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JOHDANTO
Tervetuloa tutustumaan Omat osat sarja - Akustinen vahvistin -harjoituskirjaan. Tällä kurssilla
tutustumme älypuhelimen akustisen vahvistimen suunnitteluun ja valmistukseen. Seuraamme
harjoituskirjan ohjeita ja luomme rautalanka- ja CAD-työkalujen avulla mallin geometrian. Erilaisten
rouhinta- ja viimeistelytyöstöratojen avulla malli ohjelmoidaan ja tarkistetaan, että työstö onnistuu. Sitten
luodaan NC-koodi postprosessoimalla työstöradat ja lopuksi kappale työstetään.
Tässä harjoituskirjassa on perustekniikka akustisen vahvistimen luomiseen. Harjoituskirja on lähtökohta
Mastercamin käyttöön, ja muiden haastavien kappaleiden luomiseen.

Harjoituskirjassa opitaan
l

Ymmärtämään perustavia rautalangan ja solidin luomisen työkaluja ja sitä, kuinka niillä luodaan
monitahoinen solidi

l

Luomaan symmetrinen geometria peilaamalla

l

Ohjelmoimaan router-kappale käyttämällä normaaleja ja dynaamisia työstöratoja.

l

Tunnistamaan turvalliset router-työstön kiinnitystekniikat kuten kynsirautojen ja puuruuvien tai
alipainepöydän käytön.

l

Tarkastamaan operaatiot

HUOMAUTUS
Harjoituskirjojen kuvien väriasetuksia on kuvanlaadun parantamiseksi voitu muuttaa; värit
eivät siten välttämättä täsmää Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai
niiden tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:
l

Windows® käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea.

l

Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin taitoihin. Suosittelemme,
että tehtävät suoritetaan annetussa järjestyksessä.

l

Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa neuvota toisin, tallenna
tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee
Mastercam 2020 työasemalta.

l

Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset oletusasetukset. Harjoituskirjassa
on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston lataamiseksi.
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Mastercam Quick Part käyttöliittymän avaaminen
HUOMAUTUS
Omat osat sarja harjoituskirjoissa lähtökohtana on, että käyttäjillä on oppilaitoslisenssi ja
Mastercam Quick Part käyttöliittymä. Quick Part käyttöliittymää ei tarvitse asentaa
harjoituskirjojen tekemistä varten. Quick Part käyttöliittymää voidaan käyttää vain
oppilaitoslisenssin yhteydessä.
Quick Part käyttöliittymä on riisuttu versio Mastercam käyttöliittymästä; siitä puuttuvat jotkut
monimutkaisimmat toiminnot. Kun Mastercam käynnistetään, avautuu seuraava kehote:

Valitse Quick Part. Jos haluat palata tavalliseen Mastercam käyttöliittymään, Mastercam on suljettava ja
käynnistettävä uudelleen. Valitse sitten Normaali.

Mastercamin kappaletiedostot
Harjoitusten kappaleet ovat .mcam formaatissa. Kappaletiedostot avautuvat sekä teollisuus- että
oppilaitoslisenssillä. Oppilaitoslisenssillä avatut tiedostot tallennetaan .emcam tiedostotarkentimella.. Tämä
ei vaikuta harjoituskirjan suorittamiseen.

Materiaali
Seuraavia materiaaleja, ja niistä johtuvia koneenmärittelyjä, leikkuunopeuksia ja työkaluja suositellaan
tätä harjoituskirjaa varten. Näistä poikkeavien materiaalien käyttö vaikuttaa työkalujen ja työstöratojen
asetuksiin.
l

Massiivipuu, 500 mm x 200 mm x 30 mm

l

2 puutappia, 75 mm x 12.5 mm (halkaisija)
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Työstökone- ja työkaluvaatimukset
VAROITUS
Projektissa käytetään määrättyä työstökonetta ja materiaalia. Harjoituskirjan suosittelemat
asetukset, työkalut ja leikkuunopeudet perustuvat tähän koneeseen ja materiaaliin. Omat
tuloksesi ja kokemuksesi voivat vaihdella riippuen käytettävästä työstökoneesta, sen iästä,
kunnosta ja työkaluista ja valitusta työstömateriaalista.
Harjoituskirjan kone- ja työkalusuositukset:
l

Normaali Router-puuntyöstökone, jossa käytössä alipainepöytä. Pöydän tulee olla riittävän iso
työkappaletta ja kiinnittimiä varten.
Jos alipainepöytää ei ole, työstöradat on ohjelmoitava niin, että työkalut eivät törmää
kiinnitysrautoihin tai vaarnaruuveihin.

l

10 mm tappijyrsin

Mastercam opiskeluversion hankkiminen
Mastercamin opiskeluversio (HLE, Home Learning Edition) on Mastercamin ilmainen versio, jolla voi
harjoitella mallinnusta ja työstöratojen luontia ilman Mastercamin täyttä versiota. Opiskeluversiolla voi
tallentaa Mastercam-tiedostoja, mutta niitä ei voi postprosessoida.
Mastercam opiskeluversion saa ilmaiseksi osoitteesta: https://signup.mastercam.com/demo-hle.
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LUKU 1

VAHVISTIMEN GEOMETRIAN LUOMINEN
Tässä luvussa luodaan akustinen vahvistin käyttämällä Mastercam mallinnuksen CAD-toimintoja.
Mallinnukseen käytetään rautalanka-, muodosta- ja soliditoimintoja.

Tässä luvussa opitaan
l

Ymmärtämään Z-syvyys ja konstruktiosuunnat.

l

Käyttämään rautalanka- solidi- ja muodosta-toimintoja.

l

Käyttämään Tasaa alkioihin - ja Jaa-toimintoja geometrian muokkaamiseksi.

1: Mastercamin konfigurointi
Tässä harjoituksessa avataan Mastercam ja järjestelmän yksiköiksi konfiguroidaan metriset yksiköt.
1. Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla:
a. Kaksoisklikkaa Mastercamin kuvaketta työpöydällä.

TAI
b. Valitse Mastercam Windowsin Käynnistä –valikosta.
2. Valitse metrinen oletuskonfigurointitiedosto:
a. Klikkaa Tiedosto-välilehteä.
b. Valitse Konfigurointi Mastercamin Backstage-ikkunasta avataksesi Ohjelman
konfigurointi -valintaikkunan.

c. Valitse ...\mcamx.config <mm> Nykyinen-pudotusvalikosta.

d. Klikkaa OK.

2: Perusgeometrian luominen
Tässä luvussa luodaan vahvistimen perusgeometria.
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1. Valitse Näytä-välilehdeltä Näytä akselit.

HUOMAUTUS
Akselit saa näkyviin myös painamalla [F9].
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suorakaide.

Suorakaiteen toimintoikkuna avautuu.
3. Aseta seuraavat parametrit:
a. Määritä leveydeksi 200.
b. Näppäile korkeudeksi 150.
c. Varmista, että Ankkuroi keskelle on deaktivoituna.

4. Sijoita suorakaide valitsemalla grafiikan origo.
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5. Klikkaa Suorakaide-toimintoikkunan OK-painiketta.

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita. Klikkaa hiiren oikealla
näppäimellä grafiikassa uudelleen ja valitse Isometrinen (työkoord.).

7. Klikkaa Solidit-välilehdeltä Pursotus.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
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8. Valitse suorakaide.

9. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
Solidin pursotus -toimintoikkuna avautuu.
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10. Aseta seuraavat parametrit:
a. Kirjoita nimeksi Runko.
b. Määritä etäisyydeksi 30. Arvo määrittää kappaleen paksuuden.

HUOMAUTUS
Jos suorakaide ei ole pursottunut ylöspäin kuten kuvassa, valitse Käännä
kaikki, jolloin pursotussuunta vaihtuu.

11. Klikkaa toimintoikkunan OK-painiketta.
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12. Tallenna tiedosto nimellä Vahvistin-XX, jossa XX -kirjainten paikalla on omat nimikirjaimesi.

3: Äänikanavan geometrian luominen
Tässä harjoituksessa luodaan äänikanavan rautalankageometria. Ensin luodaan suorat. Sen jälkeen
kanavan perusmuoto luodaan suoria trimmaamalla.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Koti-välilehti.
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3. Tee seuraavaa:
a. Valitse 3D Ominaisuudet-ryhmästä. Ikoniksi vaihtuu 2D.
b. Aseta 30 Z-syvyyden arvoksi.

HUOMAUTUS
Z syvyys ja 2D/3D konstruktiotaso voidaan vaihtaa myös Tilarivillä.
4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).

5. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.

Suora päätepistein -toimintoikkuna avautuu.
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6. Aseta tyypiksi Pystysuoraan.

7. Klikkaa grafiikassa suorakaiteen yläpuolella ja vedä alaspäin suora, joka ylittää suorakaiteen.

8. Näppäile 25 kohtaan Akselin offset. Paina [Enter].
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9. Klikkaa grafiikassa ja luo toinen pystysuora suora, jonka Akselin offset on 75. Paina [Enter].

10. Valitse tyypiksi Vaakasuoraan.
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11. Klikkaa grafiikassa suorakaidesolidin vasemmalla puolella ja vedä oikealle suora, joka ylittää
suorakaiteen.

Suora voi olla missä tahansa kohdassa suorakaidetta. Seuraavaksi se asetetaan paikalleen.
12. Näppäile 80 kohtaan Akselin offset. Paina [Enter].
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13. Luo vielä kaksi vaakasuoraa suoraa. Toisen Akselin offset on 105 ja toisen 130.
Vaakasuoria suoria pitäisi nyt olla kolme ja pystysuoria suoria kaksi.

14. Klikkaa OK Suora päätepistein -toimintoikkunassa. Suorat trimmataan seuraavassa
harjoituksessa.
15. Tallenna tiedosto.

4: Äänikanavan geometrian trimmaaminen
Seuraavaksi äsken luotua geometriaa juohevoitetaan trimmaamalla ja pyöristyksin.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Tasaa alkioihin.

Tasaa alkioihin -toimintoikkuna avautuu.
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3. Valitse Menetelmäksi Tasaa 2 alkiota.

Suorat trimmataan seuraavaan muotoon:

4. Valitse ensimmäiseksi suorat seuraavan kuvan osoittamassa järjestyksessä.

Mastercamin Tasaa alkioihin -toiminto tasaa, katkaisee ja jatkaa grafiikkaikkunassa valittuja
alkioita. Automaattinen esikatselutoiminto näyttää valitun toiminnon tuloksen, kun hiiriosoitin
viedään viimeisen alkiovalinnan kohdalle. Tasauksella luotava geometria näytetään yhtenäisenä
viivana. Katkoviiva esittää poistettavia osia.
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5. Valitse toiseksi suorat seuraavan kuvan osoittamassa järjestyksessä.

6. Valitse kolmannneksi suorat seuraavan kuvan osoittamassa järjestyksessä.

7. Valitse neljänneksi suorat seuraavan kuvan osoittamassa järjestyksessä.
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8. Valitse viidenneksi suorat seuraavan kuvan osoittamassa järjestyksessä.

9. Klikkaa Tasaa alkioihin -toimintoikkunan OK-painiketta. Kappaleen tulisi olla alla olevan kuvan
mukainen.

10. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Ympyrä keskiöpiste.
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Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkuna avautuu.
11. Näppäile 25 halkaisijaksi ja klikkaa Lukitse -ikonia Halkaisija-kentän päässä.

12. Valitse seuraavassa kuvassa näkyvien suorien väliset keskipisteet.

13. Klikkaa Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkunassa OK.
14. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Jaa.

Jaa-toimintoikkuna avautuu.
15. Valitse luotujen ympyröiden kaksi keskiviivaa.
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16. Valitse sitten seuraavalla tavalla:

17. Klikkaa Jaa-toimintoikkunassa OK.
18. Tallenna tiedosto.

5: Äänikanavan geometrian offsetointi
Tässä harjoituksessa aiemmin luotu geometria offset-siirretään.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Offset Ketjut.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
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3. Valitse geometria kuten kuvassa.

4. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
5. Osoita offset-suunta klikkaamalla ylimmän viivan yläpuolella.

Ketjun offset -toimintoikkuna on nyt aktiivinen.
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6. Aseta seuraavat parametrit:
a. Valitse menetelmäksi Siirrä.
b. Kirjoita etäisyydeksi 6.
c. Valitse suunnaksi Molempiin suuntiin.

7. Klikkaa Ketjun offset -toimintoikkunan OK-painiketta.
8. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Palauta värit.
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9. Tallenna tiedosto.

6: Vahvistimen kanavageometrian luominen
Tässä harjoituksessa luodaan vahvistimen kanavageometria, joka jatkuu edellisessä harjoituksessa
luodusta äänikanavasta.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa..
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.

Suora päätepistein -toimintoikkuna avautuu.
3. Valitse suoran luomistyypiksi Vapaa suunta.
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4. Pidä [Shift]-näppäin pohjassa ja valitse grafiikkaikkunasta origo.

Dynaaminen-akselistosymboli avautuu näkyviin.
Valitse X-akseli.

5. Kirjoita 6 ja paina [Enter].

6. Paina kahdesti [Enter].
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7. Luo suora klikkaamalla grafiikassa solidisuorakulman yläpuolella.

8. Määritä kulmaksi 70.0.

9. Pidä [Shift]-näppäin pohjassa ja valitse alimmaisen suoran keskipiste.
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10. Valitse X-akseli.

11. Näppäile -6 ja paina [Enter].

12. Paina kahdesti [Enter].
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13. Luo suora klikkaamalla grafiikassa solidisuorakulman yläpuolella.

14. Määritä kulmaksi 110.0.

15. Klikkaa OK Suora päätepistein -toimintoikkunassa.
16. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Alkioiden pyöristys.

Alkioiden pyöristys -toimintoikkuna avautuu.
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17. Määritä säteeksi 5.

18. Valitse suorat oheisen kuvan osoittamassa järjestyksessä.

19. Klikkaa Alkioiden pyöristys -toimintoikkunassa OK ja luo uusi operaatio.

20. Määritä säteeksi 32.
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21. Valitse suorat oheisen kuvan osoittamassa järjestyksessä.

22. Klikkaa Alkioiden pyöristys -toimintoikkunan OK -painiketta.
23. Tallenna tiedosto.
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7: Geometrian peilaaminen
Tässä harjoituksessa luotu geometria peilataan Peilaa-toiminnolla.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.

Suora päätepistein -toimintoikkuna avautuu.
3. Aseta tyypiksi Pystysuoraan.
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4. Piirrä suora kappaleen poikki valitsemalla ylimmän ja alimman suoran keskipisteet.

5. Klikkaa OK Suora päätepistein -toimintoikkunassa.
6. Valitse Muodosta-välilehdeltä Peilaa.

Peilaus-toimintoikkuna avautuu.
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7. Pidä [Shift]-näppäintä pohjassa ja valitse kaksi luomaasi käyrää.

8. Paina [Enter].
Peilaus-toimintoikkuna on nyt aktiivinen.
HUOMAUTUS
Vaihtoehtona [Enter]-näppäimen painamiselle voit klikata Lopeta valinta .

HUOMAUTUS
Peilaa-toiminto peilaa alkiot oletuksena X-akselin suhteen. Seuraavissa vaiheissa
peilausakseli muutetaan.
9. Aseta Akseli-parametriksi Vektori ja klikkaa Valitse vektori -nuolipainiketta.
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10. Valitse peilausakseliksi pystysuora suora.

11. Klikkaa Peilaus-toimintoikkunan OK-painiketta.
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12. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Tasaa alkioihin.

Tasaa alkioihin -toimintoikkuna avautuu.
13. Valitse Menetelmäksi Tasaa 1 alkio.

14. Valitse ylin suora ja pystysuora suora kuvan osoittamalla tavalla.

15. Toista toiminnot kaikille kolmelle suoralle.

16. Klikkaa Tasaa alkioihin -toimintoikkunan OK-painiketta.
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17. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Palauta värit. Valitse sitten
Isometrinen (työkoord.).

18. Tallenna tiedosto.

8: Geometrian pursottaminen
Seuraavaksi luotu ja peilattu geometria pursotetaan.
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1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suora päätepistein.

Suora päätepistein -toimintoikkuna avautuu.
3. Valitse tyypiksi Vaakasuoraan.
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4. Valitse kuvan osoittamat päätepisteet sulkeaksesi avoimet taskut.

HUOMAUTUS
Varmista, että valitset suorien päätepisteet. Odota, että vihreä päätepisteen ikoni
ilmestyy näkyviin ennen kuin klikkaat.

Voit selkeyttää suorien näkymistä painamalla [Alt+S], jolloin kappale näkyy
rautalankageometriana.
5. Klikkaa OK Suora päätepistein -toimintoikkunassa.
6. Klikkaa Solidit-välilehdeltä Pursotus.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
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7. Valitse ketju kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAUTUS
Varmista, että ketjussa näkyy vihreä nuoli. Jos näkyvissä on punainen nuoli, ketju ei ole
suljettu, eikä sen pursotus onnistu.
8. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
Solidin pursotus -toimintoikkuna avautuu.
9. Aseta seuraavat parametrit:
a. Kirjoita nimeksi Kanava.
b. Aseta tyypiksi Leikkaa kappaletta.
c. Määritä etäisyydeksi 25.
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HUOMAUTUS
Jos kanava ei ole pursotu alaspäin, valitse Käännä kaikki, jolloin pursotussuunta
vaihtuu.

10. Klikkaa Solidin pursotus -toimintoikkunan OK-painiketta.
11. Tallenna tiedosto.
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9: Ohjausreikien luominen
Tässä luvussa luodaan kohdistusreiät, joiden avulla vahvistimen alaosa ja yläosa yhdistetään.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).

3. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Ympyrä keskiöpiste.

Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkuna avautuu.
4. Näppäile halkaisijaksi 12.
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5. Luo ympyrä origoon.

6. Klikkaa Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkunassa OK.
7. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä.

8. Valitse ympyrä ja paina [Enter].

Siirrä-toimintoikkuna aktivoituu.
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9. Kirjoita seuraavat parametrit:
a. Valitse menetelmäksi Siirrä.
b. Näppäile 80 kohtaan X.
c. Ja 80 kohtaan Y.

10. KlikkaaSiirrä-toimintoikkunan OK-painiketta.
11. Valitse Muodosta-välilehdeltä Peilaa.

12. Valitse ympyrä ja paina [Enter].

Peilaus-toimintoikkuna on nyt aktiivinen.
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13. Varmista, että akseliksi on valittu Vektori. Palaa grafiikkaan klikkaamalla Valitse vektori nuolipainiketta.

14. Valitse pystysuora suora kuten kuvassa alla.

15. Klikkaa Peilaus-toimintoikkunan OK-painiketta.

49

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—1: Vahvistimen geometrian luominen

16. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita. Valitse sitten Isometrinen
(työkoord.).

17. Klikkaa Solidit-välilehdeltä Pursotus.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
18. Valitse äsken luodut ympyrät.

19. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
Solidin pursotus -toimintoikkuna avautuu.
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20. Kirjoita seuraavat parametrit:
a. Kirjoita nimeksi Ohjausreiät.
b. Varmista, että tyypiksi on valittu Leikkaa kappaletta.
c. Määritä etäisyydeksi 12.

HUOMAUTUS
Jos reiät eivät leikkaa kappaletta alaspäin, valitse Käännä kaikki, jolloin
pursotussuunta vaihtuu.

21. Klikkaa Solidin pursotus -toimintoikkunan OK-painiketta.
22. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Palauta värit.
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23. Tallenna tiedosto.
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10: Puhelimen aukon geometrian luominen
Tässä harjoituksessa luodaan geometria kololle puhelinta varten. Harjoituksen puhelin on Samsung
Galaxy® 9.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Klikkaa Mastercamin alareunan Tilarivin Z-arvoa ja näppäile 6. Paina [Enter].

3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).
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4. Valitse vektorina käytetty pystysuora suora.

5. Valitse Poista alkioita Koti-välilehdeltä tai paina [Delete]-näppäintä poistaaksesi suoran
kappaletiedostosta.

Kappaleen pitäisi näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.
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6. Valitse Rautalanka-välilehdeltä Suorakaide Suorakaidemuodot.

Suorakaidemuodot-toimintoikkuna avautuu.
7. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aseta tyypiksi Ovaali.
b. Aseta Origo pohjaan keskelle.
c. Näppäile leveydeksi 95.
d. Määritä korkeudeksi 15.
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8. Valitse suorasegmentin päätepiste kuten oheisessa kuvassa.

9. Klikkaa Suorakaidemuodot-toimintoikkunan OK-painiketta.
10. Paina [Alt+S], jolloin kappale näkyy vain rautalankageometriana.
11. Tallenna tiedosto.
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11: Puhelinaukon geometrian pursottaminen
Seuraavaksi edellisessä harjoituksessa luotu kologeometria puhelimelle pursotetaan.

1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2.
Klikkaa Solidit-välilehdeltä Pursotus.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.

3.
Valitse ovaalimuoto kuten kuvassa alla.

HUOMAUTUS
Helpointa on ehkä valita ketju yläpuolelta. Varmista lisäksi, että näkyviin ilmaantuu
vihreä nuoli. Jos näkyvissä on punainen nuoli, ketju ei ole suljettu, eikä sen pursotus ole
mahdollista.

4.
Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
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Solidin pursotus -toimintoikkuna avautuu.

5.
Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Isometrinen (työkoord.).

6. Varjosta kappale painamalla [Alt+S].
7. Määritä seuraavat parametrit:
a. Kirjoita nimeksi Puhelimen aukko.
Varmista, että tyypiksi on valittu Leikkaa kappaletta.
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2. Aseta etäisyydeksi 30.

HUOMAUTUS
Varmista, että ketjutussuunta on ylöspäin. Ellei se ole, valitse Käännä kaikki.

Klikkaa Solidin pursotus -toimintoikkunan OK-painiketta.

Tallenna tiedosto.
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12: Pyöristysten luominen kappaleen ulkoreunoihin
Tässä harjoituksessa pyöristetään kappaleen ulkoreunat.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Vakiosäteinen Solidit-välilehdeltä.

Solidin valinnat -ikkuna avautuu.
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3. Varmista, että Reuna-painike on valittu. Jos jokin muukin painike on korostettuna, klikkaa
korostettua painiketta.

Vain Reuna-painike jää korostetuksi.
4. Paina [Alt+S], jolloin kappale näkyy vain rautalankageometriana.
5. Valitse seuraavat reunat:

6. Klikkaa Solidin valinnat -ikkunan OK-painiketta.
Vakiosäteinen pyöristys -toimintoikkuna avautuu.
7. Varjosta kappale painamalla [Alt+S].
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8. Aseta seuraavat parametrit:
a. Kirjoita nimeksi Ulkopyöristys.
b. Anna 2 säteeksi.

9. Klikkaa OK Vakiosäteinen pyöristys -toimintoikkunassa.
10. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?

1. Kun Peilaa-toimintoa käytetään, mikä seuraavista ei voi olla peilausakselina?
a. Yksittäinen piste
b. X-akseli
c. Kulma
d. Vektori
2. Kun luodaan vaakasuoria suoria käyttämällä Suora päätepistein -toimintoa, voidaan luoda suora
haluttuun kulmaan.
a. Oikein
b. Väärin
3. Kun solidin luomista varten pursotetaan geometriaa, ketjutetun geometrian täytyy olla tasomainen
ja suljettu.
a. Oikein
b. Väärin
4. Z syvyys -asetuksella määritetään aktiivisen konstruktiosuunnan syvyys.
a. Oikein
b. Väärin
5. Pyöristyksiä voidaan luoda vain rautalankageometrian avulla.
a. Oikein
b. Väärin
6. Mikä seuraavista muodoista voidaan luoda Suorakaidemuodot-toiminnolla?
a. Ellipsi
b. Ovaali
c. Vinoneliö
d. Monikulmio
7. Mitä eroja on Tasaa alkioihin ja Jaa-toiminnoilla?
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LUKU 2

KOHDISTUSREIKIEN OHJELMOIMINEN
Seuraavaksi määritellään aihio. Aihion määrittelyn jälkeen kohdistusreikien työstöä varten ohjelmoidaan
kaarijyrsinnän rata.

Tässä luvussa opitaan
l

Aihion määritteleminen.

l

Kaarijyrsintäradan luominen

l

Käyttämään työkalukirjastoja ja suodattamaan niitä työkalutyypin mukaan

l

Kokeilemaan Mastercam Simulatorin käyttöä työstöradan tarkastukseen

VAROITUS
Kun ohjelmoit työstöratoja, muuta vain ne parametrit, jotka kehotetaan muuttamaan. Anna
muiden olla oletusarvoissaan.

1: Aihion määrittäminen
Tässä harjoituksessa valitaan koneenmäärittely ja asetetaan aihio.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita. Valitse sitten Isometrinen
(työkoord.).
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3. Klikkaa Kone-välilehdeltä Router, Oletus.

4. Aseta Työstöradat-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Työstöradat-alaotsikkoa.

5. Laajenna Ominaisuudet-ryhmä ja valitse Aihion asetukset. Koneryhmä-1 on Router
oletuskone.

Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkuna avautuu.
6. Määritä parametrit seuraavasti:
VAROITUS
Arvot voivat vaihdella työstökoneesta ja materiaalista riippuen. Mittaa aihio, jota käytät
ja muokkaa näitä arvoja tarpeen mukaan!
a. Valitse Näytä.
b. Näppäile 205 kohtaan Y.
c. Näppäile 610 kohtaan X.
d. Näppäile 32 for Z.
e. Kirjoita kohtaan Aihion origo -51 X-arvoksi ja -6.5 Y-arvoksi.
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f. Aseta aihio vasemman alanurkan origoon.

7. Klikkaa Koneryhmän ominaisuudet -valintaikkunan OK-painiketta.
8. Tallenna tiedosto.
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2: Kaarijyrsintäradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan kaarijyrsintä, jolla työstetään aikaisemmin luodut kohdistusreiät.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Router koneen tyypiksi.

3. Valitse 2D-ryhmän pudotusvalikosta Kaarijyrsintä.

Reikien määrittely -toimintoikkuna avautuu.
4. Valitse ohjausreikien pohjaympyrät.

Voit joutua zoomaamaan lähemmäs ja kääntämään kappaletta oikean geometrian valitsemiseksi.
5. Klikkaa Reikien määrittely -toimintoikkunassa OK.
2D Työstöradat - Kaarijyrsintä -valintaikkuna aukeaa.

68

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—2: Kohdistusreikien ohjelmoiminen

6. Valitse Työkalu-sivu

7. Klikkaa Valitse kirjastosta -painiketta.

Työkaluvalinnan ikkuna avautuu.
8. Valitse Suodatus.

Työkaluluettelon suodatus -valintaikkuna aukeaa.
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9. Poista suodattimet valitsemalla Ei ja valitse sitten Tappijyrsin.

10. Klikkaa OK Työkaluluettelon suodatus -valintaikkunassa.
11. Valitse Työkaluvalinta-ikkunasta 10 STRAIGHT BIT -tappijyrsin ja klikkaa OK palataksesi
Työkalu-sivulle.
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12. Saat viestin työkaluasetusten muuttumisesta. Viestissä kerrotaan työkaluasetusten muuttuvan
vastaamaan aktiivisia koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä. Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.

13. Aseta Työkalu-sivulla 1250 syöttö- ja porautumisnopeudeksi.

VAROITUS
Arvot voivat vaihdella työstökoneesta ja materiaalista riippuen.
14. Valitse Työstöparametrit-sivu.

15. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aseta kompensoinnin suunnaksi Oikea.

71

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—2: Kohdistusreikien ohjelmoiminen

b. Anna 0.00 työvaraksi seinämillä ja työvaraksi pohjapinnalla.

16. Valitse Rouhinta-sivu.

17. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aktivoi Rouhinta.
b. Aseta 50.0% sivusiirroksi.
c. Aseta 2.0% minimisäteeksi.
d. Aseta 10.0% sivusiirroksi.
e. Kirjoita 3.0 porautumiskulmaksi.

18. Valitse Viimeistely-sivu.

72

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—2: Kohdistusreikien ohjelmoiminen

19. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aktivoi Viimeistely.
b. Varmista, että Viimeistely on valittu.
c. Varmista, että Lukumäärä-kentässä on 1.0.
d. Anna lastunpaksuudeksi 0.5.
e. Aseta Viimeistelylastut-arvoksi Lopullisessa syvyydessä.

20. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

21. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aseta Nostotaso, Syöttötaso ja Aihion pinta absoluuttiseksi.
b. Näppäile nostotasoksi 50.
c. Näppäile syöttötasoksi 35.
d. Anna aihion pinnaksi 32.
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e. Varmista, että Syvyys on asetettu inkrementaaliseksi ja että sen arvo on 0.0.

22. Klikkaa 2D Työstöradat - Kaarijyrsintä -valintaikkunan OK-painiketta.
23. Tallenna tiedosto.
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3: Kaarijyrsintäradan tarkastaminen
Seuraavaksi tarkastamme työstöradan Mastercam simulaattori -sovelluksella.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöradat-hallintaikkunasta Työstörataryhmä-1.

3. Klikkaa Työstöradat hallintasivun työkaluriviltä Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam simulaattori avautuu.
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4. Merkkaa Koti-välilehden Näkyvyys-ryhmän eri ruutuja ja vertaile, miltä kappale grafiikassa
näyttää.

5. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla.

Kohdistusreikien työstö näkyy.
6. Aja simulointi muutaman kerran ja kokeile erilaisia Näkyvyys-valintoja.
7. Valitse Näytä -välilehti

8. Varmista, että Liikeluettelo-painike on valittu. Jos painike ei ole aktiivinen, klikkaa sitä, ja
liikeluettelon ikkuna avautuu.
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9. Tutustu luettelon antamiin tietoihin aktiivisesta työstöradasta, kuten esimerkiksi työstön
kokonaisaikaan.

Kaarijyrsintään kuluva kokonaisaika on lyhyt.
HUOMAUTUS
Oma Kokonaisaika-arvosi voi olla eri kuin harjoituskirjassa.
10. Poistu simulaattorista, kun tarkastus on valmis.
11. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Aihion origo voidaan asettaa eri kohtaan kuin koneen origo.
a. Oikein
b. Väärin
2. Aihion koko täytyy määrittää manuaalisesti.
a. Oikein
b. Väärin
3. Kappaleen suuntaus ja sijainti aihiossa saadaan näkymään grafiikkaikkunassa.
a. Oikein
b. Väärin
4. Tarkastuksessa on mahdollista nähdä työkalun liike ja materiaalin poisto.
a. Oikein
b. Väärin
5. Mastercam simulaattorissa voidaan rajoittaa tarkastuksessa näytettäviä kohteita kuten esimerkiksi
ratoja, työkaluja, aihioita tai kiinnittimiä.
a. Oikein
b. Väärin
6. Mastercam simulaattori raportoi työstöön kuluvan kokonaisajan.
a. Oikein
b. Väärin
7. Miksi kohdistusreikien työstöön valitaan kaarijyrsintä porauksen sijasta?
8. Mitä hyötyä simulaattorista on työstöratojen tarkastuksessa?
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LUKU 3

VAHVISTINKANAVAN OHJELMOINTI
Tässä luvussa luodaan dynaaminen jyrsintärata, jolla työstetään vahvistinkanava, joka luotiin luvussa 1.
Sen jälkeen rata tarkastetaan Mastercam Simulatorilla.

Tässä luvussa opitaan
l

Dynaamisen jyrsintäradan ohjelmoiminen.

l

Ketjujen esikatselu.

VAROITUS
Kun ohjelmoit työstöratoja, muuta vain ne parametrit, jotka kehotetaan muuttamaan. Anna
muiden olla oletusarvoissaan.

1: Dynaamisen jyrsintäradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan dynaaminen jyrsintärata.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Klikkaa Työstöratojen hallinnassa Näytä vain valitut työstöradat.

Valitsemalla tämän painikkeen grafiikkaikkunassa näkyvät vain ne työstöradat, jotka Työstöratojen
hallinnassa valitaan.
3. Valitse Router työstöratojen välilehti.
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4. Valitse 2D-ryhmän pudotusvalikosta Dynaaminen jyrsintä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
5. Klikkaa Työstettävät alueet, jolloin palataan grafiikkaikkunaan valitsemaan työstöalueet.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
6. Aktivoi solidien valinta valitsemalla Solidit.

7. Varmista, että Valintamenetelmä on yksinomaan Sivu. Jos jokin muukin painike on korostettuna,
klikkaa korostettua painiketta.
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8. Valitse kanavan pohja kuten kuvassa.

9. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa ja palaa Ketjutusvalintoihin.
10. Valitse Ketjutusvalinnat-ikkunassa Työstöalueen valintatapa -parametriksi Ulkopuolelta.

11. Klikkaa Väistettävät alueet, jolloin palataan grafiikkaikkunaan valitsemaan työstön väistöalueet.

Ketjutuksen -valintaikkuna avautuu.
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12. Valitse solidin yläpinnan kaksi sivua kuvan osoittamalla tavalla.

13. Klikkaa OK Ketjutuksen ja sitten OK uudelleen Ketjutusvalintojen ikkunassa.
2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.
14. Valitse Työkalu-sivu

15. Valitse 10 STRAIGHT BIT tappijyrsin työkaluluettelosta.
16. Työkaluasetuksia muutettu -viesti avautuu näytölle. Viestissä kerrotaan työkaluasetusten muuttuvan
vastaamaan aktiivisia koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä. Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.
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17. Aseta Työkalu-sivulla seuraavat parametrit:
a. Valitse Säteittäinen lastun ohennus.
b. Kirjoita 2500 Porautuminen-kenttään.

18. Valitse Työstöparametrit-sivu.

19. Määritä seuraavat parametrit:
a. Näppäile 7500 kohtaan Ei-työstävä syöttö.
b. Anna 0.0 työvaraksi seinämillä ja työvaraksi pohjapinnalla.

20. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

21. Määritä seuraavat parametrit:
a. Aseta Nostotaso, Syöttötaso ja Aihion pinta to Absoluuttisiksi.
b. Anna Nostotasoksi 50.
c. Anna Syöttötasoksi 35.
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d. Anna Aihion pinnaksi 32.
e. Varmista, että Syvyys on 0.0 ja Inkrementaalinen.

22. Valitse Työstöradan tyyppi -sivu.

23. Valitse Ketjujen esikatselu.
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24. Kappaleen tulisi olla oheisen kuvan mukainen.

Voit nyt varmistaa grafiikkaikkunassa, että olet ketjuttanut oikean geometrian ja että työstät niitä
alueita, joita pitääkin työstää.
25. Klikkaa OK 2D-suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkunassa.
26. Kierrä kappaletta nähdäksesi työstöradan. Voit katsella kappaletta myös rautalankana painamalla
[Alt+S].
27. Tallenna tiedosto.
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2: Dynaamisen jyrsintäradan ja kaarijyrsintäradan tarkastaminen
Seuraavaksi tarkastamme dynaamisen jyrsintäradan ja kaarijyrsintäradan Mastercam simulaattori sovelluksella.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöratojen hallinnasta Työstörataryhmä-1.

3. Klikkaa Työstöradat hallintasivun työkaluriviltä Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam simulaattori avautuu.
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4. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla.

Tarkastuksessa näkyy kanavageometrian ja kohdistusreikien työstäminen.

HUOMAUTUS
Ylimääräistä materiaalia saattaa näkyä vahvistingeometrian toisen kanavan
sisäänkäynnissä. Tämä johtuu aihiosta, jota lisäsimme Y-akseliin, kun loimme aihion
origon Aihion asetukset -välilehden Aihion origo -kohdassa. Palaamme tähän
ylimääräiseen materiaaliin myöhemmin.
Kierrä kappaletta tai valitse Päältä, jolloin huomaat, että materiaali on työstöalueen
ulkopuolella.
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5. Kun tarkastus on tehty, poistu Mastercam simulaattorista.
6. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Työstöradan geometria on ketjutettava alkio kerrallaan.
a. Oikein
b. Väärin
2. Mitä eroa on Ulkopuolelta- ja Pysy sisällä -työstömenetelmillä?
3. Kun luodaan dynaamista jyrsintärataa, mitä seuraavista ketjutusgeometrian tyypeistä ei käytetä?
a. Työstöalueet
b. Tarkistusalueet
c. Rajausalueet
d. Ilma-alueet
4. Siirtymisparametrien absoluuttiset arvot (kuten esimerkiksi turvataso ja nostotaso) mitataan aina
aktiivisen työkoordinaatiston origosta (0,0,0).
a. Oikein
b. Väärin
5. Mitä hyötyä on Dynaamisen jyrsinnän Ketjujen esikatselusta?
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LUKU 4

PUHELIMEN AUKON OHJELMOINTI
Tässä luvussa luodaan dynaaminen jyrsintärata ja profiilirata, joilla työstetään luvussa 1 luotu aukko
puhelimelle. Sen jälkeen työstörata simuloidaan perinteisellä simuloinnilla ja katsellaan simulointia
leikkausnäyttönä.

Tässä luvussa opitaan
l

Ohjelmoimaan dynaaminen jyrsintärata ja 2D-profiilirata.

l

Perinteisen simuloinnin käyttöä.

l

Leikkausnäytön käyttöä kappaleen sisäpuolisen geometrian ja sisäpuolisten piirteiden
näkemiseksi.

VAROITUS
Kun ohjelmoit työstöratoja, muuta vain ne parametrit, jotka kehotetaan muuttamaan. Anna
muiden olla oletusarvoissaan.

1: Dynaamisen jyrsintäradan luominen
Seuraavaksi luodaan dynaaminen jyrsintärata.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Router työstöratojen välilehti.

3. Valitse 2D-ryhmän pudotusvalikosta Dynaaminen jyrsintä.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
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4. Klikkaa Työstettävät alueet, jolloin palataan grafiikkaikkunaan valitsemaan työstöalueet.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse menettelyksi Rautalanka.

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).

7. Valitse aukon geometria kuten kuvassa.

8. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa, jolloin palataan Ketjutusvalintoihin.
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9. Aseta Työstöalueen valintatavaksi Pysy sisällä.

10. Klikkaa OK Ketjutusvalintojen ikkunassa.
2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.
11. Valitse Työkalu-sivu

12. Valitse 10 STRAIGHT BIT tappijyrsin työkaluluettelosta.
13. Työkaluasetuksia muutettu -viesti avautuu näytölle. Viestissä kerrotaan työkaluasetusten muuttuvan
vastaamaan aktiivisia koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä. Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.

14. Valitse Työstöparametrit-sivu.
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15. Määritä työvaraksi seinämillä0.25.

16. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

17. Määritä parametrit seuraavasti:
a. Varmista, että Nostotaso on 50 ja Absoluuttinen.
b. Varmista, että Syöttötaso on 5 ja Inkrementaalinen.
c. Anna 6.5 Aihion pinta -arvoksi ja aseta se absoluuttiseksi.
d. Varmista, että Syvyys on 0.0 ja Absoluuttinen.

18. Klikkaa OK 2D-suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkunassa.
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19. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Isometrinen (työkoord.).

20. Näytä kappale rautalankana painamalla [Alt+S].

Näin näet luodun työstöradan.
21. Kun lopetat katselun, varjosta kappale painamalla [Alt+S].
22. Tallenna tiedosto.

2: Profiiliradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan Profiilirata (Ramppi).
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1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Router työstöratojen välilehti.

3. Valitse 2D-ryhmän pudotusvalikosta Profiili.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).
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5. Valitse aukon geometria kuten kuvassa. Kappale voi näkyä selvemmin rautalankana.

Varmista, että ketjutussuunta (vihreä nuoli) ja aloituspiste vastaavat oheista kuvaa. Jos ne eroavat,
käytä Käännä-painiketta Ketjutus-valintaikkunassa.

6. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
2D Työstöradat- Profiili -valintaikkuna aukeaa.
7. Valitse Työkalu-sivu

8. Valitse 10 STRAIGHT BIT tappijyrsin työkaluluettelosta.
9. Työkaluasetuksia muutettu -viesti avautuu näytölle. Viestissä kerrotaan työkaluasetusten muuttuvan
vastaamaan aktiivisia koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä. Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.

97

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—4: Puhelimen aukon ohjelmointi

10. Valitse Työstöparametrit-sivu.

11. Määritä parametrit seuraavasti:
a. Varmista, että Kompensoinnin suunta on Vasen.
b. Aseta profiilityypiksi Ramppi.
c. Määritä rampin kulmaksi 25.0.

12. Valitse Lävistys-sivu.

VAROITUS
Määritä lävistys ainoastaan silloin, kun käytössä on aluslevy. Lävistyksen käyttö ilman
kappaleen alla olevaa levyä voi vahingoittaa pöytää, työkalua ja muita välineitä.
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13. Määritä parametrit seuraavasti:
a. Aktivoi Lävistys.
b. Näppäile lävistysetäisyydeksi 0.25 .

14. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

15. Määritä sivun parametrit seuraavasti:
a. Anna nostotasoksi 50 ja aseta se absoluuttiseksi.
b. Varmista, että Syöttötaso on 5 ja Inkrementaalinen.
c. Määritä 6.5 aihion pinnan arvoksi ja aseta se absoluuttiseksi.

99

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—4: Puhelimen aukon ohjelmointi

d. Varmista vielä, että Syvyys on 0.0 ja Absoluuttinen.

16. Klikkaa OK.
17. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Isometrinen (työkoord.).
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18. Painamalla [Alt+S] kappale näkyy rautalankana.

19. Kun lopetat katselun, varjosta kappale uudelleen painamalla [Alt+S].
20. Tallenna tiedosto.

3: Leikkausnäytön luominen
Nyt luomme leikkauksen, jonka avulla näemme simuloinnissa työstön paremmin.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Aseta Suunnat-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Suunnat-alaotsikkoa.
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3. Varmista, että Leikkaus-sarake on näkyvissä.

Jos se ei näy, klikkaa sarakkeen otsikkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse Leikkaus.

4. Valitse Luo uusi suunta, Alkion normaalista.

Leikkausnäyttö perustuu tähän uuteen suuntaan.
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5. Valitse kuvassa näkyvä suora.

6. Käytä Valitse suunta -ikkunan painikkeita löytääksesi kuvassa alla näkyvän suunnan.

7. Klikkaa OK.
Uusi suunta -toimintoikkuna avautuu.
8. Kirjoita Leikkausnäyttö suunnan nimeksi ja klikkaa OK.
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9. Klikkaa Suuntien hallinnassa juuri luodun Leikkausnäyttö-suunnan Leikkaus-saraketta.

10. Klikkaa sitten Leikkausnäyttö-painiketta Suuntien hallinnan työkalurivillä.

HUOMAUTUS
Leikkausnäyttö-painike ja toiminnon pudotusvalikko on myös Näytä-välilehdellä.
11. Kappale näkyy kuvassa alla.
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12. Deaktivoi Leikkausnäytön pudotusvalikosta Työstöradat ja valitse Sulje pinnat.

Kun Työstöradat passivoidaan, työstöratoja ei ajeta leikkausnäytön mukaan. Sulje pinnat täyttää
kappaleen osan.

13. Tallenna tiedosto.
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4: Työstöratojen simulointi
Tässä harjoituksessa käytetään perinteistä simulointia ja leikkausnäyttöä dynaamisen jyrsintäradan ja
profiiliradan katseluun.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöradat-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Työstöradat-alaotsikkoa.

3. Pidä Työstöratojen hallinnassa [Ctlr]-painike alhaalla ja valitse 3 - 2D-suurnopeus (Dynaaminen
2D dynaaminen jyrsintä) ja 4 - Profiili (Ramppi).
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4. Molemmat työstöradat näkyvät grafiikassa selvästi leikkausnäytössä, joka luotiin edellisessä
harjoituksessa.

5. Klikkaa Työstöradat hallintasivun työkaluriviltä Simuloi valitut operaatiot.

Simulointi-valintaikkuna ja simuloinnin ohjainrivi avautuvat näkyviin
6. Aloita simulointi klikkaamalla Työstä.
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7. Paina Pysäytä radan keskivaiheilla.

8. Valitse Näytä -välilehti

9. Valitse Leikkaus vaihtaaksesi leikkausnäytön pois.
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10. Nyt radan simulointi ei enää näy grafiikassa selkeästi. Leikkauksia luomalla voidaan helposti nähdä
kappaleen sisään.

11. Valitse Leikkaus vaihtaaksesi leikkausnäytön päälle.

12. Palaa takaisin Simuloinnin valintaikkunaan. Tässä valintaikkunassa on useita Mastercam
simulaattorin kaltaisia, näkymistä sääteleviä valintoja.

109

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—4: Puhelimen aukon ohjelmointi

13. Kokeile eri vaihtoehtoja ja jatka simulointia. Simuloinnin aikana kappaletta voi myös
grafiikkaikkunassa kiertää.

14. Lopeta simulointi klikkaamalla Simulointi-valintaikkunan OK-painiketta.
15. Poista leikkausnäyttö valitsemalla Näytä-välilehden Leikkaus.
16. Palauta kappale isometriseen kuvantoon.
17. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Mikä seuraavista ei ole profiilityyppi, joka voidaan valita 2D-profiiliradassa?
a. 2D
b. Ramppi
c. 3D
d. Dynaaminen
2. Mitä hyötyä on leikkausnäyttö-toiminnosta?
3. Perinteisessä simuloinnissa voidaan näytön valintoja (kuten työkalun näkymistä) säädellä.
a. Oikein
b. Väärin
4. Mikä tarkoitus on Lävistys-valinnalla 2D-profiiliradoissa?
5. Mitä seuraavista ei ole alkio, jonka voi piilottaa?
a. Aihiomallit
b. Työstöradat
c. Rautalanka-alkiot
d. Varjostamattomat alkiot
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LUKU 5

KANNASTEN OHJELMOIMINEN
Tässä luvussa käytetään Käyrä kaikille reunoille -toimintoa ja luodaan rautalanka, joka tukee
kappaleen pyöristettyjä reunoja. Sen jälkeen luodaan kannaspisteet ja profiilirata, jolla nämä pisteet
työstetään kannaksiksi.
Kannakset ovat ei-työstettäviä kohtia, joilla kappaletta pidetään paikoillaan. Kun työkalu työstää profiilia,
se nousee kannaksen kohdalla ylöspäin, jättää jäljelle materiaalia ja laskeutuu sen jälkeen takaisin
syvyyteensä. Kannaksista on hyötyä erityisesti silloin, kun työstetään pieniä kappaleita, ajetaan moniajona
useita kappaleita tai ajetaan nestattuja kappaleita.
Lisätietoja Mastercam Ohjeessa.

Tässä luvussa opitaan
l

Kannasten käyttöä.

l

Käyrä kaikille reunoille -toiminnon käyttöä.

l

Tasojen hallinnan käyttöä.

l

Profiiliradan ohjelmointia.

VAROITUS
Kun ohjelmoit työstöratoja, muuta vain ne parametrit, jotka kehotetaan muuttamaan. Anna
muiden olla oletusarvoissaan.

1: Apugeometrian luominen
Seuraavaksi luodaan solidiin perustuva kannasten geometria. Myöhemmin tässä luvussa geometriaa
käytetään profiiliradan luomiseen.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Aseta Tasot-hallintaikkuna päällimmäiseksi klikkaamalla Tasot-alaotsikkoa.
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3. Näppäile Tasojen hallinnan Numero-kenttään 15 ja paina [Enter].

Nyt Tasojen hallinnassa on uusi taso. Oletuksena on, että uudesta tasosta tulee päätaso.
4. Kirjoita nimeksi Solidin pursotettu profiili.

5. Pidä [Shift]-näppäin alhaalla ja valitse grafiikassa suorakaiderautalanka kuten oheisessa kuvassa.

6. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse minivalikosta Vaihda taso.

Tasojen vaihtaminen -valintaikkuna aukeaa.
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7. Varmista, että operaationa on Siirrä ja Käytä aktiivista taso -ruutu on aktivoitu.

8. Klikkaa OK.

Rautalanka-alkiot ovat siirtyneet tasolta 1 tasolle 15.
9. Klikkaa Tasojen hallinnan Numero-saraketta kohdassa taso 1 vaihtaaksesi sen päätasoksi.
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10. Piilota alkiot klikkaamalla Tasojen hallinnassa X-merkkiä tason 15 Näkyvä-sarakkeessa.

11. Klikkaa Mastercamin alareunan Tilarivin Z-arvoa ja näppäile 0.0. Paina [Enter].

12. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Käyrä kaikille reunoille.
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13. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Kuvanto, Alhaalta (työkoord.).

14. Valitse solidin pohja ja paina [Enter].

Käyrä kaikille reunoille-toimintoikkuna on nyt aktiivinen.
15. Klikkaa OK Käyrä kaikille reunalle -toimintoikkunassa.
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16. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Isometrinen (työkoord.).

17. Zoomaa hiiren rullalla lähemmäs solidin nurkkaa.

Käyrä kaikille reunoille luo rautalankageometrian solidin pyöristettyjen sivureunojen perusteella.
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18. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Sovita.

19. Tallenna tiedosto.
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2: Kannaspisteiden luominen
Nyt luodaan edellisessä harjoituksessa tehtyyn geometriaan pisteitä. Profiilirata käyttää näitä pisteitä
kannasten automaattiseen luomiseen. Kannaksia tarvitaan kappaleen kiinnittämiseen työstön aikana.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä Pisteen sijainti.

Pisteen sijainti -toimintoikkuna avautuu.
3. Valitse keskipisteet kolmesta äskettäin tehdystä rautalankasuorasta. Kappaleen etupuolelle ei
tarvitse luoda pistettä.

Suorien keskipisteiden valitsemiseksi kappaletta on käännettävä ja varjostus poistettava.
4. Klikkaa Pisteen sijainti toimintoikkunan OK-painiketta.
5. Kappaleen voi palauttaa isometriseen kuvantoon.
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6. Klikkaa Valitse kaikki pisteet -pikamaskia. Kaikki grafiikka-alueen pisteet valitaan.

7. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Pisteen tyyppi -valikosta neliö.

Pistealkiot näkyvät nyt neliöinä.

8. Tallenna tiedosto.
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3: Profiiliradan luominen
Tässä harjoituksessa luodaan kappaleen ulkopuolen profiilirata. Profiilirata luo kannakset automaattisesti
edellisessä harjoituksessa luotujen neliömäisten pisteiden pohjalta.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Nosta Työstöradat-välilehti päällimmäiseksi klikkaamalla Työstöradat-alaotsikkoa.

3. Valitse Router Työstöradat -välilehti.

4. Valitse 2D-ryhmän pudotusvalikosta Profiili.

Rautalangan ketjutus -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse menettelyksi Rautalanka.
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6. Valitse rautalankasuorakaide kuten kuvassa alla. Varmista, että olet valitsemassa kuvassa
näkyvältä alueelta.

Varmista, että ketjutussuunta (vihreä nuoli) vastaa kuvan suuntaa. Jos suunta ei täsmää, käytä
Rautalangan ketjutus -valintaikkunan Käännä-painiketta.

7. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa.
2D Työstöradat- Profiili -valintaikkuna aukeaa.
8. Valitse Työkalu-sivu

9. Valitse 10 STRAIGHT BIT tappijyrsin työkaluluettelosta.
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10. Työkaluasetuksia muutettu -viesti avautuu näytölle. Viestissä kerrotaan työkaluasetusten muuttuvan
vastaamaan aktiivisia koneen- ja ohjauksenmäärittelyjä. Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.

11. Valitse Työstöparametrit-sivu.

12. Aseta profiilityypiksi 2D.

13. Valitse Syvyyslastut-sivu.
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14. Määritä sivun parametrit seuraavasti:
a. Aktivoi Syvyyslastut-ruutu.
b. Anna maksimiksi rouhinta-askeleeksi 7.5.
c. Aktivoi Pidä työkalu alhaalla.

15. Valitse Lähestyminen/poistuminen -sivu.

16. Määritä sivun parametrit seuraavasti:
a. Määritä pituudeksi 25.0.
b. Määritä säteeksi 50.0.
c. Klikkaa kopioi-painiketta, jolloin prosenttiarvot kopioituvat Lähestyminen-osasta
Poistuminen-osastoon.
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17. Valitse Lastujen lukumäärä -sivu.

18. Määritä sivun parametrit seuraavasti:
a. Aktivoi Lastujen lukumäärä -ruutu.
b. Anna lastunpaksuudeksi 0.5 sekä Rouhinta- että Viimeistely-ryhmään.
c. Anna viimeistelyn lastujen Lukumäärä-ruutuun 1.0.
d. Aseta Viimeistelylastut-parametriksi Lopullisessa syvyydessä.

19. Valitse Kannakset-sivu.
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20. Määritä sivun parametrit seuraavasti:
a. Aktivoi Kannakset.
b. Varmista, että Sijainti on Manuaalinen.
c. Valitse Käytä neliöpistettä kannaksen sijaintiin.
d. Määritä kannaksen paksuudeksi 2.5.

21. Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

22. Varmista, että Syöttötaso on 35 ja Absoluuttinen.

23. Klikkaa 2D Työstöradat- Profiili -valintaikkunan OK-painiketta.
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24. Tallenna tiedosto.

4: Kaikkien työstöratojen tarkastaminen
Seuraavaksi tarkastetaan kaikki tähän asti luodut työstöradat Mastercam simulaattorilla.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöratojen hallinnasta Työstörataryhmä-1.
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3. Klikkaa Työstöradat hallintasivun työkaluriviltä Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam simulaattori avautuu.
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4. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla.

Kaikki työstöradat tarkastetaan.

5. Valitse simulaattorista Tarkastus-välilehti.
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6. Valitse Värejä vaihtaen.

Kappaleen värit muuttuvat. Värejä vaihtaen vaihtaa työstöradan tai työstetyn materiaalin värin
operaation tai työkalun mukaan.
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7. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Päältä (työkoord.).

Edellisessä harjoituksessa luodun profiiliradan työstämät kannakset näkyvät.

8. Poistu lopuksi Mastercam simulaattorista.
9. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Kannakset ovat ei-työstettäviä kohtia, joita käytetään kappaleen kiinnittämiseen.
a. Oikein
b. Väärin
2. Syvyyslastuilla jaetaan työstön kokonaissyvyys erillisiin Y-akselin lastuihin, jolloin vältetään liiallinen
porautumiskuormitus.
a. Oikein
b. Väärin
3. Värejä vaihtaen vaihtaa työstöradan tai työstetyn materiaalin värin vain työkalutyypin mukaan.
a. Oikein
b. Väärin
4. Mikä seuraavista on pikamaskauksen valintatyyppi?
a. Pisteet
b. Suorat
c. Solidit
d. Kaaret
e. Kaikki
f. Ei mitään
5. Mitä eroa on Syvyyslastut- ja Lastujen lukumäärä -parametrien toiminnoilla?
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LUKU 6

MALLIN KOPIOIMINEN JA TYÖSTÖRATOJEN
MUOKKAAMINEN
Tässä luvussa luodaan toinen solidi, joka on vahvistimen pohjapuoli käyttämällä Muodosta-toimintoja.
Sen jälkeen kopioidaan työstöradat ja ketjutetaan geometria uudelleen Työstöradat-hallintaikkunan
toiminnoilla.

Tässä luvussa opitaan
l

Käyttämään Työstöratojen hallinnan toimintoja

l

KäyttämäänMuodosta-välilehden toimintoja solidin kopioimiseen ja siirtämiseen.

1: Työstörataryhmien kopioiminen ja muokkaaminen
Seuraavaksi kopioidaan työstörataryhmä Työstöratojen hallinnassa. Lisäksi ne työstöradat, joita ei tarvita
toisen solidin työstössä poistetaan.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Jos Työstöradat ei ole näkyvissä, tuo se näkyviin valitsemalla Työstöradat-välilehden alaotsikkoa.
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3. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Työstörataryhmä-1 ja valitse valikosta Ryhmät, Nimeä
uudelleen.

HUOMAUTUS
Nimen voi vaihtaa myös triplaklikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella
Työstörataryhmä-1 kohtaa.
4. Kirjoita Yläpuoli ja paina [Enter].
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5. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Yläpuoli-työstörataryhmää ja vedä se hiirellä Työstöratojen
hallintaikkunan alimmaiseksi.
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6. Vapauta hiiren painike ja valitse ponnahdusvalikosta Kopioi jälkeen.

Nyt Työstöratojen hallinnassa on uusi Työstörataryhmä-1.

7. Kirjoita uuden Työstörataryhmä-1 nimeksi Alapuoli.

8. Valitse Työstöratojen hallinnassa 8 - 2D-suurnopeus (2D dynaaminen jyrsintä).
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9. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 8 - 2D-suurnopeus (2D dynaaminen jyrsintä) ja valitse
Poista. Tällä työstöradalla on työstetty aukko puhelimelle.

10. Varoitusviesti avautuu. Jatka poistamista klikkaamalla Kyllä.
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11. Valitse ja poista 8 - Profiili (ramppi). Työstöratojen hallinnan tulisi nyt näyttää oheisen kuvan
mukaiselta.

12. Tallenna tiedosto.
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2: Solidin siirtäminen
Seuraavaksi käytetään Siirrä -toimintoa, jolla kopioidaan solidi ja kopio siirretään määrättyyn paikkaan.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöratojen hallinnasta Koneryhmä-1.

Komennolla valitaan sekä Yläpuoli- että Alapuoli-työstörataryhmä.
3. Piilota työstöradat klikkaamalla Valittujen operaatioiden näyttö päälle/pois painiketta.

4. Valitse Muodosta-välilehdeltä Siirrä.
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5. Klikkaa hiirellä grafiikassa ja ikkunoi koko solidi ja rautalankageometria.

6. Valitse ikkunan sisältämä geometria vapauttamalla hiiri.

7. Paina [Enter].
Siirrä-toimintoikkuna on nyt aktiivinen.
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8. Varmista, että Menetelmä on Kopioi ja näppäile 250 kohtaan Suhteellinen X.

9. KlikkaaSiirrä-toimintoikkunan OK-painiketta.
Kappale on kopioitu ja siirretty juuri määriteltyyn sijaintiin.
10. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikkaikkunassa ja valitse Palauta värit.

11. Tallenna tiedosto.
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3: Työstöratojen ketjuttaminen uudelleen
Tässä harjoituksessa ketjutetaan uudelleen Alapuoli-työstörataryhmän radat alkuperäisestä kappaleesta
siirrettyyn kappaleeseen. Kopioidut työstöradat ovat tällä hetkellä edelleen ketjutettuna alkuperäiseen
solidiin. Työstöradat on päivitettävä käyttämään kopioidun solidin geometriaa.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Ellei Työstöradat näy, tuo hallintaikkuna näkyviin klikkaamalla Työstöradat-välilehden alaotsikkoa.

3. Valitse Alapuoli-työstörataryhmän 6 - Kaarijyrsintä -radan Geometria.

Reikien määrittely -toimintoikkuna avautuu.
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4. Valitse solidin kaari Piirteet-luettelosta.

Huomaat, että työstörata on ketjutettuna alkuperäiseen solidiin.

5. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Piirteet-luetteloa ja valitse valikosta Poista kaikki.

145

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—6: Mallin kopioiminen ja työstöratojen muokkaaminen

6. Valitse ohjausreikien pohjaympyrät.

Voit joutua zoomaamaan lähemmäs ja kääntämään kappaletta oikean geometrian valitsemiseksi.
7. Klikkaa Reikien määrittely -toimintoikkunassa OK.
Kaarijyrsintärata on nyt muuttunut keskeneräiseksi.

146

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—6: Mallin kopioiminen ja työstöratojen muokkaaminen

8. Valitse Työstöratojen hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot.

Kaarijyrsintä regeneroidaan ja rata näkyy solidissa kuten kuvassa alla.

9. Valitse radan 7 - 2D-suurnopeus (2D dynaaminen jyrsintä) Geometria

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
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10. Klikkaa Poista valitut työstön ketjut kohdassa Työstettävät alueet.

Valittu työstöalue poistuu.
11. Klikkaa Työstettävät alueet, jolloin palataan grafiikkaikkunaan valitsemaan työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
12. Valitse menettelyksi Solidit.

13. Varmista, että Valintamenetelmä on yksinomaan Sivu. Jos jokin muu suodatinpainike on
aktiivinen, poista valinta klikkaamalla sitä.
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14. Valitse kanavan pohja siirretystä solidista kuten kuvassa.

15. Klikkaa OK Ketjutus-valintaikkunassa, jolloin palataan Ketjutusvalintoihin.
16. Klikkaa Poista valitut väistön ketjut kohdassa Väistettävät alueet.

Valittu väistöalue poistuu.
17. Klikkaa Väistettävät alueet, jolloin palataan grafiikkaikkunaan valitsemaan työstön väistöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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18. Valitse siirretyn solidin yläpinnan kaksi sivua kuvan osoittamalla tavalla.

19. Klikkaa OK Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunoissa.
20. Valitse radan 8 - Profiili (2D) Geometria.

Ketjutuksen hallinta valintaikkuna avautuu.
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21. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Ketju-luetteloa ja valitse valikosta Ketjuta uudelleen kaikki.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
22. Valitse menettelyksi Rautalanka.
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23. Valitse rautalankasuorakaide kuten kuvassa alla.

Varmista, että ketjutussuunta (vihreä nuoli) on sama kuin kuvassa. Jos suunta on vastakkainen,
käytä Rautalangan ketjutus -valintaikkunan Käännä-painiketta.

24. Klikkaa OK Rautalangan ketjutus -valintaikkunassa. Klikkaa sitten OK Ketjutusvalintojen
ikkunassa.
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25. Valitse Parametrit Työstöradat-hallintaikkunan kohdassa 8 - Profiili (2D).

2D Työstöradat- Profiili -valintaikkuna aukeaa.
26. Valitse Kannakset-sivu.

27. Deaktivoi Käytä neliöpistettä kannaksen sijaintiin.

28. Valitse Sijainti palataksesi grafiikkaan valitsemaan kannasten paikat.
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29. Valitse siirretyn kappaleen rautalanka kuten oheisessa kuvassa.

30. Sijoita kannas klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella suoran keskipistettä.

HUOMAUTUS
Kun nyt sijoitat kannaksia, pisteet eivät ”tartu” aiemmin luotuihin neliömäisiin pisteisiin.
Kannakset on sijoitettava manuaalisesti.
31. Toista kaksi edellistä vaihetta siirretyn kappaleen kahdelle muulle suoralle. Valmiita kannaksia on
kolme.
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32. Kun kannakset on sijoitettu, palaa 2D Työstöradat - Profiili -valintaikkunaan painamalla [Enter].
33. Klikkaa 2D Työstöradat- Profiili -valintaikkunan OK-painiketta.
34. Valitse Työstöratojen hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot.

35. Valitse Työstöratojen hallinnasta Alapuoli-työstörataryhmä.

Kappale näkyy päivitetyin työstöradoin.

36. Tallenna tiedosto.
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4: Kaikkien työstöratojen tarkastus
Seuraavaksi tarkistetaan kaikki aikaisemmin luodut työstöradat.
1. Avaa edellisessä harjoituksessa tallennettu tiedosto Vahvistin-XX Mastercamissa.
2. Valitse Työstöratojen hallinnasta Koneryhmä-1.

Komennolla valitaan sekä Yläpuoli- että Alapuoli-työstörataryhmä.

156

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—6: Mallin kopioiminen ja työstöratojen muokkaaminen

3. Klikkaa Työstöradat hallintasivun työkaluriviltä Tarkasta valitut operaatiot.

Mastercam simulaattori avautuu.

157

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—6: Mallin kopioiminen ja työstöratojen muokkaaminen

4. Käynnistä simulointi ikkunan alareunan painikkeilla.

Tarkastuksessa nähdään molempien kappaleiden työstö.

5. Kokeile Mastercam simulaattorin Koti-, Näytä- ja Tarkastus-välilehden toimintoja.

6. Sulje Mastercam simulaattori tarkastuksen lopuksi.
7. Tallenna tiedosto.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Jos kerran luotua työstörataa on muokattava, se täytyy poistaa ja luoda uudelleen.
a. Oikein
b. Väärin
2. Siirrä-toiminnolla voidaan rautalankageometria vain siirtää, kopioida tai liittää.
a. Oikein
b. Väärin
3. Mitä hyötyä on siitä, että yhdessä koneryhmässä on useita työstörataryhmiä?
4. Kuvaile menetelmä, jossa työstörata käytetään uudelleen.
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LUKU 7

AIHION KIINNITTÄMINEN
Oikean kiinnittimen valinta on onnistuneen työstön keskeinen osa. Kiinnittimen valintaan vaikuttavat
työstettävän kappaleen koko, ja työstäminen kappaleen ulko- ja sisäpuolelta niin, että vältetään
kosketukset kiinnittimeen.
Tämän harjoituskirjan tekemiseen suosittelemme alipainepöytää. Lisäksi edellisissä kappaleissa luodut
kannakset auttavat kappaleen kiinnittämisessä. Tässä luvussa käydään läpi myös muita kiinnitystapoja
siltä varalta, että alipainepöytä ei ole käytettävissä.

Tässä luvussa opitaan
l

Erilaisia aihion kiinnitystapoja.

Kiinnitysmenetelmiä
l

Alipainepöytä. Alipainepöytä on järjestelmä, jossa imun avulla pidetään aihio ja työkappaleet
pöydässä paikoillaan työstön aikana. (Suositeltu)
Alipainepöytää käytettäessä kappale voidaan työstää kaikilta puolilta lukuun ottamatta sitä puolta,
joka on pöytää vasten. Alipainepöydän kiinnipitokyky riippuu kuitenkin imua vasten olevan pinnan
laajuudesta. Toisin sanoen, mitä pienempi kappale on, sitä vaikeampaa sen kiinnittäminen
alipainepöytään on.

l

Aihion kiinnittäminen ruuveilla. Aihio voidaan kiinnittää paikoilleen ruuveilla. Ruuvikiinnitys
edellyttää aluslevyn käyttöä. Ruuvien sijainti on harkittava tarkkaan ennen työstämistä.
Aluslevy on kertakäyttöinen levy, joka kiinnitetään työstökoneen pöytään.

l

Kaksipuolinen teippi. Aihio voidaan kiinnittää pöytään kaksipuolisella teipillä. Jos valitse tämän
mahdollisuuden, suosittelemme kaksipuolisen mattoteipin käyttöä.

l

Matalakiinnittimet. Aihio voidaan kiinnittää paikoilleen matalakiinnittimillä. Ne vievät vähän
tilaa, ja sopivat hyvin puutyöstöön. Kiinnittimien sijainti on harkittava tarkkaan ennen työstämistä.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Mitä on otettava huomioon, jos kiinnitetään hyvin pientä kappaletta alipainepöytään?
2. Mikä on pääasiallinen hyöty käytettäessä alipainepöytää kiinnitysrautojen sijasta?
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LUKU 8

POSTPROSESSOINTI
Postprosessointi (tai postaus”) tarkoittaa prosessia, jossa kappaletiedostojen työstöradat muunnetaan
muotoon, jota työstökoneen ohjaus ymmärtää (esimerkiksi G-koodeiksi ). Postprosessoriksi kutsuttu
ohjelma lukee -tiedoston ja kirjoittaa vastaavan NC-koodin. Yleensä jokainen työstökone tai ohjaus vaatii
oman postprosessorinsa, jota on muokattu tuottamaan koodia kunkin ohjauksen asetusten mukaisesti.
Tässä luvussa tutustutaan postprosessointiin käyttämällä projektiin valittua oletuskonetta. Jos käytössä
on jokin toinen kone, se vaatii oman postprosessorinsa.

Tässä luvussa opitaan
l

Ymmärtämään postprosessoinnin käsitteistöä

l

Code Expert -editorin käyttöä ja NC-koodin lukemista

1: Operaatioiden postprosessointi
Seuraavaksi lähetetään viimeistelty tiedosto postprosessorille. Postprosessori luo Mastercam-tiedostosta
NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.
1. Avaa Mastercamissa tiedosto Vahvistin-XX, joka tallennettiin edellisessä luvussa.
2. Varmista, että Työstöradat-hallintaikkunan kaikki työstöradat on valittu.
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3. Postprosessoi valittujen operaatioiden radat klikkaamalla G1. Postprosessori luo Mastercamtiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.

Postprosessoinnin valintaikkuna avautuu. Valitun koneen postprosessorin nimi näkyy Aktiivinen
postprosessori -kentässä vain-luku tilassa.

4. Klikkaa OK. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.
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5. Kirjoita NC-tiedostolle nimi ja klikkaa Tallenna.

Tiedosto avautuu Mastercam Code Expert -editoriin.

6. Tutustu NC-koodiin käyttämällä Code Expertin toimintoja.
VAROITUS
Postprosessoritiedoston mukauttaminen on vaativa erikoistehtävä, jota
suositellaan vain kokeneille ja asiantunteville käyttäjille. Virheellisillä
postprosessoreilla luodut ohjelmat voivat vioittaa työstökonetta tai toimia
arvaamattomilla tavoilla.
HUOMAUTUS
Mastercam Code Expertin ylänurkassa on ohje-ikoni, josta saa lisätietoja ohjelman
toiminnoista.
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TESTAA TIETOSI!
Pitävätkö seuraavat väitteet paikkaansa?
1. Postprosessori luo Mastercam-tiedostosta NC-ohjelmaa, jota työstökone lukee.
a. Oikein
b. Väärin
2. Työstöratojen hallinnasta on kaikki operaatiot postprosessoitava.
a. Oikein
b. Väärin
3. Postatut NC-ohjelmat sisältävät pääasiassa XYZ-arvoja, jotka vastaavat pisteen sijainteja CNCkoneella.
a. Oikein
b. Väärin
4. Kuvaile sitä, kuinka Mastercam-tiedoston informaatio siirretään työstökoneelle.
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LUKU 9

HAASTETEHTÄVÄ
Nyt kun sinulla on perustiedot suunnittelusta ja ohjelmoinnista Mastercamissa, on aika ryhtyä itsenäiseen
työhön. Tässä itsenäisesti tehtävässä projektissa luodaan puhelimen latausasema.

Ehdotus 1: Latausasema
l

Piirrä oma puhelimen latausasema, jossa on tila langattomalle latausalustalle, tila latauskaapelille
ja tila rahoille tai avaimille.

l

Ota huomioon puhelimesi koko ja latausjohdon liittimen paikka puhelimessa.
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Ehdotus 2: Latausasema katselukiinnityksellä
l

Piirrä oma latausasema, jossa on ura puhelimen näytön katseluun.

l

Ota huomioon puhelimesi koko ja tarvittava uran syvyys puhelimen pysymiseksi hyvässä
katselukulmassa.

Suorittamalla projektin onnistuneesti hallitset ainakin seuraavat Mastercam-taidot:
l

Käytät Mastercamin rautalangan ja solidin luomisen työkaluja työstettävän solidimallin luomiseen.

l

Ohjelmoit kappaleen käyttämällä erilaisia 2D Router työstöratoja.

l

Kiinnität aihion turvallisesti työstökoneeseen.

l

Tarkastat työstörataoperaatiot Mastercam simulaattori -ohjelmalla.

Projektiin kuuluu lyhyt esitelmä. Esitelmän keston tulisi olla enintään viisi minuuttia ja sen tulisi sisältää
projektin tekovaiheet, myös sitä edeltänyt suunnittelu ja ideointi, prosessissa hyödynnetyt tekniset ratkaisut,
havaitut ongelmat ja niiden ratkaisut ja se, kuinka käsitys projektista on muuttunut alusta valmiiseen
kappaleeseen.
Tätä itsenäisesti tehtyä projektia arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:
l

Luovuus – kyky prosessoida ja ilmaista useita ideoita yksilöllisesti.

l

Aloitteellisuus – kyky selvitä projektista itsenäisesti ja positiivisella asenteella.

l

Kertaus ongelmanratkaisuna – kyky kehittää tuotetta projektin edetessä kertaamisen kautta.

l

Jatkuva oppiminen – kyky kokeilla uusia tekniikoita projektin osana.

l

Tiedon jakaminen - kyky artikuloida, selittää projektia ja sen etenemistä.

Suunnitteluvihjeitä
l

Kokeile ensin koekappaleella. Jos koekappale on samaa materiaalia kuin valmis kappale, voit
arvioida leikkuunopeuksien ja lastunnan toimivuutta.

l

Käytä työssä kannaksia helpottamaan asianmukaista kiinnittämistä.

l

Jos käytössä on 3D-printteri, kokeile mallin muotoa, sopivuutta ja toimivuutta.
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l

Jos mallissasi on syvennys puhelimelle, aloita työstämällä ensin hieman pieni syvennys ja suurenna
sitä vähitellen. Kokeile puhelimella kappaleen syvennystä vielä silloin, kun kappale on kiinni
työstökoneessa määrittääksesi parhaan lopullisen koon.

l

Jos käytät työkalua, jonka säde on sama kuin syvennyksen nurkkien säde, nurkkapintoihin voi
jäädä väreilyn jälkiä. Parempi pinnan laatu saadaan, kun työkalun säde on hieman pienempi kuin
nurkkien säde.

l

Pyöristä nurkat viimeistelyä varten manuaalisesti käsijyrsimellä.

l

Lisää huopatarrat jaloiksi niin vältät naarmuuntumisen.

169

Omat osat sarja - Akustinen vahvistin—9: Haastetehtävä

170

YHTEENVETO
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Omat osat sarja - Akustinen vahvistin harjoitukset. Harjoituskirjan jälkeen
suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin ja toimintoihin.
Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään
jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia.

171

