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Esittely
Mastercamin konesimulointi on turvallinen, edullinen tapa 3-akselisten, 4-akselisten
tai 5-akselisten Mill- tai Router-työstöratojen tarkastamiseen. Konesimuloinnin avulla
havaitaan aihion, työkalun ja koneen osien väliset törmäykset ennen kuin ainuttakaan
koodia on lähetetty työstökoneelle. Konesimulointia käytetään tarkastamaan moniakselisten kiinnittimien yhdistelmiä ja löytämään parhaimmat asetukset kappaleen työstöön. Se on lisäohjelma, jonka avulla luodaan virheetön, tehokas ja tarkka
työstörataohjelma.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Konesimuloinnin työympäristö.
 Konesimuloinnin vaiheet
 Konesimuloinnin käytön hyödyt
 Analysoimaan työstöradan liikkeitä konesimuloinnin avulla.
 Simuloimaan sekä 3-akselisia että moniakselisia työstöratoja.
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
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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.
 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset.
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston
lataamiseksi.

Edellytykset Konesimuloinnin harjoitusten tekemiseen
Konesimulointia varten täytyy seuraavat ohjelmat olla asennettuina:

 Mastercam Mill Level 1 tai Router
 Mastercamin kappaletiedosto, joka sisältää ainakin yhden työstöradan tai
solidin.
TÄRKEÄÄ: Konesimulointi ei tällä hetkellä tue seuraavia työstöratoja tai
toimintoja:

 Lathe
 Wire
 5-akselinen poraus
 5-akselinen kaarijyrsintä
 Siirrä-, kierrä- tai peilaa-toiminnot (Muodosta).
 Monikaraporaus
 Akselin korvaus
 Karalisäyksikkö
 Ei-liikkuvat piirrepohjaisen työstön valmistelevat operaatiot
HUOM: Konesimuloinnissa käytetään työstöratojen simulointiin Mastercamin NCI-dataa. Se ei ole G-koodiin perustuva simulointiohjelma. Konesimulointi ei myöskään käytä työstöratoihin liitettyjä koneenmäärittelyjä.
Tämän ansiosta voit valita minkä tahansa konemallin ja simuloida työstöradan nopeasti.
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1

Tervetuloa käyttämään konesimulointia

Tässä luvussa tutustutaan konesimuloinnin käyttöliittymään, valitaan kone simulointia
varten, käynnistetään simulointi ja valitaan kappaleen näyttämisen valinnat.

Tässä luvussa opitaan
 Konesimuloinnin aloittaminen
 Käyttämään konesimuloinnin käyttöliittymää
 Vaihtamaan työstökonetta

Harjoitus 1: Konesimuloinnin aloittaminen
Tässä harjoituksessa esitellään, kuinka Mastercamissa siirrytään konesimulointiin ja
kuinka konesimulointiympäristö valmistellaan työstettävälle kappaleelle sopivaksi.

 Konesimuloinnin työkalurivin lisääminen
1 Käynnistä Mastercam haluamallasi

tavalla:

 Kaksoisklikkaa Mastercamin
ikonia työpöydällä
tai

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

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

pudotusvalikosta.

c Klikkaa OK.
3 Konesimulointi voidaan lisätä

työkaluriville valitsemalla Asetukset,
Mukauta.
Mukauttaminen-valintaikkuna
näytetään.

4 Oikealla olevasta luettelosta valitaan

Konesimuloinnin työkalurivi.
Konesimuloinnin työkalurivi
näytetään.

5 Hyväksy uusi työkalurivi klikkaamalla OK Mukauttaminen-valintaikkunassa.
6 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
7 Avaa esimerkkitiedosto: kyljellä.mcx-8.

HUOM: Konesimuloinnin käyttäminen edellyttää Mastercam-tiedostoa,
jossa on solidi ja/tai pintageometria.
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8 Varjosta kappale ja kiinnittimet painamalla [Alt+S].

9 Avaa Tasojen hallinta klikkaamalla Taso-painiketta tilarivillä kuvaruudun

alareunassa. Huomaa, että kappale on päätasolla ja kiinnitin tasolla 6.
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10 Sulje Tasojen hallinta -valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.

 Konesimuloinnin toimintaympäristön valmistelu
1 Klikkaa Simuloinnin

käynnistysasetukset
Konesimulointi-työkaluriviltä.
Konesimulointi-valintaikkuna
avautuu.
2 Näet kaikki Mastercamiin asennetut konekonfiguroinnit avaamalla Kone-

pudotusvalikon valintaikkunan yläosassa.
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Mastercam sisältää teollisuuden suosituimpien jyrsinkoneiden ja
puuntyöstökoneiden tyypit, mukaan lukien kaikki kolme suurinta 5-akselista
koneryhmää.

 Pöytä/pöytä
 Pöytä/kara
 Kara/kara
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Koneiden nimiä on lyhennetty konfigurointitietojen näkymiseksi:

Pystykarainen tai vaakakarainen työstök
Kara/kara, kara/pöytä tai pöytä/pöytä

Työstökoneen akselien nimet
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3 Valitse koneiden luettelosta A6_5XRHINO_VMCHTBA.
4 Avaa Geometrian pudotusvalikko.

Oletusasetuksena on, että konesimulointi lataa työkappaleeksi kaikki näkyvät
pinnat ja solidin geometrian, mutta tätä asetusta voidaan muuttaa
valitsemalla jokin kohde geometrian pudotusvalikosta.

5 Valitse luettelosta Kaikki alkiot.
6 Klikkaa Kiinnitin-pudotusvalikkoa.

Valinnat ovat samanlaisia kuin geometrian pudotusvalikossa.
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7 Valitse Tasolta ja valitse taso 6.

8 Anna simuloinnin toleranssiksi 0.3.

Tällä parametrilla asetetaan toleranssi törmäysten havaitsemiseksi kappaleen
tai aihion ja työstökoneen välillä.
9 Valitse Käytä Mastercam-

asetuksia kohdassa Värit ja
pikanäppäimet.
Konesimuloinnin värit ja
pikanäppäimet voidaan
konfiguroida Mastercamista
riippumatta. Tämän ruudun
valitseminen asettaa värit ja
pikanäppäimet Mastercamin
konfigurointitiedoston mukaiseksi.
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10 Klikkaa valintaikkunan alaosasta

Simuloi siirtyäksesi suoraan
simulointiin.

VIHJE: Mastercam tallentaa simuloinnin käynnistysasetukset MCX-8tiedostoon, kun tallennat tiedoston simuloinnin päätyttyä. Seuraavalla
kerralla, kun tiedosto avataan, voidaan simulointia käyttää suoraan.
Simuloinnin käyttöliittymä avautuu Mastercamin käyttöliittymän päälle ja
näyttää kappaleen sijainnin työstökoneessa.
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TÄRKEÄÄ: Jos näytössä on liikaa ikkunoita auki, valitse Asetukset,
Asettelu, Palauta oletusasettelu, jolloin näyttö vastaa yllä olevaa kuvaa.
Jos asettelu on mukautettu omien mieltymysten mukaiseksi ja sitä halutaan käyttää myös harjoituksen jälkeen, voidaan valita Asetukset, Asettelu, Tallenna tiedostoon ja siten tallentaa ikkunoiden asetukset
myöhempään käyttöön.
11 Valitse Konesimuloinnin

päävalikosta Asetukset, Ikkunat,
Liikeluettelo.
Liikeluettelossa näytetään kunkin
työstöradan liikkeen koordinaatit.

12 Toista vaihe 11 ja valitse seuraavat

ikkunat:

 Analysointi
 Kone
 Raportti
Kaikkia näitä ikkunoita käytetään
harjoituksen aikana.
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Ikkunoiden asettelun tulisi näyttää nyt seuraavan kuvan mukaiselta:

Harjoitus 2: Simulointi
Konesimuloinnissa on useita mahdollisuuksia työstöradan liikkeiden tarkastelemiseen
ja analysointiin. Simulointia ja simuloinnin nopeutta ohjaillaan videopainikkeista ja
liukupalkista.

1 Siirrä osoitin liukupalkin keskelle.

Liukupalkista säädellään kahta toimintoa - nopeutta ja näytön yksityiskohtia:

 Liukupalkin vasemmalla puolella säädellään simuloinin nopeutta, joka
kasvaa, kun osoitinta siirretään vasemmalta keskelle. Palkin keskellä
simuloinnin nopeus on maksimiasennossaan.
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 Liukupalkin oikealla puoliskolla säädellään simuloinnin näytön
yksityiskohtia, jotka vähenevät, kun osoitinta siirretään keskeltä oikealle.
Liukupalkin keskikohdassa yksityiskohtia on maksimimäärä (kaikki vaiheet
näytetään). Kun osoitinta siirretään oikealle, kasvavan määrän vaiheita jää
näkymättä, jolloin simulointi nopeutuu. Jos näyttämättä jätetyissä vaiheissa
on törmäys, siitä kuitenkin raportoidaan.
2 Aloita simulointi klikkaamalla

Työstä.
Simulointi etenee työstöradalla
vaihe vaiheelta. Huomaa, kuinka
etenemispalkki kuvaruudun
alaosassa ja liikeluettelo kuvaruudun
vasemmassa alaosassa päivittyvät
simuloinnin edetessä.
3 Virheilmoituksessa kerrotaan

törmäyksestä. Klikkaa Kyllä kaikkiin
jatkaaksesi simulointia.

Huom.: Mikäli virheilmoitusta ei
tule, sinun tulee käydä merkkaamassa Koneen komponenttien
törmäys asetus päälle Asetukset Simuloinnin ominaisuudet... Simulointiprosessi -välilehdeltä
Kun simulointi on päättynyt,
Raportti-välilehdellä luetteloidaan
simuloinnin aikaiset tapahtumat.
Tämän esimerkin raportissa
kerrotaan, että akselit B3 ja A1
törmäsivät. Lisäksi Liikealue alittuu
akselilla X tarkoittaa sitä, että
työkalun liike ylitti sallitun X-akselin
alemman raja-arvon.
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4 Klikkaa Törmäys-kohtaa ja konesimulointi hyppää ongelmakohtaan. Kaksi

törmännyttä akselia näkyvät punaisina.
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5 Voit tutkia liikettä tarkemmin siirtämällä hiiren työkappaleen kohdalle ja

rullaamalla lähemmäs.

6 Klikkaa Raportti-ikkunan alareunassa

olevaa Liikeluettelo-välilehteä,
jolloin työstöradan kunkin liikkeen
koordinaatit näytetään.

HUOM: Näiden välilehtien avulla voidaan siirtyä asettelun ikkunasta
toiseen.
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7 Klikkaa liikeluettelossa riviä 221,

jossa törmäys alkaa, ja paina
nuolinäppäimiä alas askeltaaksesi
liikkeiden läpi työstöradalla.

VIHJE: Voit myös siirtää pystysuoraa liukupalkin kytkintä liikeluettelon oikealla puolella.

8 Siirrä etenemispalkin liukukytkintä kuvaruudun alaosassa ääriasentoon

vasemmalle siirtyäksesi työstöradan alkuun.

9 Klikkaa Kohdistus

työkappaleeseen työkalurivillä
nähdäksesi vain työkalun ja
työkappaleen.
Tällä kohdistuksella työkalu liikkuu
paikallaan pysyvän työkappaleen
ympäri.

10 Loitonna näyttöä hiirtä rullaamalla.
11 Klikkaa Vasemmalta-painiketta

kääntääksesi kappaleen
vasemmalta-kuvantoon.

Konesimulointiin sisältyy monia
standardeja Mastercam-kuvantoja.
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12 Klikkaa ja pidä hiiren vasen painike alhaalla samalla, kun liikutat kursoria

simulointi-ikkunassa. Tällä toiminnolla pyöritetään kappaletta, ja työstöradan
seuranta selkiytyy.

13 Aloita simulointi uudelleen klikkaamalla Työstä.
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Työkappaleeseen kohdistamalla voidaan keskittyä pelkästään työkalun
liikkeeseen.

14 Klikkaa Kohdistus koneeseen ja

palaa Isometriseen kuvantoon
takaisin nähdäksesi kappaleen
kiinnitettynä koneen pöydälle.
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15 Klikkaa Sovita näytölle

keskittääksesi työstökoneen
simulointi-ikkunan keskelle.

16 Klikkaa Lopeta sulkeaksesi

konesimuloinnin ja palataksesi
Mastercamin päänäkymään.

Tässä harjoituksessa käytiin läpi vain muutamia konesimuloinnin kuvantoja. Seuraavissa luvuissa harjoitellaan lisää.

Harjoitus 3: Työstökoneen vaihtaminen
Yksi konesimuloinnin hyödyistä on mahdollisuus kokeilla ohjelmaa kuluttamatta työstöaikaa. Ongelmien varhainen löytäminen voi säästää aikaa ja rahaa. Tässä harjoituksessa valitaan simulointiin työstökone, jonka valinta perustuu edellisessä
harjoituksessa havaittuihin törmäyksiin ja raja-arvon ylitysongelmiin.
1 Klikkaa Simuloinnin

käynnistysasetukset
Konesimulointi-työkaluriviltä
simulointiasetusten muuttamiseksi.
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2 Valitse 8_5XDMU_VMCTTBC-

työstökone Koneen
pudotusvalikosta.

3 Anna simuloinnin toleranssiksi 0.3.
4 Palaa simulointiin klikkaamalla valintaikkunan alaosasta Simuloi.
5 Kasvata simuloinnin nopeutta liukukytkimellä (kuten kerrottiin page 15) ja

klikkaa sitten Työstä.

6 Kun simulointi on valmis, klikkaa Raportti-välilehteä nähdäksesi tulokset.

Törmäyksiä ei ole raportoitu.

7 Klikkaa Lopeta sulkeaksesi konesimuloinnin ja palataksesi Mastercamin

päänäkymään.

Kappaleiden työstämisen kokeilu eri asetuksilla ja eri työstökoneissa on oleellinen osa
konesimulointia. Seuraavassa luvussa paneudutaan tämän prosessin yksityiskohtiin ja
tutustutaan simulointiin ja materiaalin poiston tarkastukseen työn osana.
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Konesimuloinnin käyttö työstöprosessin
osana

2

Nyt kun sinulla on perustiedot siitä, kuinka konesimulointia käytetään, perehdymme
konesimulointiin yksityiskohtaisemmin työstöprosessin osana. Konesimuloinnin käyttäminen helpottaa parhaimpien asetusten löytämistä kullekin osalle ja työstökoneelle.

Tässä luvussa opitaan
 Simuloimaan työstöratoja työstöradan liikkeen analysoimiseksi
 Konesimuloimaan työstöratoja koneen liikkeiden ja kiinnittimien
tarkastamiseksi.
 Tarkastamaan työstöratoja oikeanlaisen materiaalin poiston varmistamiseksi

Harjoitus 1: Työstöratojen simulointi
Ensimmäinen tehtävä on työstöradan liikkeen tarkastaminen Mastercamin tavallisella
Simulointi-toiminnolla, jolloin varmistetaan, että työkalun liike on asianmukainen.
1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
2 Avaa esimerkkitiedosto: Kiinnitysrengas.mcx-8.

HUOM: Tämä kappale on tuumamittainen, joten ohjelma ilmoittaa yksiköiden muuttamisesta. Valitse Kaikki asetukset ja klikkaa OK jatkaaksesi.

26 MASTERCAM X8/ Konesimuloinnin käyttö työstöprosessin osana

3 Paina halutessasi [Alt+S] kappaleen varjostamiseksi.

MCX-tiedoston työstöradoilla työstetään kappaleen vihreä alue. Kappale on
ihanteellinen 5-akselisille työstöradoille, koska koko kappale on mahdollista
työstää yhdellä asetuksella. 3-akselisessa koneessa yhdellä asetuksella
työstäminen olisi vaikeaa.
4 Käytä Tasojen hallintaa ja näytä puristin tasolla 2.
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Tämä on vain yksi kappaleen mahdollinen kiinnitystapa. Se, miten kappale
kiinnitetään työstökoneessa on päätettävä tapauskohtaisesti.

5 Valitse kaikki työstöradat

Operaationhallinnassa ja klikkaa
Simuloi valitut operaatiot.
Simuloinnin valintaikkuna avautuu.

KONESIMULOINTI
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6 Klikkaa Asetukset Simulointi-

valintaikkunassa säätääksesi näytön
asetukset ennen simulointia.

7 Poista valinnat seuraavista

parametreista Simulointiasetuksetvalintaikkunassa:

 Simuloidaan akselinkorvausta
 Kiertoakselin simulointi
 Näytä vektorit

Näiden valintojen deaktivointi pitää kappaleen simuloitaessa paikallaan
grafiikkaikkunassa ja liikuttaa työkalua kappaleen ympäri.
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8 Sulje Simulointiasetusten valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta.
9 Valitse Näytä työkalu ja Näytä

pidin, jolloin näet simuloinnin
aikana työkalut ja pitimet.

10 Aloita simulointi klikkaamalla

simuloinnin valintapalkista Työstä.
Tarkkaile työkalua ja pidintä
simuloinnin aikana havaitaksesi
mahdolliset törmäykset
kappaleeseen tai pitimeen. Pyöritä
kappaletta tai tarkenna lähemmäs
nähdäksesi työkalun liikkeen
paremmin.

11 Klikkaa Simuloinnin valintaikkunassa OK, kun simulointi on päättynyt.

KONESIMULOINTI
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Työkalun liike vaikuttaa toistaiseksi hyvältä. Seuraavaksi simuloidaan liike
työstökoneessa.

Harjoitus 2: Työstöratojen konesimulointi
Tavallinen työstöradan simulointi on hyvä aloitusvaihe työkalun liikkeen tarkistamiseksi, mutta siinä näkyvät vain työkalu ja pidin. Siinä ei näy, kuinka muut työstökoneen
komponentit liikkuvat työkappaleen ympärillä. Konesimuloinnissa havainnollistuu se,
kuinka työstöneen osat liikkuvat työstörataa ajettaessa.

 Konesimuloinnin toimintaympäristön valmistelu
Ennen seuraavaa harjoitusta lisätään uusi työstökone konesimulointiin. Tästä on
hyötyä, jos luotava työstökone vastaa todellista työstökonetta konepajalla. Tietoja
koneiden lisäämisestä konesimulointiin saat ottamalla yhteyttä Mastercam-edustajaasi.
1 Kopioi harjoituskirjan mukana tullut HERMLE800-kansio seuraavaan

kohteeseen.

Käyttöjärjestelmä

Tiedostojen sijainnit

Windows 7 ja Windows 8 käyttöjärjestelmät:

C:\Documents and Settings\All
Users\Shared Documents\shared
mcamx8\MachineSimulation\MachSim

Kukin kansio vastaa työstökonetta ja sisältää konesimulointia varten
tarvittavat tiedostot:

 XML-tiedosto, jossa on liikeperusteinen konerakenne
 GIF-tiedosto, joka näkyy Konesimulointi-valintaikkunassa.
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 STL-mallit, jotka edustavat koneen fyysisiä komponentteja

2 Klikkaa Simuloinnin

käynnistysasetukset
Konesimulointi-työkaluriviltä.
3 Valitse Kone-pudotusvalikosta

Hermle800-kone, joka nyt näkyy
luettelossa.

4 Määritä Työkappale-ryhmässä seuraavat parametrit:

 Valitse Geometriaksi Tasolta ja 5.
 Valitse Sijainniksi Siirto XYZ.
 Kirjoita Y-kohtaan 2.5 ja Z-kohtaan -3.
5 Valitse Kiinnitin-pudotusvalikosta Tasolta ja valitse taso 2.
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6 Anna 0.012 Simuloinnin toleranssiksi.
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7 Klikkaa Simuloi nähdäksesi kappaleen työstökoneessa.

8 Klikkaa Isometrinen ja Sovita

näytölle, jolloin kone näkyy
kokonaisuudessaan simulointiikkunassa.
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 Simuloinnin seuraaminen
1 Aloita simulointi klikkaamalla

Työstä.
Konesimulointi raportoi
törmäyksistä operaatioissa 2 ja 4.
2 Klikkaa ensimmäistä törmäystä

raportissa hypätäksesi vastaavaan
työstöradan kohtaan.

3 Tarkenna törmäyskohtaan hiirellä

rullaamalla.

Kara törmää ruuvipenkkiin.
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4 Nähdäksesi paremmin, mitkä

komponenetit törmäävät klikkaa
Kone-välilehteä.

5 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella

Geometry_5-komponenttia Zakselin alla ja valitse Läpinäkyvä.
Nyt voit nähdä karan lävitse
törmäyskohdan paremmin.

6 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella

Geometry_7-komponettia ja valitse
Läpinäkyvä parantaaksesi
näkyvyyttä lisää.

7 ValitseRaportti-välilehti.
8 Klikkaa ensimmäistä törmäystä

operaatiossa 4.
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9 Klikkaa pudotusvalikkoa Koneen kotelointi -painikkeen vieressä ja valitse

Piilota yksinkertaistaaksesi koneen näyttämistä.

10 Klikkaa Oikealta siirtyäksesi

oikealta-kuvantoon.

Tässä kuvannossa törmäys karan ja kiinnittimen välillä näkyy hyvin.

KONESIMULOINTI

TYÖSTÖRATOJEN KONESIMULOINTI 37

11 Vedä Liikeluettelon vieressä olevaa

liukupalkin osoitinta alaspäin
liikkuaksesi tämän operaation
kahden törmäyksen läpi.

12 Sulje konesimulointi ja palaa

Mastercamin päänäkymään
klikkaamalla Lopeta.

 Kinnittimen säätäminen
Konesimuloinnin avulla huomattiin, että tämä kiinnitin ei ole paras mahdollinen valitulle työstökoneelle. Konesimuloinnin avulla on helppo kokeilla erilaisia kiinnitintyyppejä ja välttää kalliita törmäyksiä.
1 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
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2 Valitse kiinnitin Tasolta 7.

3 Klikkaa Simuloi.
4 Palauta Koneen koteloinnin asetukseksi Näytä.
5 Klikkaa Isometrinen ja Sovita

näytölle, jolloin kone näkyy
kokonaisuudessaan simulointiikkunassa.

6 Valitse Työstä simuloidaksesi

työstöradat.
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Uusi, pienempi kiinnitin ei aiheuta törmäyksiä.

7 Palaa Mastercamin grafiikkaikkunaan klikkaamalla Lopeta.

Harjoitus 3: Työstöratojen tarkastus
Nyt kun olet varma, että työstöradat voidaan ajaa tällä työstökoneella, viimeisenä
vaiheena varmistetaan työstöratojen ajon jälkeinen aihion muoto. Konesimuloinnin
avulla voidaan myös tarkastaa työstöradan poistama materiaali.
1 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
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2 Aseta aihio Tasolta 4.

3 Klikkaa Simuloi.

Koska valitsit aihion simuloinnin asetuksissa, konesimulointi avautuu
automaattisesti materiaalin poiston näyttävässä materiaalinäyttö-moodissa.
Materiaalinäytössä on erilainen ikkunavalikoima.
4 Valitse Työstä simuloidaksesi työstöradat.
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Simuloinnissa näkee nyt työkalun poistavan materiaalia.
HUOM: Törmäyksistä raportoidaan neljässä operaatiossa. Yksi keino
törmäysten poistamiseksi on vaihtaa jyrsintappi varreltaan pidemmäksi.
5 Sulje konesimulointi ja palaa Mastercamin päänäkymään klikkaamalla Lopeta.

Viimeinen työvaihe on kappaleen työstäminen todellisessa työstökoneessa. Koska
äskeinen työstömenetelmä on tarkastettu monella tavoin, voit olla varma siitä, että
kappale työstetään oikein.
TÄRKEÄÄ: Vaikka konesimuloinnin avulla voit kokeilla useita työstömenetelmiä ja kiinnitystapoja varsinaista työstöaikaa kuluttamatta, mikään ei
korvaa ensimmäisen kappaleen ajoa työstökoneessa. Kun kappale työstetään ensimmäisen kerran todellisessa työstökoneessa, on aina oltava
varovainen.
Seuraavassa kappaleessa käsitellään työstöratojen lisäanalysointia konesimuloinnissa.
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Työstöradan analysointi
konesimuloinnin avulla

3

Mastercamin konesimuloinnissa on useita työkaluja, joiden avulla työstöradan tehokkuus ja tarkkuus voidaan tarkastaa. Näiden työkalujen avulla voit helposti päättää, mitä
työstömenetelmää käytetään ja miten kappaleet moniakselisessa työstössä kiinnitetään.

Tässä luvussa opitaan
 Tutkimaan kappaleen asettelua
 Analysoimaan työkalun liikkeitä
 Määrittämään analysoinnin valintoja

Harjoitus 1: Analysointi ennen kappaleen kiinnittämistä
Konesimuloinnin työstöradan analysoinnilla saadaan hyödyllistä tietoja jopa ennen
kuin kappaleen kiinnittämistapa on päätetty. Voit seurata työkalun liikkeitä virtuaalisessa työstöympäristössä kuluttamatta varsinaista työstöaikaa.
1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
2 Avaa harjoitustiedosto: Käyrä_5aks.mcx-8.
3 Varjosta kappale painamalla

[Alt+S].

HUOM: Kappaleen yksiköt ovat metriset, joten ohjelma ilmoittaa tarvittaessa yksiköiden muuttamisesta. Valitse Kaikki asetukset ja klikkaa OK
jatkaaksesi.
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4 Klikkaa konesimuloinnin

työkaluriviltä Simulointi.
Kappaletiedostoon on jo liitetty työstökone ja kappaleen asetus simulointia
varten.

5 Aloita simulointi klikkaamalla

Työstä.
Konesimulointi ilmoittaa Z-akselin
raja-arvon alittamisesta. Tämä viesti
tarkoittaa sitä, että Z-akselin asema
oli työkalun liikkeessä akselirajan
alapuolella.
6 Klikkaa raja-arvon kohtaa Raportti-välilehdellä ja konesimulointi hyppää

ongelmakohtaan.
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7 Lähennä kappaleeseen ja klikkaa Oikealta nähdäksesi paremmin.

8 Askella työstöradan ongelmakohdan läpi.

Jo ennen kiinnittimen valintaa huomataan, että kappale aiheuttaa tässä
työstökoneessa vaikeuksia. On joko valittava toinen työstökone tai kappale on
asetettava lähemmäs pöytää raportoitujen ongelmien välttämiseksi.
9 Klikkaa Lopeta sulkeaksesi konesimuloinnin.

Harjoitus 2: Analysointi ennen työstökoneen valintaa
Riippumatta siitä, mikä työstökone valitaan, konesimuloinnissa on analysointitoimintoja, joiden avulla työstöradan yksityiskohdista saadaan tietoja. Nämä yksityiskohdat
voivat vaikuttaa siihen, mikä työstökone valitaan kappaleen työstöön.
1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
2 Avaa esimerkkitiedosto: Siipipyörä.mcx-8.
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3 Paina halutessasi [Alt+S] kappaleen varjostamiseksi.

4 Valitse toinen työstörata

Operaationhallinnassa.

VIHJE: Konesimulointi simuloi vain
valitut työstöradat.

5 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.

5AxHeadHead-työstökone on oletusvalinta.
6 Anna simuloinnin toleranssiksi 0.3.
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7 Klikkaa Simuloi kappaleen näyttämiseksi. Työstökonetta ei näytetä.

8 Klikkaa Työstä tarkastellaksesi työstöradan liikkeitä.
9 Näet työkalun liikkeen selkeämmin

klikkaamalla Kone-välilehteä
Raportti-välilehden lähellä ja
klikkaamalla hiiren oikealla
painikkeella puurakenteen
Workpiece-kohtaa ja valitsemalla
Piilota. Jos työkalun liikkeet ei näy
niin klikkaa Toolpath-kohtaa hiiren
oikealla painikkeella ja valitse näytä.

10 Klikkaa Analysointi-välilehteä

Raportti-välilehden vieressä.

Tällä välilehdellä on monia valintoja
työstöradan liikkeiden tarkempaan
tutkimiseen.
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11 Valitse B-akselin kääntö välilehden

pudotusvalikosta.

Tällä analysoinnin valinnalla
työstöradan väri muuttuu joka kerta,
kun kiertoakseli muuttaa suuntaa.
Värimuutosten avulla voidaan
yksilöidä kohdat, joissa suunnan
muutokset saattavat vaikuttaa
pinnanlaatuun.

12 Pyöritä kappaletta tai tarkenna lähemmäs nähdäksesi värien muutokset

paremmin.

Analysointi-välilehden väriavaimen mukaan:
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 Sininen = positiivisen akselisuunnan liikkeet
 Vihreä = negatiivisen akselisuunnan liikkeet
 Punainen = akselisuunnan muutokset
Punaisilla alueilla saattaa työstössä syntyä pintakuviointia, jos kappale
työstetään vanhalla työstökoneella. Näillä alueilla voidaan työskennellä
säätämällä kappaletta työstökoneessa.
13 Jos haluat muuttaa positiivisen

akselisuunnan väriä näkymisen
helpottamiseksi, kaksoisklikkaa
sinistä neliötä avataksesi Värivalintaikkunan.

14 Valitse ruskea väri Väri-valintaikkunasta ja klikkaa OK.

15 Klikkaa Päivitä Analysointi-

välilehdellä päivittääksesi simulointiikkunan värit.
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Uudella värillä on parempi kontrasti ja se helpottaa suunnan muutosten
havaitsemista.

16 Valitse Analysointi-välilehden pudotusvalikosta Työstöjärjestys.

Tämä analysointivalinta värittää työstöradan "kuumasta kylmään", mikä
merkitsee seuraavia ominaisuuksia:

 Työstön aloitus- ja lopetuspisteitä
 Työstömenetelmää (zigzag tai yhteen suuntaan)
 Työstöjärjestystä (sisältä ulospäin, ulkoa sisäänpäin)

KONESIMULOINTI

ANALYSOINTI ENNEN TYÖSTÖKONEEN VALINTAA

51

Oletusarvona käytetään 10
värisävyä, alkaen punaisesta
työstöradan alussa ja loppuen
siniseen. Näet, missä työstörata
alkaa ja missä se loppuu ja että se
liikkuu zigzag-liikkein.
VIHJE: Värisävyjä voidaan lisätä
klikkaamalla Lisää-painiketta Analysointi-valintaikkunan yläosassa.

17 Klikkaa Lopeta palataksesi Mastercamin grafiikkaikkunaan.
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Näiden analysointivalintojen avulla voidaan säätää työstörataa tehokkaammaksi ja
tarkemmaksi. Lisätietoja analysointivalinnoista saat klikkaamalla Ohje, Sisältö konesimuloinnin päävalikossa.
Konesimuloinnin voidaan kuvitella tarkoitetun moniakselisille työstöradoille, mutta
seuraavassa luvussa esitellään sen hyödyt 3-akselisille työstöradoille.
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3-akselisten työstöratojen
konesimulointi

4

Konesimuloinnin avulla voidaan työstöä tarkkailla virtuaalisesti yhtä hyvin 3-akselisessa kuin 5-akselisessa työstökoneessa. Myös 3-akselisen työstön simuloinnissa
hyödytään aihiosta poistettavan materiaalin näkymisestä ja kiinnittimien kokeilusta.

Tässä luvussa opitaan
 Käyttämään STL-tiedostoa aihiosta poistettavan materiaalin näyttämiseksi
konesimuloinnissa
 Kokeilemaan kiinnittimien valintoja konesimuloinnissa
 Luomaan esitys konesimuloinnin tuloksista

Harjoitus 1: Aihiosta poistettavan materiaalin konesimulointi
Työstökoneen liikkeiden simuloinnin lisäksi konesimulointi voi näyttää materiaalin
poiston aihiosta, jolloin kappaleen lopullinen muoto voidaan tarkastaa.

 3-akselisen konesimuloinnin asettaminen
1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
2 Avaa harjoitustiedosto: Taskupuristin.mcx-8.
3 Paina halutessasi [Alt+S] kappaleen varjostamiseksi.
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4 Käytä Tasojen hallintaa ja aseta näkyviin puristin tasolla 1000, leuka tasolla

1001 ja stoppari tasolla 1002.

5 Sovita kappale ja kiinnitin kuvaruudulle.

6 Valitse työstörata Operaationhallinnassa.
7 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
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Konesimuloinnin työstökoneeksi on jo asetettu 3-akselinen pystykarainen
koneistuskeskus.

8 Klikkaa Simuloi nähdäksesi kappaleen työstökoneessa.
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HUOM: Jos et näe työkappaletta, klikkaa Työkappale-painikkeen
vieressä olevaa alasvetonuolta ja valitse Näytä.
9 Varmista, että työkalurivin

Työstörata on valittu, jolloin
työkalun liike näkyy.

10 Tarkenna lähemmäs kappaleeseen ja

aloita simulointi klikkaamalla
Työstä.

11 Kun simulointi päättyy, klikkaa

Poistu palataksesi Mastercamin
päävalikkoon.
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Nyt kun olemme nähneet työkalun perusliikkeet, voimme säätää
simulointiympäristöä aihiosta poistettavan materiaalin ja kiinnittimien
sopivuuden tarkastamiseksi

 Kiinnittimen ja aihion lisääminen
1 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
2 Klikkaa Kiinnitin-pudotusvalikkoa ja

valitse Valitut alkiot.

3 Klikkaa Kiinnitin-pudotusvalikon

viereistä painiketta oikealla.
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4 Valitse puristin, leuka ja stoppari grafiikka-ikkunassa ja paina [Enter]

palataksesi valintaikkunaan.

5 Klikkaa Aihio-pudotusvalikkoa ja valitse Lataa STL-tiedosto.
6 Valitse STL-tiedosto aihiomalliksi klikkaamalla Aihio-pudotusvalikon viereistä

painiketta oikealla ja valitsemalla harjoituskirjan tiedosto Pocket_stock.stl.

7 Klikkaa Simuloi.
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8 Tarkenna kappaleeseen työstökoneessa. STL-tiedosto näkyy

työstämättömänä aihiona.
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9 Klikkaa Työstä nähdäksesi materiaalin poistamisen aihiosta.

10 Klikkaa Poistu palataksesi Mastercamin grafiikkaikkunaan.

Harjoitus 2: Simulointi vaihtoehtoisilla kiinnittimillä
Kuten huomasimme jo 5-akselisissa työstöradoissa, erilaisten kiinnittimien kokeilun
simulointi voi säästää aikaa ja rahaa. 3-akselisia työstöratoja voidaan kokeilla samalla
tavalla.

 Ensimmäinen kiinnitin
1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa.
2 Avaa harjoitustiedosto: Lautanen.mcx-8.
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3 Paina halutessasi [Alt+S] kappaleen varjostamiseksi.

4 Käytä Tasojen hallintaa ja näytä puristin tasolla 999.
5 Sovita kappale ja kiinnitin kuvaruudulle.

KONESIMULOINTI

62 MASTERCAM X8/ 3-akselisten työstöratojen konesimulointi

6 Valitse kaikki työstöradat Operaationhallinnassa piirrepohjaista jyrsintää

lukuunottamatta.

HUOM: Konesimulointi ei tue piirrepohjaisen työstön ei-liikkuvia,
valmistelevia operaatioita.
7 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
8 Aseta Simulointi-välilehden parametrit seuraavanlaisiksi:

 Valitse 1_3AXGEN_VMC Kone-pudotusvalikosta.
 Valitse Tasolta Kiinnitin-pudotusvalikosta ja valitse taso 999.
 Valitse Käytä Mastercamin aihiota Aihion pudotusvalikosta.
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 Anna simuloinnin toleranssiksi 0.30.

9 Klikkaa Simuloi nähdäksesi kappaleen työstökoneessa.
10 Käytä seuraavia painikkeita työkalurivillä nähdäksesi työstöradat ja aihiosta

poistettavan materiaalin helpommin.

 Klikkaa Työstörata työkalurivillä
nähdäksesi työkalun liikkeen.

 Klikkaa Työkappaleen
pudotusvalikosta Piilota.
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 Klikkaa Aihion pudotusvalikosta
Näytä.

 Klikkaa Näytä nykyinen
operaatio. Tällä valinnalla
näytetään yksi työstörata
kerrallaan ja käytetään siihen
operaatioon liitettyä väriä.
 Klikkaa Seuraa. Tällä valinnalla
näytetään työstetty rata.
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11 Tarkenna lähemmäs kappaleeseen ja aloita simulointi klikkaamalla Työstä.

12 Kun simulointi päättyy, palaa Mastercamiin klikkaamalla Poistu.

 Toinen kiinnitin
Jos 3-akselinen työstökone on käytössä jossakin toisessa työssä, tämä kappale voidaan
ajaa myös 4-akselisessa vaakakaraisessa työstökoneessa, jossa kiinnitin on erilainen.
Konesimulointia voidaan käyttää työstöradan kokeiluun tässä vaihtoehtoisessa työstökoneessa.
1 Piilota taso 999 ja aseta kiinnitin näkyviin tasolla 7.
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2 Sovita kappale ja uusi kiinnitin kuvaruudulle.

3 Klikkaa Simuloinnin käynnistysasetukset Konesimulointi-työkaluriviltä.
4 Muuta simulointiympäristöä käyttämällä seuraavia Simulointi-välilehden

parametreja:

 Valitse 3_4AXGEN_HMCTB Koneen pudotusvalikosta.
 Valitse Siirto XYZ Sijainti-pudotusvalikosta ja anna seuraavat koordinaatit:
 X -4
 Y 11
 Z0
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.

5 Klikkaa Simuloi nähdäksesi kappaleen uudessa työstökoneessa.
6 Klikkaa Oikealta siirtyäksesi

oikealta-kuvantoon.

7 Lähennä kappaleeseen ja karaan.
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Tässä kuvannossa karan ja pöydän välinen sijainti näkyy paremmin.

8 Aloita simulointi klikkaamalla

Työstä.
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Vaikka törmäyksistä ei raportoidakaan, kara liikkuu liian lähellä pöytää.

Voit säädellä tätä muuttamalla kappaleen sijaintia Z-akselilla.
VIHJE: Konesimulointia voidaan käyttää virtuaalisen nollapisteen
dynaamiseen ohjaukseen.
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9 Klikkaa Luo esitys konesimuloinnin

työkalurivillä tallentaaksesi
simuloinnin EXE-tiedostona.

Tämä ohjelmatiedosto voidaan
lähettää koneen operaattorille
sijaintien näyttämiseksi tai muun
informaation välittämiseksi.
10 Anna tiedostonimeksi 4aks_levy ja klikkaa Tallenna.
11 Palaa Mastercamin grafiikkaikkunaan klikkaamalla Poistu.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Konesimulointi 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:

 Mastercamin Ohje –Mastercamin Ohje avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö
Mastercamin päävalikosta tai näppäilemällä [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 asiasi parhaiten. Tarvittaessa on
käytettävissä myös CNC Softwaren Teknisestä tuesta
support@mastercam.com), mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin
maahantuojaan.
 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 -
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sivustolta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
training@mastercam.com.

 Webbiyhteisö— Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista
www.mastercam.fi, www.mastercam.com ja www.mastercamedu.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.

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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