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Johdanto
Tervetuloa käyttämään Työkoordinaatistot-harjoituskirjaa. Ennen kirjan aloittamista on
suositeltavaa tutustua Mastercamin yleiseen käyttöön mm. kuvantoihin ja suuntiin.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Kuvantojen ja suuntien, erityisesti työkoordinaatiston perusteet.
 Ymmärtämään ero työkalutasojen ja työkoordinaatiston välillä.
 Työstämään kaksi eri kiinnittimissä olevaa kappaletta yhdellä asetuksella.
 Luomaan ja muuttamaan työkoordinaatisto aikaisemmin luoduille
työstöradoille.
TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on joskus muutettu, jotta
kuvat olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten välttämättä täsmää
Mastercam-asetuksiisi. Värien eroavaisuudet eivät vaikuta mitenkään
harjoitusten tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin Demo/
opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX-8) on erilainen kuin
Mastercamin (MCX-8) 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.
 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa
opasteta toisin, tallenna tiedostot sijaintiin, johon pääsee Mastercamin
työasemalta, joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun haluamaasi
paikkaan.
 Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys.
Kaikki videot ovat katseltavissa Youtube-kanavaltamme: www.youtube.com/
user/MastercamTechDocs. Lisäksi niitä on Mastercam.fi sivustolla.
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 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset.
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston
lataamiseksi.
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Kuvantojen ja suuntien käyttäminen

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

Tämän harjoituskirjan pääkohde on työkoordinaatisto. Työkoordinaatisto (WCS)
tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit asettaa koordinaatiston akselit
minkä tahansa haluamasi kuvannon suuntaiseksi.
Kun uutta työkoordinaatistoa luodaan, tapahtuu seuraavaa:

 XY-taso asettuu kuvannon tason suuntaiseksi.
 Kuvannon origosta tulee uusi (0,0,0)-piste.
 Kuvannosta tulee Päältä-kuvanto uudessa työkoordinaatistossa.
 Kuvannot, konstruktiotasot ja työkalutasot on suunnattu suhteessa
työkoordinaatistoon ja sen origoon.
Kuvantoja ja Työkoordinaatistot suuntia käytetään toistuvasti Mastercamissa piirrettäessä ja työstöratoja ohjelmoitaessa. Uusi työkoordinaatisto valitaan huomattavasti
harvemmin ja tällöin ainoastaan erityisiä työstöoperaatioita varten.

Kuvannot ja suunnat
Tässä kappaleessa esitellään suuntien käyttöä. Suuntia voidaan käyttää kolmeen
päätarkoitukseen:

 Kuvannot — Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen
grafiikkaikkunassa.
 Konstruktiotasot — Konstruktiotaso on taso, johon geometria luodaan.
Konstruktiotason ei tarvitse olla sama kuin kuvannon. Voit esimerkiksi katsella
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kappaletta Isometrisesssä kuvannossa ja piirtää geometriaa Edestä
konstruktiotasolla.

 Työkalutasot — Tämä taso on tavallisesti työkaluakselin normaali.
Työkalutasoja käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. Työkalutasot
määrittävät työkalun suuntauksen. Lähes aina konstruktiotaso on sama kuin
työkalutaso (yleisin poikkeus on monitoimisorvin operaatiot).
Lisäksi voit luoda uuden työkoordinaatiston asettamalla koko koordinaatistojärjestelmän uuteen suuntaan.
Valtaosa suuntia määrittelevistä työkaluista
sijaitsevat tilarivillä Mastercamin käyttöliittymän alareunassa. Kuvanto-, Suunnat- ja
Työkoordinaatisto-valikot ovat miltei
samanlaisia. Työkoordinaatistojen valikko
näytetään oikealla.

Mastercam näyttää kulloisenkin työkoordinaatiston ja työkalu/konstruktiotason tilarivin
vasemmalla puolella.
Sen hetkinen kuvanto näytetään grafiikkaalueen vasemmassa alakulmassa.
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Suuntien hallintaa käytetään tasojen ja niiden ominaisuuksien asettamiseen. Suuntien hallinnan voi avata Kuvanto-, Työkoordinaatisto- tai Suunnat-valikoista klikkaamalla.

Ensimmäisessä harjoituksessa luodaan rata kappaleen työstämiseksi kahdella tavalla,
toisaalta käyttämällä työkalutasoa ja toisaalta muuttamalla työkoordinaatistoa.
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Työkalutason muuttaminen vs.
työkoordinaatiston muuttaminen

0

Tässä harjoituksessa luodaan dynaaminen työstörata, jolla työstetään kappaleen vinon
aukon suuntainen profiili. Työstöradat sitä varten luodaan kahdella eri tavalla:

 Ensiksi kappale työstetään ikään kuin se olisi kiinnitetty pöytään.
Työstämiseen käytetään kiertoakselista työstökonetta, jolloin työkaluakseli
voidaan kääntää oikeaan asentoon. Tätä varten työkalutaso valitaan vinon
tason suuntaiseksi.
 Toiseksi kappale työstetään ikään kuin se olisi kiinnitetty kiinnittimeen.
Työstörata luodaan ikään kuin kappale olisi kiinnitetty työstettävän tason
mukaan suoraan eikä geometriaa tarvitse liikuttaa eikä siirtää.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan dynaaminen profiilirata valitulla työkalutasolla.
 Muuttamaan dynaamisen profiiliradan työkoordinaatisto.
 Tarkastamaan molemmista NC-tiedostoista kierron komennot.

Harjoitus 1: Työkalutason valitseminen
Työkalutasolla määritellään XY-taso, jolle työstörata lasketaan. Tavallisessa 3-akselisessa työstöradassa työkaluakseli on yleensä työkalutason normaalin suuntainen. Kun
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asetat työkalutasoa, työkalutaso on suunnattava jonkun kuvannon mukaan. Kuvantoa
asetettaessa on syytä muistaa seuraavaa:

 Työstöradan XY-taso on yhdensuuntainen valitun kuvannon kanssa.
 Valitun kuvannon origo määrittää työstöohjelman origon.
Ellei työkalutaso ole yhdensuuntainen XY-oletustason kanssa, työkalutason valinta
tavallisesti tulostaa työstörataa postprosessoitaessa A- ja/tai B-akselin koodit.
HUOM: A- ja B-akselien koodien tulostus onnistuu vain silloin, kun
koneenmäärittelyyn on konfiguroitu oikeat kiertoakselin komponentit ja
kun postprosessori on konfiguroitu oikein kiertoakselitulostukseen.
Tässä harjoituksessa työkalutaso asetetaan kappaleen vinon tason suuntaiseksi.
1 Käynnistä Mastercam haluamallasi

tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin
ikonia työpöydällä
tai

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

Konfigurointi.

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

pudotusvalikosta.

c Klikkaa OK.
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3 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Kiinnitin.MCX-8.

4 Sovita tarvittaessa geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla

Sovita-painiketta.
5 Klikkaa tilarivillä Suunnat, Nimetyt

suunnat, Tasolista.
Suunnan valinta -valintaikkuna
avautuu.

6 Valitse Kappaleen viisto sivu ja

klikkaa OK.

Tilarivillä työkalu/konstruktiotaso
vaihtuu valinnan mukaiseksi. Vino
aukko on Kappaleen viisto sivu tasolla.
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7 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin

suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

Harjoitus 2: Aukon työstäminen
Harjoituksessa luodaan dynaaminen profiilirata kappaleen otsatason aukon työstämiseksi.
1 Valitse Työstöradat-valikosta 2D-

suurnopeus, Dynaaminen profiili.

2 Jos NC-tiedostolle kehotetaan

antamaan uusi nimi, klikkaa OK.
Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse/Valitse työstön ketjut

kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.
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4 Ketjuta profiili. Ketjutusnuolen tulisi

osoittaa vastapäivään.

5 Klikkaa OK Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen profiili -valintaikkuna avautuu.
6 Valitse Työkalu-sivu

7 Valitse 10mm pyöristettypäinen

jyrsintappi.

8 Valitse Työstöparametrit.

9 Varmista, että asetukset ovat

oikealla olevan kuvan mukaiset.

10 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.
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11 Määritä seuraavat parametrit:

 8.0 Nostotasoksi.


2.0 Syöttötasoksi.

 0.0 Aihion pinnaksi.
 -9.0 Syvyydeksi.
 Aseta kaikki parametrit paitsi
Aihion pinta
Inkrementaaliseksi.

12 Luo dynaaminen profiilirata klikkaamalla OK.

13 Tallenna tiedosto.
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Harjoitus 3: Työstöradan simulointi
Seuraavaksi simuloidaan työstörata, jolloin nähdään työkalun asento suhteessa
työkappaleeseen.
1 Valitse luotu työstörata

Operaationhallinnassa.

2 Klikkaa Operaationhallinnassa

Simuloi valitut operaatiot.
Simuloinnin valintaikkuna avautuu.

3 Valitse simuloinnin valintaikkunassa

Näytä työkalu - ja Näytä pidin painikkeet.

4 Klikkaa Työstä-painiketta

nähdäksesi työkalun liikkuvan
työstöradalla.
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Työkalu pysyy kappaleen viiston sivun normaalin suuntaisena. Sivu määrittää
työkalutason Kappaleen viisto sivu.

5 Lopeta simulointi klikkaamalla OK.

Harjoitus 4: NC-koodin luonti
Koska työkalutaso (ja työkalun akseli) on kallistunut suhteessa X-akseliin, postprosessoidussa koodissa tulisi näkyä A-akselin kiertokoodi.
1 Valitse luotu työstörata

Operaationhallinnassa ja klikkaa
Postprosessoi valitut operaatiot.
Postprosessoinnin valintaikkuna
avautuu.
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2 Aseta parametrit kuten kuvassa ja

klikkaa OK.

3 Klikkaa Tallenna, jos ikkunassa kehotetaan tallentamaan NC-tiedosto.

Mastercam Code Expert avautuu.

4 Tutustu näytölle avautuvaan NC-

koodiin.

NC-ohjelmassa tulisi näkyä A-akselin
kiertoliikkeen koodi ennen kuin
työkalu tunkeutuu materiaaliin.
5 Sulje Mastercam Code Expert.

Harjoitus 5: Työkoordinaatiston muuttaminen vaakasuoran tason
suuntaisen aukon työstämiseksi.
Seuraavaksi aukko työstetään toisella tavalla, ikään kuin taso, jolla aukko sijaitsee olisi
vaakasuorassa. Nyt kierrretään työkoordinaatistoa työkaluakselin sijasta niin, että
koordinaatisto on yhdensuuntainen kappaleen halutun sivun kanssa. Tätä varten
työkoordinaatisto asetetaan Kappaleen viisto sivu -tason suuntaiseksi.
Tässä esimerkissä kappale on kiinnitetty pöytään siten, että sivu voidaan työstää
koneella, jossa ei ole kiertoakselia. Kun koordinaatistoa siirretään niin, että se on
valitun geometrian suuntainen, se tarkoittaa sitä, että kappaletta ei tarvitse siirtää.
Tämä on usein helpompaa ja nopeampaa.
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1 Valitse tilarivillä Työkoordinaatisto,

Nimetyt suunnat, Kappaleen viisto
sivu.

2 Valitse tilariviltä Kuvanto, Oikealta

(Työkoord.).

Huomaat, että kappale näyttää kuin sitä olisi käännetty. Kun katsot akselistosymbolia
näytön vasemmassa alanurkassa, huomaat kuitenkin, että akselistoa on käännetty eikä
kappaletta.
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Harjoitus 6: Uuden työkoordinaatiston käyttäminen työstörataan
Tavallisesti uuden työstöradan luomisessa seurataan samoja vaiheita kuin aikaisemminkin luodussa radassa. Tässä harjoituksessa editoidaan jo luotua työstörataa käyttämään uutta työkoordinaatistoa ja vertaillaan saatuja tuloksia.
1 Valitse tilariviltä Kuvanto,

Isometrinen (Työkoord.).

2 Klikkaa Operaationhallinnassa

Parametrit.

3 Valitse Suunnat

(Työkoordinaatisto) -sivu.

4 Klikkaa Valitse työkoordinaatiston

suunta -painiketta kohdassa
Työkoordinaatisto.

Suunnan valinta -valintaikkuna
avautuu.
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5 Valitse Kappaleen viisto sivu ja

klikkaa OK palataksesi 2Dsuurnopeusrata - dynaaminen
profiili -valintaikkunaan.

6 Valitse ruutu Suhteessa

työkoordinaatistoon.
Kun ruutu merkitään,
pikanäyttöasetuksissa näkyy
työkalujen ja konstruktiotasojen
nimet suhteessa
työkoordinaatistoon.
7 Tarkasta, että Suunnat(Työkoordinaatisto) -sivun asetukset ovat alla olevan

kuvan mukaiset:

8 Hyväksy parametrien muutokset klikkaamalla OK-painiketta.
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9 Klikkaa Operaationhallinnassa

Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot.

10 Simuloi tämä työstörata samalla tavoin kuin aiempikin. Huomaat, että

työkalun akseli ei kallistu lainkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työstettävä taso
on vaakasuorassa, joten työkalua ei tarvitse kallistaa tasolla olevan kolon
työstämiseksi.

Harjoitus 7: NC-koodin tarkastaminen
Kun tämä työstörata on postprosessoitu, NC-tiedostosta ei pitäisi löytyä kiertokoodeja.
1 Valitse luotu työstörata

Operaationhallinnassa ja klikkaa
Postprosessoi valitut operaatiot..
Postprosessoinnin valintaikkuna
avautuu.
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20 MASTERCAM X8/ Työkalutason muuttaminen vs. työkoordinaatiston muuttaminen

2 Aseta parametrit kuten kuvassa ja

klikkaa OK.

3 Klikkaa Tallenna, jos ikkunassa kehotetaan tallentamaan NC-tiedosto.
4 Klikkaa Kyllä, jos avautuneessa ikkunassa kehotetaan vahvistamaan

päällekirjoitus. Mastercam Code Expert avautuu.

5 Tutustu näytölle avautuvaan NC-

koodiin.

Tässä NC-ohjelmassa ei pitäisi näkyä
A-akselin kiertoliikkeen koodia.

HUOM: A0 näkyy vain siksi, koska postprosessointi tehtiin samalla
postprosessorilla, jota käytettiin aiemmassakin työstöradassa. Työkoordinaatistoa käytettiin estämään kierron tulostuminen, ja siksi 3-akselista
postprosessoria ja konemäärittelyjä voidaan turvallisesti käyttää.
Nyt työkalutaso ja työkoordinaatisto on vaihdettu työstörataan turvallisesti. Seuraavassa harjoituksessa työstetään kaksi kappaletta samalla NC-tiedostolla.
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Tässä harjoituksessa luodaan työstörata kahdelle kappaleelle samaan NC-tiedostoon.
Kumpikin kappale kiinnitetään työpöydälle eri ruuvipuristimeen.
Kappaleiden työstämiseksi kummallekin ruuvipuristimelle on asetettava eri nollapisteet. Sen jälkeen luodaan kaksi erilaista työstörataa ja annetaan kullekin työstöradalla
oma nollapisteen numero. Kun työstöradoilla on eri nollapisteet erilaisten koordinaattiasemien sijaan, ruuvipuristimien sijoittaminen työpöydälle on vapaampaa. Asetuksia
koneen pöydälle tehtäessä tarvitsee vain mitata ruuvipuristimeen kiinnitettyjen aihioiden sijainti.

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan kullekin puristimelle uusi suunta ja määrittämään niiden origot.
 Luomaan työstörata kummallekin luodulle suunnalle.
 Tarkastamaan Nc-tiedostosta molempien nollapisteiden siirron koodit.

Harjoitus 1: Ensimmäisen suunnan luonti
Koska molemmat kappaleet työstetään Päältä-suunnassa, uudet suunnat luodaan
kopioimalla koordinaatistojärjestelmän Päältä-suunta. Sen jälkeen muutetaan origo ja
nollapisteen siirron numero kullekin uudelle suunnalle.
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Kaksi_kiinnitin.MCX-8.
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2 Sovita tarvittaessa geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla

Sovita-painiketta.
3 Valitse Työkoordinaatisto,

Suuntien hallinta.
Suuntien valinta -valintaikkuna
avautuu.

4 Varmista, että Päältä on valittuna ja

klikkaa Kopioi.

Mastercam luo suunnan Päältä-1 ja
valitsee sen automaattisesti.

5 Kirjoita 3 kohtaan Nollapisteen

siirto .

Nollapisteen siirtonumerolla
kerrotaan työstökoneelle kappaleen
sijainti kiinnittimessä suhteessa
työstökoneen origoon. Tälle
työstökoneelle numero 3 on sama
kuin G-koodi 57
6 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 1

kohtaan Kommentti.

7 Kaksoisklikkaa Päältä-1 ja anna

suunnalle uudeksi nimeksi Suunta
G57.
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8 Klikkaa Valitse-painiketta

pudotusvalikon vieressä palataksesi
grafiikkaikkunaan pisteen valintaa
varten.

9 Valitse piste vasemman ruuvipuristimen oikealta puolelta.

Pidä Suuntien valintaikkuna avoinna.

Harjoitus 2: Toisen suunnan luonti
Toista Suuntien hallinnassa äskeiset vaiheet toiselle ruuvipuristimelle.
1 Valitse Päältä ja klikkaa Kopioi.
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2 Kirjoita 4 kohtaan Nollapisteen siirto.
3 Kirjoita Nollapiste kiinnittimelle 2 kohtaan Kommentti.
4 Anna suunnalle uudeksi nimeksi

Suunta G58.
Tätä suuntaa käytetään oikean
puoleiseen ruuvipuristimeen.
5 Klikkaa Valitse-painiketta kohdassa Origo (kuvannon koordinaatisto).
6 Valitse piste oikeanpuoleisen ruuvipuristimen oikealta puolelta.

7 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.
8 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin

suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

Harjoitus 3: Ensimmäisen suunnan käyttäminen
Seuraavassa harjoituksessa asetetaan työkalutaso suuntaan G57, jolloin kappaleen
nollapiste ja nollapisteen siirto määrittyvät luomasi suunnan mukaan automaattisesti.
1 Klikkaa tilarvillä Suunnat, Nimetyt

suunnat, Suunta-G57.
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2 Paina [F9] nähdäksesi uuden työkalu/konstruktiotason akselit sinisenä.

HUOM: Työpöytä on piilotettu tasojen paremman näkymisen vuoksi.
3 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit.

Harjoitus 4: Ensimmäisen työstöradan luonti
Tässä harjoituksessa luodaan dynaaminen jyrsintärata kappaleelle, joka on kiinni G57puristimessa.
1 Valitse Työstöradat-valikosta 2D-

suurnopeus, Dynaaminen.
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2 Hyväksy NC-tiedoston oletusnimi

klikkaamalla OK.

Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.

3 Klikkaa Valitse/Valitse työstön

ketjut kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

4 Ketjuta profiili G57-puristimen kappaleen yläosasta. Ketjutuksen suunnalla ei

tässä operaatiossa ole merkitystä.

5 Klikkaa OK Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunassa.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna avautuu.
6 Valitse Työkalu-sivu
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7 Valitse 10mm tasapäinen

jyrsintappi.

8 Kirjoita G57 - puristin 1

kommentiksi.

9 Valitse Työstöparametrit.

10 Anna 75.0 Sivusiirron prosentiksi.

11 Valitse Syvyyslastut-sivu.

12 Aktivoi sivun parametrikentät

merkitsemällä Syvyyslastut -ruutu
ja anna seuraavat parametrit:

 Aseta viimeistelylastujen
lukumääräksi 1.
 Anna 3.5 kohtaan
Viimeistelyaskel.
13 Valitse Lähestymisliike-sivu.
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14 Anna Z-turvaetäisyydeksi 1.0.

15 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

16 Määritä seuraavat parametrit:

 10.0 nostotasoksi.
 Anna 2.0 syöttötasoksi.
 0.0 aihion pinnaksi.
 -12.0 syvyydeksi.
 Aseta kaikki parametrit
inkrementaaliseksi.

17 Luo työstörata klikkaamalla OK.

18 Tallenna tiedosto.
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Harjoitus 5: Toisen työstöradan luonti toista suuntaa käyttämällä
Toiseen puristimeen kiinnitettyä kappaletta varten asetetaan työkalutaso G58-suuntaan ja luodaan dynaaminen profiilirata.
1 Klikkaa tilariviltä Suunnat, Nimetyt

suunnat, Suunta-G58.

2 Paina [F9] nähdäksesi uuden työkalu/konstruktiotason akselit sinisenä.

HUOM: Työpöytä on piilotettu tasojen paremman näkymisen vuoksi.
3 Paina F9 uudestaan piilottaaksesi akselit.
4 Valitse Työstöradat-valikosta 2D-

suurnopeus, Dynaaminen profiili.
Ketjutusvalintojen ikkuna avautuu.
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5 Klikkaa Valitse/Valitse työstön

ketjut kohdasta Työstöalueet.

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

6 Ketjuta profiili G58-puristimen kappaleen yläosasta. Tälle operaatiolle

ketjutuksen suunnan on oltava myötäpäivään.

7 Sulje Ketjutuksen ja Ketjutusvalintojen ikkunat klikkaamalla OK.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen profiili -valintaikkuna avautuu.
8 Valitse Työkalu-sivu

9 Valitse 6mm tasapäinen

jyrsintappi.

10 Kirjoita kommentiksi G58 - puristin

2.
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11 Valitse Siirtymisparametrit-sivu.

12 Määritä seuraavat parametrit:

 10.0 nostotasoksi.
 Anna 2.0 syöttötasoksi.
 0.0 aihion pinnaksi.
 -9.0 syvyydeksi.
 Aseta kaikki parametrit
inkrementaaliseksi.

13 Luo työstörata klikkaamalla OK.

14 Tallenna tiedosto.

Harjoitus 6: NC-koodin tarkastaminen
Tässä harjoituksessa tiedosto postprosessoidaan ja molempien työstöratojen NCkoodi tarkastetaan.
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1 Valitse kaikki operaatiot klikkaamalla

Operaationhallinnassa
Työstörataryhmä 1.

2 Klikkaa Operaationhallinnan

Postprosessoi valitut operaatiot painiketta.

3 Postprosessoinnin valintaikkuna

avautuu.

4 Aseta valinnat kuten kuvassa ja

klikkaa OK.

5 Klikkaa Tallenna tiedoston tallennuskehoteikkunassa. Mastercam Code

Expert avautuu.
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6 Tutustu näytölle avautuvaan NC-koodiin.

Kummallekin operaatiolle Mastercam on asettanut kappaleen nollapisteen ja tulostanut asianmukaisen nollapisteen siirron.
Seuraavassa harjoituksessa kappaletta käännetään, asetetaan se uudelleen ja päivitetään aikaisemmin luodut työstöradat uudella työkoordinaatistolla.
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TYÖKOORDINAATISTOT

LUKU 4
0

Aiemmin luotujen ratojen päivitys

Tässä harjoituksessa kappaletta käännetään ja luodaan kaksi uutta työkoordinaatistosuuntaa. Sen jälkeen päivitetään kukin työstörata yhdellä uudella työkoordinaatistosuunnalla.
Kappaletta on käännettävä, koska työstökone, jossa se oli tarkoitus työstää ei olekaan
käytettävissä. Kappaleen työstämiseksi toisessa työstökoneessa työstöradat on myös
suunnattava uudelleen. Tämä tehdään hyödyntämällä työkoordinaatistoa, jonka
jälkeen kappaleita voidaan valmistaa käytössä olevassa koneessa.

Tässä luvussa opitaan
 Kääntämään kappale ja asettamaan se kiinnittimeen.
 Luomaan kaksi uutta työkoordinaatistoa työstöradoille.
 Päivittämään kukin työstörata käytettäväksi uusille työkoordinaatistoille.

Harjoitus 1: Kappaleen kääntäminen
Tässä harjoituksessa kappaletta käännetään niin, että se on samassa kulmassa kuin
kiinnitin.
1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Sydänlukko.mcx-8.
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2 Sovita tarvittaessa geometria näytölle painamalla [Alt+F1] tai klikkaamalla

Sovita-painiketta.

3 Valitse Operaationhallinnassa

työstörata Profiili (Ramppi).

4 Klikkaa Valittujen operaatioiden

näyttö päälle/pois.

5 Grafiikkaikkunassa näkyy nyt Profiili (Ramppi) -työstörata. Huomaa, miltä

työstörata näyttää.
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6 Katsele Dynaaminen jyrsintä - ja Profiili-ratojen liikkeitä. Lopetettuasi piilota

radat näkyvistä.

7 Valitse Muodosta, Dynaaminen

Mastercamin päävalikosta.

Dynaaminen-valintapalkki avautuu.

8 Valitse ikkunalla solidi ja paina [Enter]. Dynaaminen-akselistosymboli avautuu

näkyviin.

9 Valitse kaaren keskimmäinen piste akselistosymbolin origoksi.

Oikean pisteen löytämiseksi on ehkä zoomattava lähemmäs.
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10 Valitse akselistosymbolin ylin kaari 3D-kääntöä varten.

11 Kirjoita 10.0 astetta ja paina [Enter].

12 Paina [Enter] uudelleen muutosten hyväksymiseksi. Klikkaa OK Dynaaminen-

valintapalkissa.
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Kappaletta on nyt käännetty 10 astetta x-akselin ympäri.

VIHJE: Klikkaa Palauta värit -painiketta poistaaksesi muuttuneiden alkioiden tuloksena
syntyneen värin.
13 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja tallenna tiedosto uudella nimellä. Näin

suojelet alkuperäistä tiedostoa päällekirjoittamiselta.

Harjoitus 2: Kappaleen sijoittaminen kiinnittimeen.
Tässä harjoituksessa käännetty kappale asetetaan kiinnittimeen.
1 Valitse tilariviltä Taso.

Tasojen hallinnan valintaikkuna
avautuu.
2 Klikkaa Tasojen hallinnan Näkyvä

saraketta kohdassa taso 10:
Puristin.

Grafiikkaikkunassa näkyy nyt taso,
jolla kiinnitin on.
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3 Sulje Tasojen hallinta klikkaamalla OK-painiketta.
4 Valitse Muodosta, Siirrä

Mastercamin päävalikosta.

5 Valitse ikkunalla solidi ja rautalankageometria ja paina [Enter].

Muodosta-valintaikkuna avautuu.
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6 Valitse toiminnoksi Siirrä.

7 Klikkaa Valitse lähtöpiste -painike

palataksesi takaisin
grafiikkaikkunaan.

Nyt valitaan piste, josta siirretään.

8 Valitse tilarivillä Kuvanto ja Alhaalta

(Työkoord).
Alta-kuvannolla pisteen valitseminen
on helpompaa.

9 Valitse solidin reiän keskipiste kuvan osoittamassa kohdassa. Varmista, että

valitset kappaleen alapinnan reiän keskipisteen.

10 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä

grafiikkaikkunassa ja valitse
Isometrinen(työkoord.).
Komennolla kappale kääntyy
takaisin isometriseen kuvantoon.

TYÖKOORDINAATISTOT

42 MASTERCAM X8/ Aiemmin luotujen ratojen päivitys

11 Valitse kuvan osoittama reiän keskipiste kiinnittimen yläpinnalla. Varmista,

että valitset reiän keskispisteen kiinnittimestä.

12 Siirrä kappale kiinnittimeen ja poistu Muodosta-toiminnosta klikkaamalla

Muodosta-valintaikkunassa OK.

Huomaa, että kun solidi ja geometria on siirretty, työstöradat ovat
muuttuneet keskeneräisiksi.
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13 Klikkaa Operaationhallinnassa

Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot-painiketta.

14 Valitse työstörataryhmä.

15 Klikkaa Valittujen operaatioiden

näyttö päälle/pois.

16 Radat kulkevat väärässä kohdassa.

Työstöradat eivät ole enää keskeneräisiä, mutta ne eivät silti työstä kappaletta
oikein.
17 Piilota työstöradat klikkaamalla uudelleen Valittujen operaatioiden näyttö

päälle/pois.
18 Tallenna tiedosto.
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Harjoitus 3: Uusien työkoordinaatistojen luominen
Tässä harjoituksessa luodaan kaksi uutta työkoordinaatiston suuntaa, jotka vastaavat
työstettävää geometriaa, yhden suunnan profiili (ramppi) -radalle ja yhden suunnan
sekä dynaamisen 2D-jyrsinnän että profiilin (2D) radoille.
1 Valitse tilariviltä Taso.

Tasojen hallinnan valintaikkuna
avautuu.
2 Klikkaa Tasojen hallinnan Numero-

saraketta kohdassa taso 3:
Rautalanka muuttaaksesi tason
päätasoksi.

3 Valitse Näkyvä-sarakkeen 10:

Puristin, 1: Lukko taka ja 3:
Rautalanka.
Kiinittimen tasoa ja lukon takaosaa
ei enää näy grafiikkaikkunassa.
4 Sulje Tasojen hallinta klikkaamalla OK-painiketta.

Ensin luodaan työkoordinaatisto profiili (ramppi) -radalle.
5 Valitse tilariviltä Työkoordinaatisto,

Työkoordinaatisto geometrialla.
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6 Valitse alla olevan kuvan osoittama kaari. Valitse suunta -valintaikkuna

avautuu ja grafiikkaikkunassa näkyy akselistosymboli.

7 Selaa suuntia kunnes kuvassa näkyvä

suunta on valittuna ja klikkaa OK.

Uusi suunta -valintaikkuna avautuu.

8 Kirjoita suunnan nimeksi Ramppi.

9 Luo uusi suunta ja sulje valintaikkuna klikkaamalla OK.

Sitten luodaan suunta dynaamiselle jyrsintä - ja profiili(2D) -radalle.
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10 Valitse tilariviltä Työkoordinaatisto,

Työkoordinaatisto geometrialla.

11 Valitse kuvassa näkyvät suorat numerojärjestyksessä. Valitse suunta -

valintaikkuna avautuu ja grafiikkaikkunassa näkyy akselistosymboli.
Toisen suoran valitsemiseksi on ehkä zoomattava lähemmäs.

12 Selaa suuntia kunnes kuvassa näkyvä

suunta on valittuna ja klikkaa OK.

Uusi suunta -valintaikkuna avautuu.

13 Kirjoita suunnan nimeksi 2D-

jyrsintä.

14 Luo uusi suunta ja sulje valintaikkuna klikkaamalla OK.
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Harjoitus 4: Profiili (Ramppi) -työstöradan päivittäminen
Tässä harjoituksessa päivitetään kolme työstörataa käyttämään työkoordinaatistoja,
jotka luotiin edellisessä harjoituksessa.
1 Valitse tilariviltä Taso.

Tasojen hallinnan valintaikkuna
avautuu.
2 Valitse Näkyvä-sarakkeen 1:Lukko

taka.

3 Sulje Tasojen hallinta klikkaamalla OK.
4 Valitse Operaationhallinnassa Profiili

(Ramppi) -työstöradan Parametrit.
2D Työstöradat - Profiili valintaikkuna aukeaa.

5 Valitse Suunnat

(Työkoordinaatisto) -sivu.
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6 Klikkaa Valitse työkoordinaatiston

suunta -painiketta kohdassa
Työkoordinaatisto.

Suunnan valinta -valintaikkuna
avautuu.

7 Valitse Ramppi suuntaluettelosta.

8 Klikkaa OK.
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9 Klikkaa Kopioi työkalutasolle ja Kopioi konstruktiotasolle -painikkeita

kuten kuvassa alla.

Kun työkalutaso ja kompensointi/konstruktiotaso asetetaan
työkoordinaatistoon, työkalun liikkeet mitoitetaan kappaleen origosta ikään
kuin kappale olisi vaakasuorassa.
10 Sulje 2D-työstöradat - Profiili -valintaikkuna ja tallenna muutokset

klikkaamalla OK.

11 Klikkaa Operaationhallinnassa

Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot-painiketta.
Profiili-rata regeneroidaan.
12 Valitse Profiili (Ramppi) -työstörata.

13 Kun työstörata on valittuna, klikkaa

Valittujen operaatioiden näyttö
päälle/pois.
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14 Nyt rata työstää kappaletta oikein.

15 Piilota työstörata klikkaamalla uudelleen Valittujen operaatioiden näyttö

päälle/pois.
16 Tallenna tiedosto.

Harjoitus 5: Dynaamisen jyrsintäradan päivittäminen
1 Valitse Operaationhallinnassa radan

2D-suurnopeus (Dynaaminen 2Djyrsintä) Parametrit.

2D suurnopeusrata - Dynaaminen
jyrsintä -valintaikkuna avautuu.

2 Valitse Suunnat

(Työkoordinaatisto) -sivu.
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3 Klikkaa Valitse työkoordinaatiston

suunta -painiketta kohdassa
Työkoordinaatisto.

Suunnan valinta -valintaikkuna
avautuu.

4 Valitse 2D-jyrsintä

suuntaluettelosta ja klikkaa OK.

5 Klikkaa Kopioi työkalutasolle ja Kopioi konstruktiotasolle -painikkeita.
6 Sulje 2D suurnopeusrata - Dynaaminen jyrsintä -valintaikkuna ja tallenna

muutokset klikkaamalla OK.

7 Klikkaa Operaationhallinnassa

Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot-painiketta.
Dynaaminen jyrsintärata
regeneroidaan.
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8 Valitse 2D-Dynaaminen jyrsintärata.

9 Kun työstörata on valittuna, klikkaa

Valittujen operaatioiden näyttö
päälle/pois.

10 Nyt rata työstää kappaletta oikein.

11 Piilota työstörata klikkaamalla uudelleen Valittujen operaatioiden näyttö

päälle/pois.
12 Tallenna tiedosto.

Harjoitus 6: Profiili (2D) -työstöradan päivittäminen
Nyt liitetään toinen suunta Profiili (2D) -rataan.
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1 Valitse Operaationhallinnassa Profiili

(2D) -työstöradan Parametrit.
2D Työstöradat - Profiili valintaikkuna aukeaa.

2 Valitse Suunnat

(Työkoordinaatisto) -sivu.

3 Klikkaa Valitse työkoordinaatiston

suunta -painiketta kohdassa
Työkoordinaatisto.

Suunnan valinta -valintaikkuna
avautuu.

4 Valitse 2D-jyrsintä

suuntaluettelosta ja klikkaa OK.

5 Klikkaa Kopioi työkalutasolle ja Kopioi konstruktiotasolle -painikkeita.
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6 Sulje 2D-työstöradat - Profiili -valintaikkuna ja tallenna muutokset

klikkaamalla OK.

7 Klikkaa Operaationhallinnassa

Regeneroi kaikki keskeneräiset
operaatiot-painiketta.

8 Valitse Profiili (2D) -työstörata

9 Kun työstörata on valittuna, klikkaa

Valittujen operaatioiden näyttö
päälle/pois.

10 Nyt rata työstää kappaletta oikein.
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11 Piilota työstörata klikkaamalla uudelleen Valittujen operaatioiden näyttö

päälle/pois.
12 Tallenna tiedosto.

Harjoitus 7: Työstöratojen simulointi
Tässä harjoituksessa työstöradat simuloidaan, jolloin nähdään työkalun liike.
1 Valitse kaikki Operaationhallinnan

työstöradat klikkaamalla
Työstörataryhmää

2 Klikkaa Operaationhallinnassa

Simuloi valitut operaatiot.
Simuloinnin valintaikkuna avautuu.

3 Valitse Näytä työkalu ja Näytä

pidin.

4 Klikkaa Työstä-painiketta

nähdäksesi työkalun liikkuvan
työstöradalla.
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Työkaluakseli ei kallistu.

5 Lopeta simulointi klikkaamalla OK.
6 Tallenna tiedosto.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Työkoordinaatistot harjoitukset. Käytyäsi nyt läpi
tämän harjoituskirjan suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin
ja toimintoihin.
Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan lisätään uusia harjoituskirjoja. Lisätietoja saa
Mastercam-edustajalta.

Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercamin käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercam Ohje—Avaa Mastercamin Ohje valitsemalla Ohje, Sisältö
Mastercamin valikkoriviltä tai painamalla [Alt+H].Suurimmassa osassa
valintaikkunoita ja valintapalkkeja on Ohje-painike, joka avaa ohjetiedoston
suoraan vastaavasta kohdasta.
 Mastercam jälleenmyyjä — Mastercam-edustajasi vastaa kysymyksiisi.
 Tekninen tuki —Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi. Tarvittaessa voi
myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa
yhteyttä ensin maahantuojaan. Yhdysvaltain itärannikon normaaliaika.
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 Mastercam University CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa,
laajaa oppimisympäristöa, jossa on saatavana vuorokauden ympäri
oppimateriaalia. Sivuston sisältämän yli 180 videon avulla käyttäjä voi hioa
taitojaan omaan tahtiinsa ja valmistautua Mastercam Certification -tutkintoon.
Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, www.mastercam.fi sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoiteeseen training@mastercam.com.
 Webbiyhteisö— Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista www.mastercam.fi
ja www.mastercam.com
Teknisiä vihjeitä ja viimeisimpiä uutisia varten, voit liittyä meihin Facebookissa
(www.facebook.com/mastercam) seurata Twitterissä (www.twitter.com/
mastercam) ja kirjautua blogiimme, Mastercam Xtras (http://
blog.mastercam.com) YouTubessa voit katsella, kuinka Mastercam toimii
käytännössä (www.youtube.com/user/MastercamCadCam)!
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit myös hakea apua Mastercamin
verkkokeskusteluryhmästä, joka on osoitteessa forum.mastercam.com tai
käyttää tietokantaa osoitteessa kb.mastercam.com. Voit rekisteröityä
valitsemalla Mastercamin päävalikosta Ohje, Linkki Mastercam.com ja
seuraamalla ohjeita.
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Mastercamin opaskirjat
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mastercamin asennuskansion

\Documentation-kansioon:

 Mastercam X8 Uudet piirteet
 Mastercam X8 Asennusopas
 Mastercam X8 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam X8 Siirtymisopas
 Mastercam X8 Mastercam pikaopaskortti
 Mastercam X8 Post Debugger User’s Guide
 Renishaw Productivity+ aloitusopas
 Mastercam X8 LueMinut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vastauksen
ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseeninfo@zenex.fi.
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