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Johdanto
Mastercam Solids -ohjelmalla luodaan ja muokataan tilavuusmalleja, jotka voivat olla
sekä peruskappaleita (ilman luontihistoriaa) että kappaleita historiatietoineen. Kun
solidi luodaan Mastercamissa, kaikki luontioperaatiot näkyvät solidin historiapuussa,
jossa solidia voidaan muokata monin tavoin.

Mastercamin Mallin valmistelu -toiminnoilla voidaan muokata solideja, joilla ei ole
historiaa. Mastercam voi tunnistaa yksittäisiä geometrian elementtejä ja jopa kokonaisia piirteitä. Käyttämällä Mallin valmistelu -toimintoja kuten Työnnä-vedä, Siirrä ja
Jaa solidin sivu solidiin voi tehdä muutoksia, vaikka käytössä ei olisikaan solidin alkuperäistä rautalankageometriaa.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Luomaan rautalankageometriasta solidimalli.
 Muokkaamaan solidia historiapuusta.
 Muokkaamaan solidin peruskappaletta Mastercamin Mallin valmistelu toiminnoilla.
TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on joskus muutettu, jotta
kuvat olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten välttämättä täsmää
Mastercam-asetuksiasi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden
tuloksiin.

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:
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 On hallittava Windows®-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kunkin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin
taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä.
 Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa
neuvota toisin, tallenna tiedostot joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin
muuhun haluamaasi paikkaan, johon pääsee Mastercam työasemalta,
 Harjoituskirjoissa viitattavien videoitten katseluun tarvitaan internet-yhteys.
Kaikki videot ovat katseltavissa Mastercam Youtube-kanavalta:
www.youtube.com/user/MastercamTechDocs.
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Tutustuminen Mastercam Solidsohjelmaan
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Mastercam Solids -ohjelmalla luodaan monimutkaisia solideja käyttämällä toimintoja,
joiden tulokset näkyvät dynaamisella esikatselulla sitä mukaa, kun parametreja muutetaan. Solidin historiapuuhun listataan solidin luoneet operaatiot, joista mitä tahansa
voidaan avata, muokata, siirtää, poistaa tai vaimentaa.

Työn aloittaminen
Tähän harjoituskirjaan kuuluvat tiedostot, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen.
Nämä tiedostot löytyvät harjoituskirjan Kappaleet-kansiosta, joka sisältää alikansiot
Laippa, Laatikko, Puristuslevy, Lastauskiinnitin ja Karaholkki. Tallenna
tiedostot haluaamasi kansioon, mutta varmista, että tallennettuna on ainakin yksi
muokkaamaton kopiosarja. Määritä Mastercam tätä harjoituskirjaa varten seuraavasti.
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.

Tässä luvussa työskennellään Laatikko-nimisellä tiedostolla, joka toimitettiin harjoituskirjan mukana. Useimmissa tapauksissa tämä on ainoa tiedosto, jota tarvitaan luvun
loppuun saattamiseksi. Sen lisäksi tiedostot tiedostosta Laatikko01 tiedostoon
Laatikko07 sisältyvät myös harjoituskirjaan; ne ovat luvun kunkin harjoituksen lopputulos. Esimerkiksi Laatikko01 on ensimmäisen harjoituksen tulos ja samalla tila, jossa
kappaleen tulisi olla aloitettaessa toista harjoitusta.

Harjoitus 1: Laatikon perustan luonti
1 Avaa Laatikko-tiedosto.

Seuraavassa kuvassa näkyy tiedosto avattuna Mastercamissa.

2 Varmista, ettet päällekirjoita alkuperäistä tiedostoa tallentamalla avattu
tiedosto nimellä Laatikko-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat kirjaimet XX.
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3 Valitse Mastercamin valikosta

Solidit, Pursotus.
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

4 Valitse ulompi suorakulmio kuten

kuvassa oikealla.

5 Klikkaa OK Ketjutuksen valintaikkunassa.

Mastercam pursottaa valitun ketjun ja avaa Solidin pursotus -valintaikkunan.
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6 Klikkaa kohdan Ketju Käännä kaikki

-painiketta.

Mastercam kääntää pursotuksen
suunnan.

7 Anna Etäisyyden arvoksi 2mm ja

hyväksy uusi arvo painamalla
[Sarkain]-näppäintä.

Mastercam näyttää uuden
pursotuksen kuten kuvassa oikealla.

8 Viimeistele pursotusoperaatio ja

aloita uusi operaatio klikkaamalla
OK ja luo uusi operaatio.
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9 Ketjuta sisäpuolinen suorakulmio ja

klikkaa OK Ketjutuksen
valintaikkunassa.

10 Käännä ketjutuksen suunta ja aseta

etäisyydeksi 5mm.

Kappaleen tulisi olla alla olevan kuvan mukainen.
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11 Valitse solidin operaatioksi Lisää

uloke.
Lisää uloke -valinnalla pursotetaan
kappaleeseen uutta materiaalia.

12 Klikkaa Lisäominaisuudet-

välilehteä, valitse Päästö ja jätä
kulmaksi 5 astetta.

Mastercam päivittää näytön
vastaamaan annettua pursotuksen
kaltevuutta.
VIHJE: Jos pursotuksen päästön
havaitseminen on vaikeaa, klikkaa
Päästö-valintaa päälle ja pois päältä
ja seuraa, kuinka kappaleen
geometria muuttuu.

13 Viimeistele pursotus klikkaamalla

OK.
14 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko01-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 2: Ylempien ulokkeiden luonti
Nyt kun säilytyslaatikon pohja on luotu, voidaan lisätä ulokkeet, joista muodostuvat
tussipyyhkimen ja tussikynien säilytysalueet. Jatka harjoitusta äsken tallennetulla
kappaleella tai lataa harjoituskirjan mukana toimitettu tiedosto Laatikko01. Jos jatkat
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tiedostolla Laatikko01, muista tallentaa se uudella Laatikko01-XX -nimellä, missä
kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Klikkaa Mastercamin tilarivillä Taso.

Tasojen hallinta -valintaikkuna
avautuu.
2 Klikkaa tason 2 Näkyvä-saraketta ja

klikkaa sitten valintaikkunan OKpainiketta.

Kappaleen uusi geometria näkyy
kuten kuvassa oikealla. Geometria
on aikaisemmin harjoitusta varten
luotu ja uudet ulokkeet
muodostetaan siitä.

3 Valitse Mastercamin valintariviltä

Solidit, Pursotus.
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

4 Ketjuta kaksi uutta suorakulmiota ja

klikkaa Ketjutuksen valintaikkunassa
OK.
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Mastercam luo kaksi uutta
pursotusta.

5 Klikkaa sinistä nuolta ja liikuta sitten

hiirtä näytölle ilmestyneellä
viivaimella.

Viivaimen avulla voidaan antaa
arvoja visuaalisesti. Halutessasi voit
myös kirjoittaa arvot.

6 Tarkenna viivaimeen hiiren rullalla.

Mastercam muuttaa viivaimen
asteikon mittakaavaa pienemmäksi.

7 Liikuta hiirtä viivaimella, kunnes se

on 25mm kohdalla ja aseta uusi
etäisyys klikkaamalla.

VIHJE: Kun liikutat hiirtä viivaimella, valittu arvo siirtyy viivaimen
mitta-asteikkoon. Kun siirrät hiiren
viivaimen ulkopuolelle, arvo ei siirry
asteikkoon.
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8 Valitse Lisää uloke.

9 Klikkaa Lisäominaisuudet-

välilehteä: päästökulman arvo on
edelleen 5 astetta.
Mastercam muistaa kulloisenkin
istunnon solidiasetukset.

10 Viimeistele pursotus klikkaamalla

OK.
11 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko02-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 3: Kolojen luonti sormia varten
Seuraavaksi leikataan uusiin ulokkeisiin kolot sormia varten. Näiden leikkausten avulla
laatikon käyttäjä saa helposti sormensa tussipyyhkimen tai tussikynien alle. Jatka
harjoitusta varten äsken tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan mukana
toimitettu tiedosto Laatikko02. Jos jatkat harjoituskirjan alkuperäisellä tiedostolla,
muista tallentaa se uudella Laatikko02-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Klikkaa Mastercamin tilarivillä Taso

ja aseta taso 4 näkyväksi ja klikkaa
OK.

MASTERCAM X9

12 MASTERCAM X9/ Tutustuminen Mastercam Solids-ohjelmaan

2 Klikkaa Mastercamin työkalurivillä

Läpikuultava varjostus.

Osa kappaleesta tulee
läpikuultavaksi, jolloin kaksi uutta
suorakulmiota olemassa olevan
geometrian alla tulee näkyviin.

3 Valitse Mastercamin valintariviltä

Solidit, Pursotus.

4 Ketjuta kaksi uutta suorakulmiota ja

klikkaa sen jälkeen Ketjutuksen
valintaikkunassa OK.
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Mastercam pursottaa kaksi
ketjutettua suorakulmiota kuten
näkyy kuvassa oikealla.

5 Vaihda Pursotuksen valintaikkunassa

operaatioksi Leikkaa kappaletta ja
valitse Kaikkien läpi.
Leikkaa kappaletta -toiminto on
vastakkainen lisää uloke toiminnolle ja se poistaa
kappaleesta materiaalia eikä lisää
sitä.

6 Ota pois käytöstä Lisäominaisuudet-

välilehden Päästö-valinta.

7 Poista läpikuultava varjostus

klikkaamalla Mastercamin
työkalurivillä Läpikuultava
varjostus.
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Nyt näet kahden uuden leikkauksen
vaikutukset helpommin.

8 Viimeistele pursotusoperaatio

klikkaamalla OK.

9 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko03-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 4: Leikkaukset tussikyniä varten
Seuraavaksi leikataan kolot kutakin yksittäistä tussikynää varten. Jatka harjoitusta
äsken tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan mukana toimitettu tiedosto
Laatikko03. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se
uudella Laatikko03-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Klikkaa Mastercamin tilarivillä Taso

ja aseta taso 3 näkyväksi ja klikkaa
OK.

Mastercam näyttää tasolle
harjoitusta varten luodun
geometrian. Geometria vastaa
leikattavien tussikynien
säilytyskolojen muotoa.
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2 Valitse Mastercamin valintariviltä

Solidit, Pursotus.

3 Ketjuta geometria ja klikkaa OK

Ketjutuksen valintaikkunassa.

4 Valitse operaatioksi Leikkaa

kappaletta.

5 Valitse Etäisyys-kohdasta Kaikkien

läpi ja Molempiin suuntiin.

Mastercam leikkaa ketjutetun
geometrian määrittämän muodon
läpi ulokkeen molemman puolen
kuvassa näkyvin tuloksin.
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6 Viimeistele pursotusoperaatio

klikkaamalla OK.

7 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko04-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 5: Kahvan lisääminen
Koska Mastercam Solids ylläpitää historiapuuta kaikista luoduista operaatioista, tilavuusmallin muokkaaminen, virheiden korjaaminen ja uusien piirteiden lisääminen on
helppoa. Havainnollistamme tätä lisäämällä historiapuun avulla säilytyslaatikkoon
kahvan. Jatka harjoitusta äsken tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan
mukana toimitettu tiedosto Laatikko04. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan
tiedostolla, muista tallentaa se uudella Laatikko04-XX -nimellä, missä kirjaimet XX
ovat nimikirjaimesi.
1 Klikkaa Mastercamin tilarivillä Taso,

aseta taso 5 näkyväksi, piilota tasot
2, 3, ja 4 ja klikkaa OK.

Mastercam näyttää kahvan
luomiseen tarvittavan geometrian.

MASTERCAM X9

KAHVAN LISÄÄMINEN 17

2 Valitse oikeanpuoleiselta

pikamaskityökaluriviltä PM
rautalanka.
Mastercam valitsee kaiken
rautalankageometrian.

3 Paina [Alt+E] piilottaaksesi kaiken

muun geometrian paitsi valitun
rautalangan.

4 Valitse Mastercamin työkaluriviltä

Tasaa / Paloittele / Jatka.

5 Valitse työkalunauhalta Jaa/poista.

6 Klikkaa oikeanpuoleisen kuvan

osoittamaa suoraa.
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Mastercam trimmaa suoran ja
yhdistää kahvan säilytyslaatikkoon.

7 Klikkaa Operaationhallinnan

alareunasta Solidit-välilehteä.

Mastercam näyttää solidin luomisen
historiapuun.
8 Klikkaa plus-merkkiä (+) kohteen

vieressä.

Mastercam avaa luettelon, jossa
näkyvät solidin luomisoperaatiot.
9 Huomaa, että ensimmäinen

pursotusoperaatio on
keskeneräinen.

Kun kahva lisättiin, muutettiin
säilytyslaatikon pohjaa, ja se
tarkoittaa sitä, että
pursotusoperaatio on generoitava.
10 Paina [Alt+E] palauttaaksesi koko

geometrian näkyviin ja regeneroi
solidin luomisoperaatiot
klikkaamalla Regeneroi kaikki.
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Kahva on nyt osa säilytyslaatikkoa.

11 Avaa operaatio kaksoisklikkaamalla

historiapuun ensimmäistä
pursotusta.

Mastercam avaa Solidin pursotus ikkunan, josta operaatiota voidaan
muuttaa.

12 Klikkaa Lisää ketjuja -painiketta.

Ketjutus-valintaikkuna avautuu.

13 Ketjuta kahvan sisäpuoli ja klikkaa

OK.

MASTERCAM X9
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Mastercam lisää ketjun
pursotusoperaatioon leikkaamalla
kahvan sisäpuolen auki.

14 Jos ketjutuksen suuntanuoli ei osoita

alaspäin, klikkaa hiiren oikealla
painikkeella Ketju 2 ja klikkaa
Käännä.

15 Viimeistele ja regeneroi operaatio

klikkaamalla OK ja regeneroi.

Valitsemalla OK ja regeneroi säästyt
historiapuun regeneroinnilta.
16 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko05-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 6: Pyöristysten ja päästön lisääminen
Tässä harjoituksessa yhtä sivua kallistetaan ja osa reunoista pyöristetään. Jatka äsken
tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan mukana toimitettu tiedosto
Laatikko05. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se
uudella Laatikko05-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
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 Päästön lisääminen
1 Piilota Tasojen hallinnassa kaikki

tasot lukuunottamatta tasoa 10.

2 Valitse Solidit, Päästö, Päästö sivuun.

3 Valitse oikeanpuoleisen kuvan

osoittama sivu ja klikkaa OK Solidin
valinnat -ikkunassa.
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4 Valitse seinämän ylätaso

referenssisivuksi (kuten kuvassa).
Mastercam kallistaa sivua suhteessa
referenssisivuun.

5 Muuta päästön kulmaksi 10.

6 Hyväksy muutokset klikkaamalla OK.

 Ulkopuolisten pyöristysten lisääminen
1 Valitse Solidit, Pyöristys, Vakiosäteinen pyöristys.

2 Suodata pois kaikki muut paitsi

reunat.
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3 Valitse kaikki säilytyslaatikon 4 pystysuoraa reunaa.

4 Klikkaa OK Solidin valinnat -

ikkunassa ja aseta pyöristyksen
säteeksi 5mm.

5 Valitse OK ja luo uusi operaatio.
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 Ylätason pyöristysten lisääminen
1 Aseta sivun valintasuodatin takaisin päälle, valitse seuraavan kuvan osoittamat

sivut ja klikkaa OK Solidin valinnat -ikkunassa.

Huomaa keltainen varoitusviesti grafiikka-alueen oikeassa yläkulmassa.
Viestin ilmaantuminen tarkoittaa sitä, että sen hetkisissä asetuksissa on
ongelmia.
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2 Avaa viesti klikkaamalla sitä.

Viesti ilmestyi näkyviin siksi, koska
pyöristyssäde on liian suuri

3 Pienennä pyöristyksen säteeksi 1mm.

Viesti sulkeutuu ja pyöristysten tulisi olla seuraavan kuvan mukaisia.

4 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .

5 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko06-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

HUOM.: Säilytyslaatikossa on runsaasti muitakin reunoja, jotka tulisi
pyöristää. Turhan toiston vuoksi nämä vaiheet jätetään tästä harjoituksesta pois.

Harjoitus 7: Sisuksen poistaminen
Kappale viimeistellään Kuorirakenne-toiminnolla, jossa kappaleen sisus poistetaan.
Jatka harjoitusta äsken tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan mukana toimitettu tiedosto Laatikko06. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista
tallentaa se uudella Laatikko06-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
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1 Käännä kappaleen pohja näkyviin.

2 Valitse Mastercamin päävalikosta

Solidit, Kuorirakenne.
Solidin valinnat -ikkuna avautuu.

3 Valitse kappaleen pohja ja klikkaa OK Solidin valinnat -ikkunassa.

VIHJE: Jos kappaleen pohjasivun valitseminen on
vaikeaa, jätä suodatus päälle vain sivuille.
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4 Vaihda kuoren paksuus -kohdassa Suunta 1 arvoksi 3mm.
5 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .

6 Tallenna tiedosto nimellä Laatikko07-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Tussikynien säilytyslaatikko on nyt valmis.

Muut soliditoiminnot
Seuraavaksi kokeillaan muita Mastercamin Solidit-toimintoja kuten pyörähdystä, pyyhkäisyä ja Boolen operaatiota.

Harjoitus 8: Solidit/Pyörähdys -toiminto
1 Avaa harjoituskirjan ohessa saamasi tiedosto Karaholkki.

Ladattu kapppale tulisi näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

2 Kun tallennat avatun tiedoston nimellä Karaholkki-XX, jossa nimikirjaimesi
korvaavat kirjaimet XX, varmistat, että alkuperäinen tiedosto säilyy.
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3 Valitse Mastercamin päävalikosta

Solidit, Pyörähdys.
Ketjutuksen valintaikkuna avautuu.

4 Ketjuta geometria kuvassa näkyvällä

tavalla ja klikkaa OK Ketjutuksen
valintaikkunassa.

Kappaleen pääosa muodostetaan
tätä geometriaa pyöräyttämällä.

5 Klikkaa kuvassa osoitettavaa suoraa.

Suora on pyörähdyksen akseli.

Mastercam pyöräyttää geometrian
klikatun suoran ympäri.
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6 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .

7 Tallenna tiedosto nimellä Karaholkki01-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 9: Solidien luominen pyyhkäisemällä
1 Kierrä kappaletta niin, että kuvassa

osoitettava ympyrä näkyy.

2 Valitse Mastercamin päävalikosta

Solidit, Pyyhkäisy.

3 Ketjuta ympyrä ja klikkaa OK.
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4 Klikkaa oikeanpuoleisen kuvan

osoittamaa suoraa. Pyyhkäisy kiertyy
tätä suoraa pitkin.

Mastercam pyyhkäisee ympyrän
suoraa pitkin ja luo uuden solidin
kuten kuvassa oikealla.

5 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .

6 Tallenna tiedosto nimellä Karaholkki02-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 10: Reiän luominen Boolen operaatiolla
1 Valitse Mastercamin päävalikosta

Solidit, Boolen.
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2 Klikkaa osan pääkappaletta. Tämä

on Boolen operaation
kohdekappale.

Solidin valinnat -ikkuna avautuu.

3 Klikkaa äsken luomaasi solidia ja

klikkaa sitten OK Solidin valinnat ikkunassa.
Mastercam luo valitusta osasta
työkalukappaleen, ja Boolen
toimintoikkuna avautuu.

4 Muuta operaation tyypiksi Poista.

Mastercam poistaa kaiken
materaalin valitulta alueelta.

5 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .
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6 Tallenna tiedosto nimellä Karaholkki03-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Harjoitus 11: Viisteiden lisääminen
1 Valitse Mastercamin valikosta Solidit, Viiste, Viiste 1 etäisyys.

2 Suodata pois kaikki muut paitsi

reunat.

Oikeanlainen suodatus helpottaa
valintaa.

3 Valitse oikeanpuoleisen kuvan

osoittama sivu ja klikkaa OK Solidin
valinnat -ikkunassa.
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4 Muuta etäisyydeksi 5mm

Mastercam viistää reunan.

5 Lopeta operaatio klikkaamalla OK .

6 Tallenna tiedosto nimellä Karaholkki04-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat

kirjaimet XX.

Karan osa on nyt valmis.

Haastetehtävä
Seuraavaksi kokeillaan opittuja soliditaitoja käyttämällä solidioperaatioita valmiiseen
geometriaan puristuslevyn luomiseksi. Jos ongelmia ilmenee, katso ohjeita kussakin
luontivaiheessa mainitulta sivulta. Seuraavissa kuvissa on kaksi kuvantoa luotavasta
kappaleesta.
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HUOM.: Useimmissa vaiheissa vasen kuva on kappale ”ennen” operaatiota ja oikeanpuoleinen operaation ”jälkeen”.
1 Lataa harjoituskirjan tiedosto Puristuslevy.

Ladattu kapppale tulisi näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

2 Tallenna tiedosto nimellä Puristuslevy-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX, niin varmistat, että alkuperäinen tiedosto säilyy.
3 Pursota ulkopuolinen suorakulmio ja kuusi isompaa ympyrää alaspäin 15 mm.

(Ohjeita saat sivulta page 4.)
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4 Pursota sisempi suorakulmio ylöspäin 10 mm. (Ohjeita saat sivulta page 8.)

VIDEO: Katso vaiheiden 3 ja 4 video klikkaamalla ikonia.
5 Leikkaa kuorirakenteella keskimmäinen suorakulmio 10 mm paksuiseksi.

(Ohjeita saat sivulta page 25.) Vihje: Varmista, että valitset vain sivun.

VIDEO: Katso vaiheen 5 video klikkaamalla ikonia.
6 Käytä Solidit, Boolen -toimintoa yhdistääksesi kaikki piirteet yhdeksi solidiksi.

(Ohjeita saat sivulta page 31.)
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VIDEO: Katso vaiheen 6 video klikkaamalla ikonia.
7 Käytä Solidit, Pursotus -toimintoa luodaksesi reiät kuudesta pienemmästä

ympyrästä. (Ohjeita saat sivulta page 11.)

VIDEO: Katso vaiheen 7 video klikkaamalla ikonia.
8 Lisää 3 mm pyöristykset sisänurkkiin. (Ohjeita saat sivulta page 20.)

VIDEO: Katso vaiheen 8 video klikkaamalla ikonia.
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9 Lisää 3 mm pyöristykset sisänurkkiin. (Ohjeita saat sivulta page 20.)

VIDEO: Katso vaiheen 9 video klikkaamalla ikonia.
10 Käytä solidin historiapuuta, ja muuta 3 mm pohjan pyöristys 2 mm ja lisää 2

mm pyöristykset 12 vaakatasoisen pyöreän ulokelaipan reunoihin. (Ohjeita
saat sivulta page 16.)

VIDEO: Katso vaiheen 10 video klikkaamalla ikonia.
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LUKU 2
2

Johdatus Mallin valmistelu -toimintoihin

Mallin valmistelu -komennoilla, kuten Työnnä-vedä, Siirrä ja Jaa solidin sivu, voidaan
muokata solideja, joissa ei ole historiapuuta. Mallin valmistelussa Mastercam tunnistaa
reunat, sivut ja jopa kokonaiset piirteet, jolloin muutoksia voidaan tehdä ilman solidioperaatioita tai rautalankageometriaa, jota mallin luomiseen käytettiin.

Työn aloittaminen
Tässä luvussa työskennellään Laippa-nimisellä tiedostolla, joka toimitettiin harjoituskirjan mukana. Harjoituksiin ei tarvita muita tiedostoja. Sen lisäksi tiedostot tiedostosta
Laippa01 tiedostoon Laippa10 sisältyvät myös harjoituskirjaan ja ovat kunkin harjoituksen lopputulos. Esimerkiksi Laippa01 on ensimmäisen harjoituksen tulos ja samalla
tila, jossa kappaleen tulisi olla aloitettaessa toista harjoitusta. Jos harjoituksissa
ilmenee ongelmia, voit ladata harjoitukseen kuuluvan tiedoston ja jatkaa eteenpäin.

Harjoituskirjan lähtökohta
Harjoitus perustuu kappaletiedostoon, joka näkyy seuraavassa kuvassa.

Kappaleeseen on tehtävä muutoksia annettujen uusien määritysten mukaan. Vaadittavat muutokset ovat:
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 Laipan yksi jalka on poistettava.
 Jalan korkeutta on laskettava 5 mm.
 Jäljelle jäävien jalkojen keskinäinen sijainti on muutettava 120 asteeseen
 Jalan reiän halkaisija on suurennettava kokoon 12 mm.
 Kappaleen keskireiän halkaisija on pienennettävä kokoon 20 mm ja siihen on
lisättävä 2 mm syvä upotus, jonka halkaisija on 30 mm
 Käännettävä pystysuoran seinämän avoin kohta laipan jalan suuntaiseksi.
 Seinämän avointa kohtaa on levennettävä 20 asteesta 45 asteeseen.
 Seinämän korkeus 35 mm on muutettava kokoon 50 mm.
 Seinämälle on lisättävä 10 mm sisäpuolinen nurkkapyöristys.

Harjoitus 1: Laipan jalkojen erottaminen laipasta
Kappaleen jalkojen muokkaamiseksi jalat on ensin erotettava muusta kappaleesta.
1 Lataa kappale Laippa.

Kappaleen tulisi olla
oikeanpuoleisen kuvan mukainen.

2 Tallenna tiedosto nimellä LaippaXX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Tällä tavoin varmistat, ettet
vahingossa kirjoita alkuperäisen
tiedoston päälle.
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3 Klikkaa Mastercamin työkalurivillä

Päältä (Työkoord.).

Mastercam kääntää kappaleen
päältä-kuvantoon.

4 Valitse Mastercamin työkalurivillä

Luo, Kaari, Ympyrä keskiöpiste.

5 Piirrä ympyrä, jonka keskipiste on

kappaleen keskellä ja jonka
halkaisija (100 mm) on yhtä suuri
kuin kappaleen uloin ympyrämäinen
reuna.
Tätä ympyrää kaytetään
apugeometriana, kun jalat erotetaan
kappaleen pääosasta.
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6 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Jaa solidin sivu.
Tällä toiminnolla jaetaan yksittäiset
sivut useaksi sivuksi, joita voidaan
muokata erikseen.
7 Valitse Mastercamin työkalurivillä

Isometrinen (työkoord.).

Mastercam kääntää kappaleen
kuvannon isometriseksi.

8 Klikkaa ympyrää ja yhtä laipan jaloista.

Ympyrä projisoituu alas valitulle sivulle osoittaen kohdan, jossa sivu jaetaan.
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9 Tarkasta Jaa solidin sivu -

valintaikkunassa, että Rautalanka
on valittuna ja että Projisoidaan
käyttäen konstruktiotasoa ei ole
valittuna.

10 Viimeistele operaatio ja aloita uusi

klikkaamalla OK ja luo uusi
operaatio.

Mastercam jakaa jalkojen yläsivun
muusta kappaleesta erilliseksi.
(Kuvan nuolet soittavat jakokohtaa
etummaisessa jalassa.)

11 Pidä hiiren rullaa alaspainettuna ja

kierrä kappaletta hiirtä liikuttamalla
kuvan mukaiseen asentoon.
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12 Valitse kappaleen pohja ja ympyrä.

13 Varmista Jaa solidin sivu -

valintaikkunassa, että Rautalanka ja
Projisoidaan käyttäen
konstruktiotasoa ovat valittuina.
Ympyrä projisoituu sivuun
konstruktiotason mukaan, jolloin
voit jakaa sivun alta-tasolta.

14 Lopeta operaatio klikkaamalla OK.

Mastercam jakaa sivun. Kuvan
punainen nuoli osoittaa uutta jakoa.

15 Poista ympyrä ja tallenna tiedosto nimellä Laippa1-XX, jossa nimikirjaimesi
korvaavat kirjaimet XX.
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Harjoitus 2: Jalan poistaminen
Nyt kun jalat on jaettu muusta kappaleesta erillisiksi, yksi jaloista voidaan poistaa
alussa annettujen ohjeiden mukaan. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa
harjoituskirjan tiedosto Laippa01. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla,
muista tallentaa se uudella Laippa01-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Työnnä-vedä.
Työnnä-vedä -komennolla
suurennetaan ulokkeita ja
suoritetaan leikkauksia, jotka
perustuvat valittuihin sivuihin tai
piirteisiin. Työnnä-vedä -toiminnolla
voidaan myös pyöristää reunoja ja
poistaa pyöristyksiä niistä.
2 Käännä kappale isometriseen

kuvantoon.

3 Klikkaa jalkaa vasemmalla alhaalla

kuten kuvassa.

v
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Laipan tämä jalka poistetaan.
Mastercam korostaa jalan, ja
punainen, yksiakselinen säätönuoli
ilmestyy jalan päälle.

4 Klikkaa punaista nuolta, vedä

säädintä alaspäin poistaaksesi jalan
ja klikkaa uudestaan vahvistaaksesi
muutoksen.

Kappaleen tulisi näyttää oheisen kuvan mukaiselta.

5 Lopeta operaatio klikkaamalla OK.

6 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-02XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.
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Harjoitus 3: Jalan ohentaminen
Nyt kun laipassa on vaaditut kolme jalkaa, jalkoja ohennetaan ja keskitetään ulkokehän keskelle. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan
tiedosto Laippa02. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa
se uudella Laippa02-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Työnnä-vedä.

2 Klikkaa kunkin jalan päälisivua ja

paina [Enter].

3 Klikkaa punaista nuolta ja näppäile -

2.5.
Työnnä-vedä -toiminnossa voidaan
arvot kirjoittaa, tai kuten edellisessä
harjoituksessa tehtiin, ne voidaan
antaa vetämällä nuolta.
4 Paina kahdesti [Enter].

Mastercam ohentaa jalan
korkeudeksi 2.5 mm.

MASTERCAM X9
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HUOM.: Kun painat ensimmäisen kerran [Enter], Mastercam näyttää
arvon kentässä, jolloin sitä voidaan vielä muuttaa. Toisella painalluksella
Mastercam hyväksyy arvon ja sulkee arvokentän.

5 Lopeta operaatio ja aloita uusi

klikkaamalla OK ja luo uusi
operaatio.

6 Käännä kappaleen pohja näkyviin ja

valitse kolmen jalan pohjasivut.

7 Klikkaa punaista nuolta ja kirjoita

arvokenttään -2.5.

8 Paina kahdesti [Enter].

Mastercam ohentaa jalan paksuutta
2.5 mm, jolloin jalat asettuvat
ulkokehän keskelle kuten kappaleen
kuvantoa kiertämällä voidaan
huomata.
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9 Lopeta operaatio klikkaamalla OK.

10 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-03XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 4: Jalkojen kääntäminen uuteen asentoon
Seuraavaksi jalat käännetään niin, että ne sijaitsevat tasa-astein toisistaan. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto Laippa03. Jos jatkat
alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se uudella Laippa03-XX nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Käännä kappale päältä-kuvantoon.

2 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Siirrä.
Siirrä-komennolla solidin piirteitä tai
sivuja siirretään (joskus muutetaan
kokoakin), kierretään tai kopioidaan.
3 Käytä ikkunavalintaa

vasemmanpuoleisen jalan kaikkien
sivujen valitsemiseksi.

VIHJE: Kappaletta kiertämällä voit
varmistaa, että kaikki sivut ovat
valittu.
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4 Klikkaa akselistosymbolin painiketta

vaihtaaksesi editointimenetelmän
geometrian muokkaamisesta
akselistosymbolin muokkaamiseen.

Akselistosymbolin nykyinen paikka
on siirrä-komennon kierron
keskipiste. Akselistosymbolin
editointimenetelmällä voit määrittää
kierrolle uuden keskipisteen.
5 Klikkaa palloa akselistosymbolin

keskiössä ja aseta akselistosymboli
kappaleen keskipisteeseen.
Kappaleen keskipiste on nyt kierron
keskipiste.

6 Klikkaa akselistosymbolin painiketta

uudelleen vaihtaaksesi
editointimenetelmän
akselistosymbolin muokkaamisesta
geometrian muokkaamiseen.
Nyt akselistosymbolia voidaan
käyttää valitun jalan siirtämiseksi
uuteen paikkaan.

VIHJE: Akselistosymbolin painikkeen kuva osoittaa kulloisenkin editointimenetelmän. Oikeanpuoleisen kuvan vasen
painike on geometrian editointimenetelmä ja oikea painike
akselistosymbolin editointimenetelmä.
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7 Klikkaa akselistosymbolin sinisen

säätimen keskisegmenttiä.

Säätimen tämä osa aktivoi Z-akselin
2D-kierron.

8 Kierrä akselistosymbolia 30 astetta vastapäivään hiirtä liikuttamalla ja klikkaa

sitten kierron hyväksymiseksi.

Valittu jalka kiertyy hiiren mukana kuten kuvassa alla.

9 Lopeta operaatio ja aloita uusi siirrä-

operaatio klikkaamalla OK ja luo
uusi operaatio.
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10 Valitse ikkunalla oikeanpuoleinen

jalka kuvan mukaisesti.

Tätä jalkaa siirretään 30 astetta
myötäpäivään.

11 Vaihda editointimenetelmää ja siirrä

akselistosymboli kappaleen
keskipisteeseen.

12 Vaihda editointimenettelmä takaisin

geometriaksi ja kierrä
akselistosymbolia 30 astetta
myötäpäivään (-30 astetta).

Mastercam kiertää jalan oikeaan
paikkaansa.
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13 Viimeistele operaatio klikkaamalla

OK.
Kappaleen tulisi näyttää oikealla
olevan kuvan mukaiselta.

14 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-04XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 5: Jalan reikien suurentaminen
Seuraavaksi kunkin jalan reikä suurennetaan 10 millimetristä 12 millimetriin. Jatka
harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto Laippa04. Jos
jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se uudella Laippa04XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Vaihda kuvanto isometriseksi.

2 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Työnnä-vedä.
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3 Klikkaa Mastercamin työkaluriviltä

Valitse reuna -suodatin pois päältä.
Vain Valitse sivu tulisi olla päällä.
Nyt reikien valitseminen on
helpompaa, etkä vahingossa valitse
reiän reunoja.

4 Valitse kaikki kolme jalan reikää Työnnä-vedä -toiminnon geometriaksi

klikkaamalla niitä kuten kuvassa alla.

5 Saat ohjaimen viivaimen näkyviin

klikkaamalla punaista nuolta.

6 Zoomaa hiiren rullalla lähemmäs

kappaleeseen, kunnes viivain
näyttää pienempää mittakaavaa.

Mitä lähemmäs zoomataan sitä
pienemmäksi muuttuu viivaimen
mittakaava.
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7 Liikuta hiiren osoitinta viivaimen yllä

ja klikkaa silloin, kun reiän säde on 6
mm.

VIHJE: Kun siirrät hiiren viivaimen ulkopuolelle, voit valita minkä arvon
tahansa. Kun liikutat hiirtä viivaimella, näkyvä arvo siirtyy viivaimen
mitta-asteikkoon.
8 Lopeta operaatio klikkaamalla OK.

Reikien halkaisija on nyt 12 mm
kuten kuvassa oikealla.

9 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-05XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 6: Upotuksen luominen
Alussa määriteltiin, että kappaleen keskiöreikän halkaisijaksi pienennetään 20 mm.
Lisäksi reikään on lisättävä upotus. Muutokset voidaan tehdä Mallin valmistelu toiminnoilla. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto
Laippa05. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se
uudella Laippa05-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Työnnä-vedä.
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2 Valitse Työnnä-vedä -toiminnon

geometria klikkaamalla kappaleen
keskellä olevaa reikää.

3 Klikkaa punaista nuolta, näppäile 10

ja paina kahdesti [Enter].

Mastercam muuttaa reiän
halkaisijaksi 20 mm.

4 Lopeta operaatio klikkaamalla OK.

5 Luo päältä-kuvannossa

halkaisijaltaan 30 mm ympyrä
kappaleen keskipisteeseen.
Ympyrän kehän avulla kappaleen
sisin sivu jaetaan upotusta varten.
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6 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Jaa solidin sivu.

7 Kierrä kappaletta, kunnes se on

samanlainen kuin kuvassa.

Jos ympyrä on kokonaan solidin
päällä, on ympyrän valitsemiseksi
otettava yleisvalintapalkista sivun
suodatin pois päältä. Jos ympyrän
jokin osa on ”ilmassa”, se voidaan
valita suodatusta muuttamatta.

8 Klikkaa ympyrää ja kappaleen sisäsivua kuten kuvassa.
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9 Tarkasta Jaa solidin sivu -

valintaikkunassa, että Rautalanka
on valittuna ja klikkaa OK.

Mastercam jakaa sivun.

10 Poista ympyrä, koska sitä ei enää

tarvita.

11 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Työnnä-vedä.

12 Klikkaa juuri leikatun sivun sisempää

osaa kuten kuvassa.
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13 Klikkaa punaista nuolta, näppäile -2

ja paina kahdesti [Enter].

Mastercam luo upotuksen.

14 Klikkaa OK.

15 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-06XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 7: Pystysuoran seinämän kääntäminen
Seuraavaksi käännetään pystysuora seinämä siten, että seinämän avoin portti on
jonkin jalan suuntainen. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto Laippa06. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista
tallentaa se uudella Laippa06-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Siirrä.

2 Kaksoisklikkaa seinämän päälisivua.

Mastercam valitsee piirteen
kokonaan.
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VIHJE: Yhdesti klikkaamalla valitaan sivu, kaksoisklikkaamalla valitaan
piirre. Kun valitset tangeeraavia sivuja, pidä [vaihtonäppäin] alaspainettuna.
3 Klikkaa akselistosymbolin painiketta

vaihtaaksesi editointimenetelmän
akselistosymbolin muokkaamiseen.

4 Klikkaa akselistosymbolin sinisen

säätimen keskisegmenttiä.

Akselisto on nyt asetettu Z-akselin
2D-kierrolle.

5 Näppäile -10 ja paina kaksi kertaa

[Enter].
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Akseliston X-akseli kiertyy seinämän
portin keskelle kuten kuvassa
(päältä-kuvannossa).

6 Klikkaa akselistosymbolin painiketta uudelleen vaihtaaksesi

editointimenetelmän takaisin geometrian muokkaamiseen ja valitse Siirrävalintaikkunassa Tartunta Autocursorin sijainteihin -ruutu.

7 Klikkaa akselistosymbolin sinisen

säätimen oikeanpuoleista
segmenttiä.
Nyt kierron tila on 3D.
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8 Siirrä kuvan mukaisesti hiiren kursori

alemman jalan reiän keskelle.

Koska Tartunta Autocursorin
sijainteihin on aktivoitu, hiiri tarttuu
helposti tarkalleen reiän keskelle,
jonka sijainti on lähtöasetelmasta 20 astetta.

9 Aseta kulma klikkaamalla ja klikkaa

sitten OK.

Seinämän portti on nyt
yhdensuuntainen jalan reiän kanssa
kuten kuvassa.

10 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-07XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 8: Seinämän portin suurentaminen
Alussa annettujen määritysten mukaan seinämän portin aukenemiskulmaa on kasvatettava 20 asteesta 45 asteeseen. Jatka harjoitusta tallennetulla kappaleella tai lataa
harjoituskirjan tiedosto Laippa07. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla,
muista tallentaa se uudella Laippa07-XX -nimellä, missä kirjaimet XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mastercamin valikosta Mallin

valmistelu, Siirrä.
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2 Valitse aukeneman portaikon kaikki

yhdeksän sivua.

3 Klikkaa akselistosymbolin keskiön

palloa valitaksesi
editointimenetelmäksi
akselistosymbolin muokkauksen ja
siirrä akselistosymboli kappaleen
keskipisteeseen.
Akselistosymbolin keskiö on nyt
kierron keskipisteessä.

4 Vaihda editointimenetelmä takaisin

geometrian muokkaukseksi ja kierrä
geometriaa -12.5 astetta.

5 Klikkaa Siirrä-valintaikkunassa OK ja luo uusi operaatio.
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6 Valitse kolme sivua aukeneman

portaikon vastakkaiselta puolelta.

7 Klikkaa akselistosymbolin palloa

valitaksesi editointimenetelmäksi
akselistosymbolin muokkauksen ja
siirrä akselistosymboli kappaleen
keskipisteeseen.

8 Vaihda editointimenetelmäksi

uudelleen geometrian muokkaus,
kierrä valittua geometriaa 12.5
astetta ja klikkaa OK.
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Kun portin kumpaakin puolta kierretään 12.5 astetta, portin
aukenemiskulmaan lisätään 25 astetta samalla, kun portin keskeisyys jalan
reikään säilyy. Kappaleen tulisi olla alla olevan kuvan mukainen.

9 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-08XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 9: Seinämän korkeuden kasvattaminen
Tässä harjoituksessa pidennetään pystysuoraa seinää. Jatka harjoitusta tallennetulla
kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto Laippa08. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se uudella Laippa08-XX -nimellä, missä kirjaimet
XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mallin valmistelu, Työnnä-

Vedä ja valitse seinän päälisivu.

MASTERCAM X9

66 MASTERCAM X9/ Johdatus Mallin valmistelu -toimintoihin

2 Vedä nuolen alaosan referenssipallo

kappaleen pohjaan kuten oheisessa
kuvassa.
Referenssipallo kuvaa nollapistettä,
josta viivaimen mitoitus lasketaan.

3 Siirrä hiiri nuolen päälle.

Kappaleen korkeus pallon
osoittamasta, kappaleen pohjaan
asetetusta referenssipisteestä on 35
mm.

4 Valitse kaikki seinän kuusi päälisivua,

viimeiseksi korkein sivu, jolloin nuoli
asettuu oikealla paikalleen.
Nämä sivut siirretään seinän
korkeuden kasvattamiseksi.

5 Vedä pallo takaisin pohjaan.
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VIHJE: Referenssipistettä voidaan muuttaa missä vaiheessa tahansa.
Palloa klikataan ja siirretään haluttu matka, tarvittaessa pallo voidaan
tartuttaa toiseen geometriaankin.
6 Klikkaa punaista nuolta, näppäile 50 ja paina kahdesti [Enter] ja klikkaa sitten

OK.
Mastercam muuttaa seinän korkeudeksi 50 mm laskettuna kappaleen
pohjasta.

7 Tallenna tiedosto nimellä Laippa-09XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Harjoitus 10: Pyöristyksen lisääminen
Tässä harjoituksessa kappaleeseen lisätään pyöristys. Jatka harjoitusta tallennetulla
kappaleella tai lataa harjoituskirjan tiedosto Laippa09. Jos jatkat alkuperäisellä harjoituskirjan tiedostolla, muista tallentaa se uudella Laippa09-XX -nimellä, missä kirjaimet
XX ovat nimikirjaimesi.
1 Valitse Mallin valmistelu, Työnnä-

vedä.
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2 Klikkaa työkalurivillä Valitse sivu -

suodatin pois päältä ja jätä Valitse
reuna päälle.

3 Valitse seinän sisäpuolinen reuna

kuten kuvassa oikealla.

Tämä reuna pyöristetään.

4 Klikkaa punaista nuolta, vedä

viivainta arvoon 10 mm ja hyväksy
muutos klikkaamalla.

5 Viimeistele muutos klikkaamalla OK.
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Viimeistelty kappale tulisi näyttää alla olevan kuvan mukaiselta.

6 Tallenna tiedosto nimellä Laippa_osa10-XX, jossa nimikirjaimesi korvaavat
kirjaimet XX.

Laippa on nyt muutettu alussa annettujen määritysten mukaiseksi.

Haastetehtävä
Tässä vaiheessa kokeilemme opittuja mallin valmistelutaitoja muuttamalla valmista
solidia. Yritä tehdä muutokset kappaleeseen itsenäisesti. Jos ongelmia ilmaantuu, apua
löytyy kussakin vaiheessa viitattavalta sivulta.
Haastetehtävässä käytetään harjoituskirjan tiedostoa Lastauskiinnitin. Tehtävään
ei tarvita muita tiedostoja. Kuitenkin myös tiedostot tiedostosta Lastauskiinnitin03
tiedostoon Lastauskiinnitin07 sisältyvät harjoituskirjaan, ja ovat luvun kunkin
harjoituksen lopputulos. Esimerkiksi Lastauskiinnitin03 on vaiheen 3 tulos.
HUOM.: Useimmissa vaiheissa vasen kuva on kappale ”ennen” operaatiota ja oikeanpuoleinen operaation ”jälkeen”.
1 Lataa harjoituskirjan tiedosto Lastauskiinnitin. Alla olevassa kuvassa

kappale näkyy avattuna Mastercamissa.
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2 Tallenna tiedosto nimellä Lastauskiinnitin-XX,, jossa nimikirjaimesi
korvaavat kirjaimet XX, niin varmistat, että alkuperäinen tiedosto säilyy.
3 Poista kuvassa näkyvä reunus. (Ohjeita saat sivulta page 45.)

VIDEO: Katso vaiheen 3 video klikkaamalla ikonia.
4 Leikkaa kappaleeseen halkaisijaltaan 5 mm reikä kuten seuraavissa kuvissa.

(Ohjeita saat sivulta page 55.)
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VIDEO: Katso vaiheen 4 video klikkaamalla ikonia.
5 Kasvata osoitettujen piirteiden halkaisijoita 2 mm. (Ohjeita saat sivulta

page 53.)

VIDEO: Katso vaiheen 5 video klikkaamalla ikonia.
6 Siirrä osoitettavaa piirrettä 4 mm oikealle kuten alla olevassa kuvassa. (Katso

ohjeita sivulta page 49.)
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VIDEO: Katso vaiheen 6 video klikkaamalla ikonia.
7 Pyöristä 5 mm reiän reunaa 0.5 mm kuten alapuolisessa kuvassa. (Katso

ohjeita sivulta page 67.)

VIDEO: Katso vaiheen 7 video klikkaamalla ikonia.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Mastercam X9
Solids harjoituskirja 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 sarjoihin lisätään uusia osia.
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Mastercamin tiedonlähteet
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 Mastercam Ohje—Suurimmassa osassa valinta-, palkkeja ja nauhoja on Ohjepainike, 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 harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri
perustoimintoja. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin
lisätään uusia osia.
 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 Google+ ympäristössä (plus.google.com/+mastercam)
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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Mastercam dokumentaatio
Mastercamin asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat Mastercam asennuskansion

\Documentation-kansioon:

 Mastercam X9 Uudet piirteet
 Mastercam X9 Asennusopas
 Mastercam X9 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam X9 Siirtymisopas
 Mastercam X9 Pikaopaskortti
 MastercamX9 Lueminut

Yhteystiedot
Kysymyksiin tästä tai jostakin muusta Mastercamin oppimateriaalista saat vastauksen
ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@zenex.fi.
Ohjeita Mastercam-asennukseen, tietoja HASP- tai NetHASP-avaimista tai Mastercamin käytöstä saat Mastercampaikalliselta Mastercam-jälleenmyyjältä. Jos jälleenmyyjä ei ole tavoitettavissa, voit soittaa CNC Technical Support Service -palveluun
maanantaista perjantaihin, klo 8:00–17:30 Yhdysvaltain itärannikon aikaa.
Noudata soittaessasi seuraavia ohjeita:

 Yritä ensin saada yhteys Mastercam-jälleenmyyjään ja esitä ongelma tai
kysymys hänelle.
 Anna HASP- tai NetHASP-suojausavaimesi sarjanumero.
 Valmistaudu kuvailemaan ongelmasi yksityiskohtaisesti. Tee muistiinpanot
tapahtuneesta, jos et voi soittaa välittömästi ongelman synnyttyä.
 Soita tietokoneesi äärestä.
 Jos mahdollista, yritä saada vikatilanne toistumaan ennen soittoa. Myös
tekninen tuki saattaa pyytää sinua toistamaan ongelman puhelun aikana.
 Ota esille tietokoneesi tarkat tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, keskusyksikön
prosessori, muistin määrä, grafiikkakortti ja grafiikkakortin ajuri.
Oma jälleenmyyjäsi tai maahantuoja osaa auttaa varmasti henkilökohtaisemmin kuin
CNC Softwaren tuki, joten jos suinkin mahdollista, ota yhteyttä heihin. Jos lähetät
sähköpostia, liitä viestiisi:

 HASP- tai NetHASP-suojausavaimesi sarjanumero
 Puhelinnumero ja yhteystiedot, josta sinut tavoittaa.
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VIHJE: Tämän ohjelman avulla jälleenmyyjäsi tai CNC:n tukipalvelu voi
helposti vastaanottaa sähköpostin liitteenä kaiken tarvitsemansa tiedon.
Lisätietoja Zip2Go-apuohjelman käytöstä saat Mastercamin Ohje-toiminnolla.

Tärkeitä yhteystietoja
Osoite

Puhelin
Fax
FTP-osoite
Internet-osoite
Sähköposti

CNC Software, Inc.
671 Old Post Road
Tolland, Connecticut, 06084-9970
USA
1-(860) 875-5006
1-(860) 872-1565
ftp://ftp.mastercam.com
http://www.mastercam.com
support@mastercam.com
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