Kaksoisalkioiden poistamiseksi

valitse Muokkaa, Poista, Poista
kaksoisalkiot.
Suoria tasattaessa luotiin
kaksinkertainen suora.
Kuvaruudulle avautuvassa viestissä
kerrotaan, mitä kaksoisalkioita
löydettiin ja poistettiin.
Kaksoisalkiot tekevät tiedostoista tarpeettoman suuria ja vaikeuttavat
ketjutusta.
VIHJE: Voit myös valita tämän
toiminnon työkaluriviltä. Klikkaa
painikkeen vieressä olevaa alasvetonuolta ja valitse Poista kaksoisalkiot.
6 Hyväksy muutokset

napsauttamallaOK-painiketta.

Tehtävä 6: Pyöristysten lisääminen
Harjoituksen tässä osassa viimeistellään sisäprofiili lisäämällä pyöristykset teräviin
nurkkiin.
1 Valitse Luo, Pyöristys, Ketjut.
2 Klikkaa mistä tahansa sisäprofiilin

kohdasta. Mastercam korostaa
koko profiilin.
3 Klikkaa OK Ketjutuksen

valintaikkunassa. Koska profiilissa
on jo pyöristyksiä, Mastercam
kysyy, halutaanko olemassa olevia
pyöristyksiä muuttaa.
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4 Klikkaa Ei lisätäksesi vain uusia

pyöristyksiä.
5 Klikkaa Ketjun pyöristyksen

valintapalkin OK-painiketta
hyväksyäksesi uudet pyöristykset.
6 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella

grafiikka-alueella ja valitse Palauta
värit, jolloin koko geometria
palautetaan alkuperäiseen väriinsä.
Huom.: Voit myös valita valikkoriviltä Kuvaruutu, Palauta värit.
7 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.
8 Tallenna tiedosto nimellä SISÄ JA ULKOPROFIILIT.MCX-6.

Ulkoprofiili, sisäprofiili ja porausreiät ovat nyt valmiita. Viimeisessä harjoituksessa
lisätään ura kappaleen pyöristettyyn päähän
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2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET

HARJOITUS 4

Uran lisääminen

4

Tämän oppaan viimeisessä osassa luodaan uran pyöristetty pää. Tässä harjoituksessa luodaan uran geometria ja muutetaan sen väriä ja tasoa.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Kaarien offsetsiirtojen luonti.
 Alkion ominaisuuksien muuttaminen.

Tehtävä 1: Uran luonnin aloittaminen
Tässä osassa luodaan olemassa olevalle kaarelle offsetsiirto uran luonnin perustaksi.
1 Avaa harjoitustiedosto:
ULKOPROFIILI JA
SISÄPROFIILI.MCX-6 tai jatka

käyttämällä Harjoituksessa 3 luotua
geometriaa.
2 Valitse Muodosta, Offset.
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3 Anna Offsetin valintaikkunassa

etäisyydeksi 8. Varmistu, että
ikkunan yläosassa on valittuna
Kopioi.

4 Valitse sisemmän profiilin

pyöristetyn pään kaari.
5 Klikkaa kaaren sisäpuolelle

osoittaaksesi offset-suunnan.

6 Klikkaa OK luodaksesi uuden

kaaren.

Tehtävä 2: Suorien luonti uraa varten
Tässä osassa piirretään uran reunasuorat käyttäen hyväksi ensimmäisen kaaren
päätepisteitä.
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1 Valitse Luo, Suora, Päätepistein.
2 Anna 25 pituudeksi ja 210

kulmaksi. Lukitse molemmat
kentät, sillä samoilla arvoilla
luodaan kaksi suoraa.
Note: Varmista, että Tangenttipainike on painettu alas.
3 Klikkaa aiemmassa harjoituksessa

luodun offset-kaaren päätepisteitä.
AutoCursor tarttuu päätepisteisiin.

4 Klikkaa OK.

Tehtävä 3: Uran geometrian viimeistely
Tässä osassa käytetään äsken luotujen kahden suoran päätepisteitä uran toisen
kaaren luomiseen.
1 Valitse Luo, Kaari, Kaari päätepisteillä.
2 Anna säteeksi 15.
3 Klikkaa uran avoimen pään päätepisteitä. Mastercam tarjoaa kahta kaarta

käyttäen valittuja päätepisteitä ja sädettä.
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4 Valitse vasemmalla oleva kaari.
5 Klikkaa OK.

6 Valitse valikkoriviltä Kuvaruutu,

Palauta värit.

Tehtävä 4: Uran värin ja tason muuttaminen
Harjoituksissa 2 ja 3 geometria luotiin tasolle 2. Tässä harjoituksessa siirretään ura
uudelle tasolle ja muutetaan sen väriä.
1 Valitse yleisvalintojen työkalurivin

valintamenenetelmien
pudotusvalikosta Ketju.
Tällä menetelmällä valitaan
alkioita, jotka on liitetty muihin
alkioihin.

VIHJE: Vihjeikonin hiiren oikeanpuoleinen painike on punainen.
Tämä tarkoittaa sitä, että oikealla näppäimellä pudotusvalikosta valittaessa valintamenetelmä lukittuu. Lisätietoja on Mastercamin onlineohjeessa.
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2 Valitse ura mistä kohdasta tahansa.

Mastercam korostaa koko uran.

3 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä

tilarivin Ominaisuudet-painiketta.
Ominaisuuksien valintaikkuna
avautuu niin, että voit muuttaa
useamman kuin yhden
ominaisuuden samalla kertaa.
4 Merkkaa Väri-valinnan vieressä

oleva valintaruutu ja anna värin
numeroksi 138, jolloin uran väriksi
tulee oranssi.
5 Merkkaa Tason valintaruutu ja

anna tasoksi 3, jolloin uran
geometria siirtyy tasolle 3.
Note: Ellei tasoa 3 ole olemassa,
Mastercam luo uuden tason ja siirtää
geometrian tälle tasolle, kun valintaikkuna suljetaan. Lisätietoja on
Mastercamin online-ohjeessa.
6 Klikkaa OK muutosten

viimeistelemiseksi.

2D-SUUNNITTELUN PERUSTEET

34 • URAN VÄRIN JA TASON MUUTTAMINEN

7 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.
8 Tallenna tiedosto nimellä VALMIS
KAPPALE.MCX-6.
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Tilavuusmallin luonti

5

Tämän oppaan viimeisessä osassa luodaan tilavuusmalli harjoituskirjassa luodun
2D-mallin pohjalta. Tässä harjoituksessa tutustutaan solidin pursotukseen ja pursotusleikkaukseen saavuttaaksemme halutut muodot.
Vaikka kyseessä on 2D-radoilla työstettävä kappale, on usein selkeämpää silti luoda
siitä tilavuusmalli. Tällöin ratojen ohjelmoinnissa voidaan myös verrata työstöohjelman tekemää tulosta alkuperäiseen malliin.
Tämän mallin tekemiseen tarvitaan Solids-lisäosa. Se voidaan tehdä myös opiskeluversiolla. Solids-lisäosa on myös saatavana koekäyttöön.

Tässä harjoituksessa opitaan
 Pursottamaan kappaletta.
 Leikkaamaan kappaletta.
 Muokkaamaan solidien parametreja.

Tehtävä 1: Ulkoprofiilin pursotus
Tässä osassa pursotetaan koko kappale, josta jälkeenpäin pursotus-työkalulla leikataan sisäpuoliset muodot ja reiät pois. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu
tiedosto: VALMIS KAPPALE.MCX-6.
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1 Valitaan kuvannoksi Päältä

(Alt+1).
Kappaleen tulisi olla kuvan
mukainen.
2 Valitse Solidit, Pursotus...

3 Ketjutuksen valintaikkuna aukeaa.

Käytetään ketjun valitsemiseen
Ketjua.

4 Valitse ulommalta profiililta jokin

kohta.
5 Klikkaa OK ketjutuksen

valintaikkunassa.

6 Ketjun pursotuksen -

valintaikkuna aukeaa.
Kierretään kappaletta
nähdäksemme, että kappaleen
pursotussuunta on alaspäin.
Mikäli nuoli osoittaa ylöspäin,
valitaan pursotuksen
valintaikkunasta Käänteiseen
suuntaan - valintanappi.
7 Pursotusoperaationa käytetään

luo kappaletta ja pursotetaan
etäisyydelle 25 mm.

Kuvassa oikealla näkyy oikeat
asetukset.
8 Nyt olemme pursottaneet

ensimmäisen muodon, josta
poistamme sisäpuolisen muodon
pursotuksen leikkaustoiminnolla.
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9 Avaa Operaatioiden hallinnasta

Solidit-välilehti. Laajenna Solidivalinta (+)-merkistä. Klikkaa
hiiren oikealla Pursotus-kohtaan
ja valitse nimeä uudelleen.
10 Anna uudeksi nimeksi: Päämuoto
11 Vaihda kuvannoksi Isometrinen

(Alt + 7) ja laita kappaleen
varjostus päälle (Alt + S) näppäinyhdistelmällä.

12 Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen.

13 Poistetaan kappaleen varjostus käytöstä (Alt + S)-näppäinyhdistelmällä ja

vaihdetaan kuvannoksi takaisin päältä (Alt + 1).

Seuraavissa harjoituksissa viimeistelemme kappaleen sisäpuoliset muodot ja reiät.

Tehtävä 2: Sisäpuolisen muodon leikkaaminen
Tässä osassa leikataan solidista sisäpuolinen muoto.
1 Valitse Solidit, pursotus...
2 Ketjutuksen valintaikkuna aukeaa.

Valitse sisäpuolisen muodon
ketjulta jokin piste.

Note: Varmista, että ketjutuksen
suuntaa osoittava nuoli osoittaa
myötäpäivään.
3 Klikkaa OK ketjutuksen

valintaikkunassa viimeistelläksesi
ketjutuksen.
4 Ketjun pursotus-valintaikkuna

aukeaa. Valitse
pursotusoperaatioksi Leikkaa
kappaletta ja pursotus
etäisyydelle kenttään määritetään
10.0 mm.
5 Klikkaa OK viimeistelläksesi

leikkauksen.
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6 Muutetaan Operaatioiden

hallinnan Solidit-välilehdellä
uuden solidin leikkausoperaation
nimeksi Sisäpuolinen leikkaus.

Vaihdetaan hetkeksi varjostus päälle ja kuvannoksi Isometrinen.
Kappaleen tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta.

Tehtävä 3: Uran geometrian leikkaus
Tässä osassa leikataan kappaleen sisäpuolisen muodon alueelta ovaalin
muotoinen ura hieman syvemmäksi kuin kappaleen sisäpuolinen muoto..
1 Valitse Solidit, pursotus...

2 Valitse piste ovaalin muotoiselta

uralta.
Note: Varmista, että ketjutuksen
suuntaa kuvaava nuoli osoittaa
myötäpäivään.
3 Klikkaa ketjutuksen

valintaikkunassa OK
viimeistelläksesi ketjutuksen.
4 Leikataan kappaletta ja

leikkauksen etäisyytenä 20.0 mm.
5 Klikkaa OK viimeistelläksesi

leikkauksen.
6 Avaa Operaatioiden hallinnan

Solidit - välilehti. Muuta
uusimman pursotusleikkauksen
nimeksi Uran leikkaus.

Tehtävä 4: Reikien leikkaaminen
Tehtävissä 2 ja 3 leikattiin solidista sisäpuoliset muodot ja nyt viimeistelläksemme
kappaleen meidän tulee leikata neljän reiän muodot.
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1 Tällä hetkellä kappale näyttää

varjostettuna seuraavan kuvan
mukaiselta.
Poistetaan kappaleesta jälleen
varjostus ja muutetaan
kuvannoksi Päältä.

VIHJE: Voisimme pursotusleikata jokaisen reiän muodon erikseen,
mutta kappaleen helpomman muokattavuuden vuoksi suosittelemme
reikien operaatioiden yhdistämistä yhdeksi operaatioksi.
2 Valitse Solidit, pursotus...
3 Valitaan kaikki neljä reikää

ylävasemmalta myötäpäivään.

4 Kierretään kappaletta

dynaamisesti nähdäksemme, että
pursotus-leikkauksen suuntaa
kuvaavat nuolet osoittavat
oikeaan suuntaan.
Nyt äsken luomamme tapaan
kaikki nuolet osoittavat väärään
suuntaan, joten valitsemme
Ketjun pursotuksen
valintaikkunassa valintaruutu:
Käänteiseen suuntaan.

5 Muuta Ketjun pursotus-ikkunassa

asetuksen viereisen kuvan
mukaiseksi.
Note: Ellei Pursotusoperaation alla
olevaa Yhdistä operaatiot-valintaruutua olisi valittuna, tekisi
Mastercam neljä erillistä
pursotusleikkausoperaatiota reikien
muodon leikkaamiseksi.
6 Klikkaa OK leikkauksen

viimeistelemiseksi.

7 Käytä aikaisemmin oppimiasi

taitoja ja muuta uusimman
operaation nimeksi Reikien
leikkaus.
8 Tallenna tiedosto nimellä VALMIS
KAPPALE.MCX-6.

Huomautus: Käytämme äsken tallentamaamme “.mcx-6”-tiedostoa 2Dtyöstön harjoituskirjassa.

Tehtävä 5: Pursotusoperaatioiden parametrien
muokkaaminen.
Onneksi olkoon! Olet tehnyt kaiken tarpeellisen saadaksesi aikaan valmiin tilavuusmallin rautalankamallin pohjalta. Tässä harjoituksen tarkoituksena on
muokata aikaisemmin luodun geometrian parametreja Operaatioiden hallinnan
Solidit-välilehden avulla.
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1 Avaa Operaatioiden hallinnan

Solidit-välilehti.
VIHJE: Tehtävissä 1-4 luodut
pursotusoperaatiot ovat nyt
helposti hallittavissa ja muokattavissa jälkeenpäin.
2 Klikkaa listassa kolmatta eli Uran

leikkaus-operaatiota hiiren
oikealla näppäimellä.
3 Valitse Muokkaa parametreja.
4 Tällä kertaa haluamme, että

Ovaalin muotoisella geometrialla
ei leikata tilavuusmallia, vaan sillä
luodaan kappaleeseen uloke.
5 Valitaan Pursotusoperaatioksi

Lisää uloke. Anna muiden
asetuksien olla entisellään.

6 Klikkaa OK Ketjun pursotuksen

valintaikkunassa.
7 Paina Operaatioiden hallinnassa

Regeneroi kaikki-nappia.
8 Mastercam regeneroi solidin

pursotusoperaatiot.

Kappale näyttää nyt yläpuolella olevan kuvan mukaiselta.
VIHJE: Muokkaa parametreja - valinnan kautta voit muuttaa muunmuuassa pursotuksen suuntaa ja etäisyyttä. Voit valita haluatko leikata
vaiko pursottaa kappaletta. Muotteja suunnitellessa voit myös lisätä
haluamasi kulmapäästön.

Tehtävä 6: Piirteiden vaimentaminen
Operaatioiden hallinnan Solidit-välilehdeltä voidaan parametrien muokkaamisen
lisäksi vaimentaa muotoja. Tämä toiminto voi olla hyödyllinen helpottaaksesi
valintoja tai sitten luodessa samankaltaisia kappaleita vanhoista malleista.
1 Kokeillaan vaimentaa reikien

muodot solidimallista. Klikkaa
hiiren oikealla Reikien leikkausoperaatiota.
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2 Valitse pudotusvalikosta

Vaimenna.

3 Nyt Operaatioiden hallinnassa

Reikien leikkaus-operaation
kuvake muuttui harmaaksi.
4 Nyt osaamme luoda

tilavuusmallin
rautalankageometrian pohjalta ja
muokata parametreja sekä
vaimentaa piirteitä.
5 Kappale näyttää nyt seuraavan

kuvan mukaiselta.
6 Älä tallenna muutoksia

tiedostoon.

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

Tämä kirjanen kuuluu Mastercamin Getting Started harjoituskirjoihin. -sarjassa
tutustutaan Mastercamin yleisiin piirteisiin ja opitaan perustoimintoja. keskittyy
johonkin Mastercamin erityisen toimintoon, kuten asetuslehtiin tai piirrepohjaiseen poraukseen, ja niiden oppimiseen.keskittyy taas johonkin Mastercam-tuotteeseen, Mastercam® for SolidWorks® tai Mastercam Swiss Expert -ohjelmiin ja
keskittyy niihin syvemmin. Muita harjoituskirjasarjojen aiheita ovat:

 Perusteet-harjoituskirjasarja: Tutustutaan yleisiin Mastercamin
toimintoihin ja opetellaan perustaitoja Mastercamin käytön
aloittamiseksi.
 Focus-sarja: Näissä keskitytään tiettyihin Mastercamin
piirteisiin—esimerkiksi asetuslehtiin tai piirrepohjaiseen poraukseen ja
niissä opiskellaan sekä perusteita että syvällisempiä taitoja.
 Exploring-sarja:Sarjassa tutustutaan yksittäisiin Mastercamin
ohjelmiin—Mastercam® for SolidWorks® tai Mastercam Swiss Expert ohjelmiin ja opetellaan ohjelmien käyttöä syvällisemmin.
Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan lisätään uusia harjoituskirjoja. Lisätietoja saa Mastercam-edustajalta.

Mastercamin tiedonlähteet
Laajenna tietojasi Mastercamista seuraavien lähteiden avulla.

 Mastercam ohje— Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje,
Sisältö Mastercamin valikkoriviltä tai paina [Alt+H] näppäimistöltä.
Lisäksi suurimmassa osassa valintaikkunoita ja valintapalkkeja on Ohjepainike, josta saa tähän liittyvää tietoa.
 Mastercam-jälleenmyyjä— Mastercam-edustajasi pystyy auttamaan
suurimmassa osassa kysymyksiä.
 Tekninen tuki—Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa
voi myös kysyä valmistajan teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa
yhteyttä ensin edustajaasi .
 Mastercam University—Tämä sivusto on laaja oppimisympäristö, jossa on
saatavana vuorokauden ympäri oppimateriaalia. Sen sisältämän yli 180
videon avulla käyttäjä voi hioa taitojaan omaan tahtiinsa ja suorittaa
Mastercam Certification -tutkinnon. Lisätietoja tästä saat
jälleenmyyjältäsi.
 Internet— Voit myös hakea apua Mastercam-keskusteluryhmästä, joka
löytyy osoitteesta www.emastercam.com. Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy
osoitteista www.mastercam.fi, www.mastercam.com ja
jawww.mastercamedu.com.
Ohjeita ja uutisia saat Facebookissa (www.facebook.com/mastercam),
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Twitterissä (www.twitter.com/mastercam) blogissa, Mastercam Xtras
(http://blog.mastercam.com). YouTubessa voit seurata, kuinka Mastercam
toimii käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!
Ihan ite-harjoituksia ja harjoituskirjoja tulee jatkuvasti lisää.

Vattuniemenkatu 13
00210, Helsinki
www.mastercam.fi

