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Johdanto

Tervetuloa käyttämään Mastercam tutustumisopas -harjoituskirjaa. Tämän käyttöop-
paan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään Mastercamin käyttöliittymää ja ohjel-
miston peruskäsitteitä. Käsiteltäviä aiheita ovat:

 Katsaus Mastercamin nauhamaiseen käyttöliittymään, pikavalintapalkkiin,
yleisvalintapalkkiin, pikamaskeihin, tilariviin ja erilaisten toimintojen
hallintaikkunoihin.

 Johdanto Mastercamin tiedostovalikkoon - Backstage-näkymään, josta
hallinnoidaan ja tulostetaan tiedostoja, muutetaan ohjelman konfigurointia,
muokataan asetusten avulla käyttöliittymää, avataan ohjeikkuna ja
käyttöoppaat ja käytetään muuta Mastercam-yhteisön materiaalia.

 Yleiskatsaus Mastercamin grafiikkaikkunan näytön valintoihin, geometrian
tasoihin ja suuntiin.

Tässä harjoituskirjassa opitaan
 Ymmärtämään perustavia Mastercamin toimintoja.
 Määrittämään konfigurointitiedosto ja muokkaamaan Mastercamin

käyttöliittymä halutun kaltaiseksi.
 Tarkastelemaan kappaletta manipuloimalla grafiikka-ikkunaa, geometrian

tasoja ja suuntia.

Harjoituskirjaan läpikäyntiin kuluu arviolta: 5 tuntia

Yleiset vaatimukset
Kaikkien Mastercam harjoituskirjojen käyttö edellyttää seuraavaa:

 On hallittava Windows∆-käyttöjärjestelmän perusteet.
 Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercamin Demo/

opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (emcam) on erilainen kuin
Mastercamin teollisuusversiossa (mcam) ja Mastercamin joitain
perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi
käyttää.
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 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.

 Mastercamin harjoitustiedostojen oletuksena on yleensä metriset asetukset. 
Harjoituskirjassa on ohjeet asianmukaisen konfigurointitiedoston 
lataamiseksi.

TÄRKEÄÄ: Harjoituskirjojen kuvien asetuksia on joskus muutettu, jotta 
kuvat olisivat tässä selkeämpiä; värit eivät siten välttämättä täsmää 
Mastercam-asetuksiisi. Värierot eivät vaikuta harjoituksiin tai niiden 
tuloksiin.
TUTUSTUMISOPAS



LUKU 1

1Mastercamin käyttöliittymän 
yleiskatsaus

Mastercamin nauhamainen käyttöliittymä nojaa Windowsissa käytettävään liittymä-
tyyppiin. Nauhalta käytetään tuttuja hallintavälineitä, joihin kuuluu pikavalintapalkki, 
välilehdet, apuvälilehtiryhmät, galleriat, painikkeet ja Backstage-näkymä. Käyttöliitty-
mässä on myös erityisiä näytöllä säilyviä hallintavälineitä ja liikuteltavia, ankkuroitavia 
hallintaikkunoita.

Tässä osiossa annetaan yleiskuva Mastercamin käyttöliittymästä tutustumalla näiden 
elementtien käyttöön.

Mastercamin käyttöliittymään tutustuminen
 Käynnistä Mastercam joko:
 Kaksoisklikkaamalla 

Mastercamin ikonia 
työpöydällä

tai

 valitsemalla Mastercam 
Windowsin Käynnistä–
valikosta.

Ensiksi katselemme hetken Mastercamin käyttöliittymää.

Kuvassa alla näkyvät Mastercamin käyttöliittymän osat. Numeroiduissa 
kohdissa esitellään lyhyesti vastaava käyttöliittymän elementti ja sen käyttö. 
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1 Pikavalintapalkki Useimmin käytettävien toimintojen muokattava ryhmä, joka 
on aina käyttöliittymässä käsillä. Pikavalintapalkki voidaan sijoittaa 
käyttöliittymän valintanauhan ylä- tai alapuolelle.

2 Välilehdet Välilehtien toiminnot ryhmiteltyinä. Välilehtien järjestys on yleensä 
yksinkertaisista vasemmalla monimutkaisimpiin oikealla.

3 Välilehtiryhmä Välilehtien osa, johon on ryhmitelty sarja samantyyppisiä 
välilehden toimintoja.

4 Apuvälilehti Välilehti, joka avautuu silloin, kun Mastercamissa tehdään jokin 
erityisvalinta. Apuvälilehdellä on käypiä, kulloiseenkin toimintaan liittyviä 
komentoja.

5 Vihjeruutu Pieni infoikkuna, joka avautuu automaattisesti, kun hiirtä 
liikutellaan komento- tai säätöpainikkeen yllä.

6 Yleisvalintapalkki Työkalurivi, jossa yhdistyvät AutoCursorin säädöt ja yleiset 
valintatyökalut alkioiden valitsemiseksi grafiikka-alueelta. Käytössä on kaksi 
valintatapaa, vakiovalinta ja solidin valinta, jotka aktivoituvat käytettävän 
TUTUSTUMISOPAS
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toiminnon mukaan. AutoCursor löytää ja tarttuu pisteisiin, kun hiirtä 
liikutetaan geometriassa grafiikkaikkunassa. AutoCursor aktivoituu aina, kun 
Mastercam pyytää valitsemaan jonkin kohdan grafiikkaikkunassa.

7 Pikamaskit Säätimien ryhmä, joka 
auttaat valitsemaan kaikki 
tietyntyyppiset alkiot tai valitsemaan 
vain tietyntyyppiset alkiot. Useimmat 
maskien valintapainikkeet ovat 
kaksiosaiset. Vasemman tai oikean 
puolikkaan klikkaaminen vaihtaa 
toiminnon toisekseen. 

Kun pikamaskauksen painike on 
valittu, se valaistuu merkiksi siitä, 
että maski on päällä. Voit vaihdella 
useita pikamaskeja samalla kertaa. 

8 Tilarivi Työtilan alimmainen rivi, jossa näkyvät kursorin paikka 
koordinaatistossa ja josta nopeasti voidaan muokata konstruktiotasoa, 
työkalutasoa, työkoordinaatistoa ja työstöradan geometrian Z-syvyyttä 
grafiikkaikkunassa. Tilarivin oikeassa reunassa on rautalankageometrian, 
varjostuksen ja läpikuultavuuden säätimet, joiden avulla muokataan 
kappaleen näkymistä.

Vakiovalinta

Solidien valinta
TUTUSTUMISOPAS
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9 Dynaaminen akselistosymboli 
Grafiikkaikkunan akselistoikonin 
avulla voidaan geometriaa ja 
geometrian suuntia manipuloida 
interaktiivisesti. Akselistosymboli 
koostuu kolmesta akselista, jotka 
yhdistyvät origossa, ja 
valintakohdista, joilla voidaan 
määritellä muuttamistapa.

10 Hallintaikkunat  Työstöradoilla, 
solideilla, suunnilla, geometrian 
tasoilla, viimeisillä toiminnoilla ja 
Mastercam Artilla on oma 
hallintaikkunansa. Hallintaikkunoita 
voidaan pinota, ankkuroida tai 
kelluttaa. 

 Työstöradat: Listaa avoinna 
olevan tiedoston koneryhmät 
ja työstörataryhmät. 
Työstöradoissa luodaan, 
lajitellaan, muokataan, 
regeneroidaan, tarkistetaan, 
simuloidaan ja 
postprosessoidaan 
operaatioita.
TUTUSTUMISOPAS
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 Solidit: Solidien hallinnassa 
on kunkin avoinna olevan 
tiedoston solidit ja sen 
operaatiohistoria ja 
työstöradat. Solidien 
hallinnassa muokataan 
solideja ja solidien 
operaatioita.

 Suunnat: Näyttää avoinna 
olevan tiedoston suunnat. 
Suuntien hallintaa käytetään 
suuntien ja offset-siirtojen 
määrittelyyn, luontiin, 
muokkaamiseen ja 
valitsemiseen.
TUTUSTUMISOPAS
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 Tasot: Näyttää avoinna 
olevan tiedoston tasot. 
Tasojen hallintaa käytetään 
luomaan, valitsemaan, 
piilottamaan tai näyttämään 
tasoja ja asettamaan 
aktiivinen taso.

 Viimeisimmät funktiot: 
Viimeisimmäksi käytetyt 
toiminnot nopeasti uudelleen 
käytettävänä.
TUTUSTUMISOPAS
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 Art: Määritellään avoinna 
olevan Art-mallin elementtejä. 
(Vain jos Mastercam Art on 
asennettu.)

11 Grafiikkaikkunnassa katsellaan, luodaan ja muokataan kappaleita. 
Grafiikkaikkunassa näkyvät myös kulloinkin käytössä olevat mittayksiköt 
(tuuma/millimetri) ja kulloisenkin kuvannon koordinaatistoakselit tai suunnat.

Yleisimpiä komentopainikkeita
Taulukossa alla ovat yleisimmät Mastercamin käyttöliittymän komentopainikkeet. 
Painikeikonien ulkomuoto voi vaihdella riippuen käyttöpaikasta Mastercamissa. 

OK ja luo uusi operaatio Peruuta

OK/Tallenna Ohje

Käytä Mastercamin tuotetietoja
TUTUSTUMISOPAS



16  MASTERCAM 2017 / Mastercamin käyttöliittymän yleiskatsaus
Tässä luvussa opitaan
 Muokkaamaan pikavalintapalkkia.
 Hahmottamaan valintanauhaa.
 Konfiguroimaan järjestelmän ominaisuuksia.
 Ymmärtämään yleisvalintapalkkia, AutoCursoria ja pikakoordinaatteja.
 Käyttämään pikamaskeja.
 Hahmottamaan tilariviä.

Pikavalintapalkin muokkaaminen
Pikavalintapalkissa (PVP) on kokoelma useimmiten käytettyjä toimintoja. Aina aktii-
vinen pikavalintapalkki voi sijaita käyttöliittymän valintanauhan ylä- tai alapuolella. 
Palkin toimintoja voidaan helposti poistaa tai lisätä.

Tässä harjoituksessa pikavalintapalkkia siirretään ja muokataan.

1 Klikkaa PVP:n alasvetovalikkoa ja 
valitse Näytä valintanauhan alla. 

PVP siirtyy valintanauhan 
alapuolelle.

2 Klikkaa alasvetovalikkoa uudelleen ja 
valitse Lisää komentoja.

Asetukset-valintaikkuna avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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3 Valitse Pikavalintapalkki-välilehden 
Valitse komento 
alasvetovalikostaNäytä.

4 Valitse Komennot-luettelosta Sovita ja klikkaa sitten Lisää.

5 Klikkaamalla OK Sovita-komento 
näkyy pikavalintapalkissa.

6 Vaihtoehtoisesti voidaan 
pikavalintapalkkiin lisätä mikä 
tahansa komento klikkaamalla 
valintanauhan komentoa hiiren 
oikealla painikkeella ja valitsemalla 
Lisää valintapalkkiin.

7 Palauta pikavalintapalkki alkuperäiselle paikalleen.

Valintanauha
Valintanauha koostuu useista välilehdistä, joihin on ryhmitelty samantyyppisiä toimin-
toja ja komentoja. Välilehtien järjestys on yleensä yksinkertaisista vasemmalla moni-
mutkaisimpiin oikealla. Jotkut välilehdet ovat apuvalilehtiä ja näkyvät vain työnkulussa 
TUTUSTUMISOPAS
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tarpeen mukaan. Esimerkiksi Työstöradat näkyyy nauhalla vasta sitten, kun kone on 
valittu.

Käytä välilehden toimintoja klikkaamalla lehteä tai klikkaa valintanauhaa ja siirry väli-
lehdestä toiseen hiiren rullalla.

Tässä harjoituksessa manipuloidaan nauhan välilehtiä.

1 Klikkaa valintanauhaa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Pienennä 
valintanauha. 

Työtila laajenee.

2 Avaa välilehti klikkaamalla välilehden 
nimeä. Grafiikka-aluetta klikkaamalla 
välilehti piilotetaan uudelleen.

3 Välilehdet saadaan näkyviin klikkaamalla valintanauhaa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitsemalla uudelleen Pienennä valintanauha.

4 Klikkaa Kone.

5 Valitse koneeksi Mill, Oletus.

HUOMATUS: Konetyypit perustuvat käytettävään Mastercam-lisenssiin 
ja saattavat poiketa tämän harjoituskirjan koneista. Jos Mill-koneenmää-
rittelyitä ei ole, valitse jokin oletuskone lisenssoiduista koneistasi.
TUTUSTUMISOPAS
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6 Mill Työstöradat-apuvälilehti 
avautuu.

7 Klikkaa 3D-ryhmän Laajenna kokoelma -nuolta. 3D-ryhmän työstöradat 
avautuvat valittavaksi. 

8 Klikkaa Kone uudelleen ja valitse Router, Oletus. Router-työstöratojen 
apuvälilehti avautuu. Jos Router-konetta ei ole lisenssoitu, valitse jokin toinen 
lisenssoiduista koneistasi.

9 Jatka valitsemalla eri koneita ja tutustu niihin liittyviin työstöratalehtiin.

Valintanauhan muokkaaminen
Valintanauhalle voidaan luoda uusia välilehtiä ja muokata niitä itse valituilla toimin-
noilla. Seuraavaksi luodaan uusi välilehti, lisätään siihen muutamia toimintoja ja 
muutetaan välilehden paikkaa nauhalla.

1 Klikkaa valintanauhaa hiiren oikealla 
painikkeella ja valitse Muokkaa 
valintanauhaa.

Asetukset-valintaikkuna avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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2 Valitse Valintanauhan muokkaus -luettelosta Näytä-välilehti kuten 
seuraavassa kuvassa.

3 Klikkaa Uusi välilehti. Uusi välilehti 
(Mukautettu) ja Uusi ryhmä 
(Mukautettu) -kohdat ilmestyvät 
Pää-välilehdet luetteloon 
alimmaisiksi. 

4 Valitse Uusi välilehti (Mukautettu) 
ja klikkaa sitten Nimeä uudelleen. 
Vaihtoehtoisesti voit klikata hiiren 
oikealla painikkeella Uusi välilehti ja 
valita valikosta Nimeä uudelleen.
TUTUSTUMISOPAS
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5 Kirjoita Näytä nimi  -kenttään 
nimeksi Oma välilehti ja klikkaa OK.

6 Valitse Uusi ryhmä (Mukautettu) ja klikkaa Nimeä uudelleen. 

7 Kirjoita Näytä nimi  -kenttään 
nimeksi Oma ryhmä ja klikkaa OK.

8 Valitse Komentoa ei valintanauhassa-luettelosta Panoroi geometriaa ja 
klikkaa sitten Lisää.

Komento lisätään Omaan ryhmään 
(Mukautettu).
TUTUSTUMISOPAS
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9 Valitse Komentoa ei 
valintanauhassa-luettelosta 
Suurenna kohteeseen ja klikkaa 
sitten Lisää.

Komento lisätään Omaan ryhmään 
(Mukautettu).

10 Valitse Oma välilehti (Mukautettu) 
ja sijoita välilehti Koti-välilehden alle 
käyttämällä nuolta ylöspäin.

11 Sulje Asetukset -valintaikkuna klikkaamalla OK.

12 Valitse Oma välilehti, ja huomaat 
sinne lisätyt Panoroi ja Suurenna 
kohteeseen -komennot.

13 Palaa seuraavaksi Asetukset-valintaikkunaan ja lisää itsenäisesti omaan 
välilehteesi lisää komentoja tai muuta sen paikkaa valintanauhalla.

Ohjelman ominaisuuksien asettaminen aktiiviselle tiedostolle
Ohjelman ominaisuuksilla säädellään Mastercamissa luotavien alkiotyyppien värejä ja 
pisteen ja viivojen tyylejä. Grafiikkaikkunassa valittujen alkioiden ominaisuuksia 
TUTUSTUMISOPAS
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voidaan muuttaa käyttämällä Koti-välilehden painikkeita tai hiiren oikean painikkeen 
minivalikkoa (kuvassa alla). 

Silloin, kun yhtäkään alkiota ei ole valittuna, voidaan näiden hallintapainikkeiden avulla 
asettaaaktiiviselle tiedostolle myös ohjelman ominaisuudet. Vaihtoehtoisesti istun-
nosta toiseen säilyvät ohjelman ominaisuudet voidaan määritellä käyttämällä 
Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan CAD-asetukset - tai Väri-välilehteä. 

Seuraavassa harjoituksessa ominaisuudet määritellään käyttämällä hiiren oikean 
painikkeen minivalikkoa.

1 Avaa hiiren valikko klikkaamalla 
grafiikka-alueella hiiren oikealla 
painikkeella.

2 Klikkaa reunimmaista, Ominaisuuksien ikkunan vaihtopainiketta (kuten 
edellisessä kuvassa). Mini-ikkunan kokoa voi muutella ja ikkunan voi sijoittaa 
grafiikkaikkunassa haluttuun paikkaan.
TUTUSTUMISOPAS
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3 Ilman mitään valintoja 
grafiikkaikkunassa klikkaa 
Viivatyylin alasvetovalikkoa ja 
valitse oikealla kuvassa näkyvä tyyli. 

Uudessa geometriassa käytetään 
tätä viivatyyliä.

4 Valitse Viivaleveys oikeanpuoleisen 
kuvan mukaisesti. 

Uudessa geometriassa käytetään 
tätä viivanleveyttä.

5 Klikkaa Rautalankageometrian väri 
-alasvetovalikkoa ja valitse vihreä 
kuten kuvasssa oikealla.

6 Valitse Rautalanka-välilehdeltä 
Suorakaide. 

Suorakaiteen toimintoikkuna 
avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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7 Klikkaa grafiikka-alueella ja piirrä 
kaksi kooltaan vapaata 
suorakaidetta. Seuraa grafiikka-
alueen vasempaan yläkulmaan 
ilmestyviä ohjeita. 

8 Sulje toimintoikkuna klikkaamalla 
OK-painiketta. 

Suorakaiteen viivatyyli, viivaleveys ja 
väri ovat juuri tehdyn määrittelyn 
mukaisia. 

Piirtämäsi suorakaiteet voivat erota 
oikeanpuoleisen kuvan 
suorakaiteista.

9 Valitse ikkuna-menetelmällä toinen 
suorakaide grafiikkaikkunassa.

10 Klikkaa Rautalankageometrian väri 
-alasvetovalikkoa ja valitse 
sinipunainen.
TUTUSTUMISOPAS
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Vain valitsemasi suorakaiteen väri vaihtuu sinipunaiseksi kuten seuraavassa 
kuvassa. 

11 Huomaa, että rautalangan oletusväri 
ei ole muuttunut sinipunaiseksi. 
Kaikissa uusissa geometrioissa 
käytetään oletusväriä, vihreää.

12 Sulje mini-ikkuna klikkaamalla 
reunimmaista painiketta.

13 Ilman mitään valintoja 
grafiikkaikkunassa palauta 
Viivatyylin ja Viivaleveyden 
valinnat oikeanpuoleisen kuvan 
mukaisiksi. 

14 Palauta Rautalankageometrian  
väri normisiniseksi kuten kuvassa 
oikealla. 

15 Klikkaa Tiedosto, Tallenna. Anna tiedostolle nimeksi OMINAISUUDET.mcam ja 
tallenna se haluamaasi kansioon muiden harjoitustiedostojen joukkoon. 

VIHJE: Määritä istunnosta toiseen säilyvät ohjelman ominaisuudet käyt-
tämällä Ohjelman konfigurointi -valintaikkunaa ja tallentamalla asetukset 
konfigurointitiedostoon. Katso lisätietoja kohdasta Konfigurointitiedostot.
TUTUSTUMISOPAS
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Yleisvalintapalkin ja AutoCursorin käyttö
Yleisvalintapalkissa yhdistyvät AutoCursorin säädöt ja yleiset grafiikka-alueen alki-
oiden valitsemistyökalut. Yleisvalintapalkki sijaitsee keskellä Mastercamin grafiikkaik-
kunan yläosaa. Siinä käytetään kahta valintamenetelmää, vakiovalintaa ja solidin 
valintaa, jotka aktivoituvat käytettävän toiminnon mukaan.

AutoCursor löytää ja tarttuu pisteisiin, kun hiirtä liikutetaan geometriassa grafiikkaik-
kunassa. AutoCursor aktivoituu aina, kun Mastercam pyytää valitsemaan jonkin kohdin 
grafiikkaikkunassa.

Seuraavaksi paikallistetaan pisteet täsmällisesti AutoCursorin ja pikakoordinaatit-kent-
tien avulla. 

1 Avaa tarvittaessa edellisen 
harjoituksen tiedosto 
OMINAISUUDET.mcam.

Oma tiedostosi voi poiketa oikealla 
olevasta kuvasta.

2 Valitse Rautalanka-välilehdeltä 
Suora päätepistein. 

Suora päätepistein -toimintoikkuna 
avautuu ja Mastercam pyytää 
ensimmäistä päätepistettä.

3 Klikkaa AutoCursorin-
alasvetovalikkoa ja valitse 
Keskimmäinen piste. 
TUTUSTUMISOPAS
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4 Klikkaa jossakin kohtaa toisen 
suorakaiteen yläreunaa ja piirrä 
suora vetämällä kursoria ylöspäin. 

Mastercam luo automaattisesti 
suoran ensimmäisen päätepisteen 
käyttämällä valitun alkion 
keskimmäistä pistettä.

5 Aseta toinen päätepiste 
klikkaamalla.

6 Valitse toimintoikkunasta OK.

7 Valitse Rautalanka-välilehdeltä 
Ympyrä keskiöpiste.

Ympyrä keskiöpiste -toimintoikkuna 
avautuu ja Mastercam pyytää 
valitsemaan keskiöpisteen.

8 Avaa ensimmäisen pikakoordinaatin 
tiedonsyöttökenttä valitsemalla 
yleisvalintapalkista 
Pikakoordinaatit (tai paina 
välilyönti-painiketta). Kenttään voit 
kirjoittaa numeroita, 
laskutoimituksia tai X-, Y-, Z-
koordinaatteja. 
TUTUSTUMISOPAS
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9 Kirjoita 0,0,0 ympyrän keskipisteen koordinaatiksi ja paina sitten [Enter].

10 Määrittele ympyrän säde hiirellä. Ympyrän keskipiste on kohdassa 0,0,0. 

11 Klikkaa toimintoikkunassa OK.

12 Jos alkiot ovat grafiikan ulkopuolella, klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse Sovita.

13 Tallenna tiedosto.
TUTUSTUMISOPAS
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Pikamaskaus
Mastercamin pikamaskeilla valitaan kaikki tietyn tyyppiset alkiot tai vain tietyn tyyp-
piset alkiot. Useimmat maskien valintapainikkeet ovat kaksiosaiset. Vasemman tai 
oikean puolikkaan klikkaaminen vaihtaa toiminnon toisekseen. Voit samanaikaisesti 
valita useita pikamaskauksia.

Näet pikamaskauspainikkeiden toiminnot liikuttamalla hiirtä painikkeiden yläpuolella.

Seuraavassa harjoituksessa valitaan alkioita useilla pikamaskaustoiminnoilla.

1 Klikkaa tarvittaessa Tiedosto, Avaa ja avaa aiemmin tallennettu 
OMINAISUUDET.mcam -tiedosto.

2 Ennen kuin aloitat klikkaa Poista 
kaikki maskaukset. 

3 Klikkaa Valitse kaikki suorat. 

Mastercam valitsee edellisessä harjoituksessa luodut suorakaiteet ja suoran. 
Ympyrää ei valita, koska se on kaari. 
TUTUSTUMISOPAS
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4 Klikkaa Poista valinta.

5 Klikkaa Valitse vain kaaria.

6 Klikkaa ja valitse ikkuna-menetelmällä työtilan kaikki alkiot.
TUTUSTUMISOPAS
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Vain ympyrä valitaan kuten seuraavassa kuvassa.

7 Klikkaa Poista valinta.

8 Klikkaa Valitse kaikki valitun 
väriset, jolloin Valitaan kaikki -
valintaikkuna avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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9 Valitse sinisen värin ruutu ja klikkaa 
OK.

Valitse vain kaaria ja Valitse vain 
rautalanka-alkioita -maskaukset 
ovat voimassa edellisistä vaiheista ja 
vaikuttavat lopputulokseen.
TUTUSTUMISOPAS



34  MASTERCAM 2017 / Mastercamin käyttöliittymän yleiskatsaus
Vain työtilan ympyrä valitaan, koska se on ainoa kaarialkio, joka on sininen. 
Sinistä suoraa ei valita, kuten seuraavassa kuvassa.

10 Valitse Poista kaikki maskaukset ennen kuin jatkat seuraavaan 
harjoitukseen.

Tilarivin käyttö
Tilarivillä grafiikkaikkunan alareunassa näkyvät kursorin sijainnin koordinaatit (X,Y,Z). 
Tilariviltä voidaan nopeasti käyttää 2D/3D-valitsinta, muokata konstruktiotasoa, työka-
lutasoa, työkoordinaatistoa ja työstöradan geometrian Z-syvyyttä. Tilarivin oikeassa 
reunassa on rautalankageometrian, varjostuksen ja läpikuultavuuden säätimet.

Seuraavaksi harjoitellaan rautalankageometrian, varjostuksen ja läpikuultavuuden 
käyttöä. Ohjeesta saat lisätietoja muista tilarivin piirteistä.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto 
KIINNITIN.mcam. Valitse Älä 
tallenna edellisen 
harjoitustiedoston 
tallennuskehotteeseen.

Kappale näkyy solidina.
TUTUSTUMISOPAS
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2 Valitse tilariviltä Rautalanka.

3 Valitse Ei piiloviivoja.

Kappale näkyy oheisen kuvan 
kaltaisena rautalankana.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Valitse tilariviltä Varjostettu 
ääriviivat ja Läpikuultavuus.

Kappale näkyy läpikuultavana 
solidina. 

5 Jatka kokeilemalla erilaisia 
näyttötapoja.

VIHJE: Kappaleen näkymistä 
voidaan muuttaa myös käyttämällä 
Näytä-välilehden Ulkoasu-painik-
keita.

6 Klikkaa Tiedosto, Uusi. Valitse Älä tallenna kehotteeseen.

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan ensimmäisen luvun. Lisää Master-
camin hallintapainikkeista opitaan seuraavassa luvussa.
TUTUSTUMISOPAS
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2Hallintaikkunoiden käyttö

Mastercamissa on useita hallintaikkunoita, joista voidaan sujuvasti käyttää yleisimpiä 
toimintoja, kuten:

 Työstöradat
 Solidit
 Suunnat
 Tasot
 Viimeisimmät toiminnot

Hallintaikkunoita voidaan piilottaa/näyttää ja siirtää. Hallintaikkuna voidaan telakoida 
käyttöliittymään kiinteästi, kelluttaa sitä missä tahansa tai siirtää jopa toiselle näytölle. 
Mastercam muistaa ikkunan asetukset vaikka ohjelma suljetaan.

Seuraavaksi hallintaikkunaa siirretään, piilotetaan ja muokataan eri tavoin.

Tässä luvussa opitaan
 Ikkunan telakointi, vapauttaminen ja siirtäminen.
 Ikkunan piilottaminen ja näyttäminen.
 Ikkunan muokkaaminen.
 Viimeisimmät funktiot -hallintaikkunan käyttö. 

Hallintaikkunan siirtäminen ja telakoiminen
Tässä harjoituksessa hallintaikkuna siirretään ja telakoidaan.

1 Klikkaa päällimmäisenä olevan hallintaikkunan yläotsikkoa ja vedä 
hallintaikkunoiden pino grafiikkaikkunaan. Vedä hallintaikkunat siniseen 
telakointi-ikoniin käyttöliittymän oikealla puolella. 
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Kaikki hallintaikkunat on nyt telakoitu uuteen paikkaan. 

2 Klikkaa Suunnat-hallintaikkunan 
alaotsikkoa ja vedä se johonkin 
työtilan kohtaan. 
TUTUSTUMISOPAS
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3 Muuta Suuntien hallinnan koko 
klikkaamalla ja vetämällä sen kulmia.

4 Telakoi Suuntien hallinta 
päällimmäiseksi kaksoisklikkaamalla 
sen yläotsaketta.

5 Klikkaa päällimmäistä yläotsaketta ja vedä ikkunapino grafiikka-alueen 
vasemmalle puolelle alkuperäiseen paikkaansa.
TUTUSTUMISOPAS
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VIHJE: Jos käytössäsi on kaksi näyttöä, vapauta toinen näyttö kokonaan 
grafiikkaikkunalle siirtämällä hallintaikkunat toiseen näyttöön.

Hallintaikkunan piilottaminen ja näyttäminen
Seuraavaksi hallintaikkuna piilotetaan ja palautetaan näkyviin.

1 Aseta Työstöradan hallinta pinon 
päällimäiseksi klikkaamalla 
Työstöradat -alaotsikkoa. 

2 Piilota Työstöradan hallinta 
klikkaamalla Sulje -painiketta 
ikkunan oikeassa ylänurkassa.

3 Palauta hallintaikkuna uudelleen 
näkyviin klikkaamalla Näytä-
välilehdenHallinta-ryhmän Radat. 

VIHJE: Hallintaikkunan saa näkyviin myös pikanäppäimellä [Alt+O].

4 Piilota hallintaikkuna klikkaamalla 
Automaattinen piilotus painiketta 
hallintaikkunan oikeassa ylälaidassa.
TUTUSTUMISOPAS
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Työstöratojen hallinta on nyt 
piilotettuna grafiikka-alueen vasenta 
laitaa vasten. Myös muut 
mahdolliset hallintaikkunat on 
piilotettu grafiikka-alueen 
vasempaan reunaan.

5 Työstöradat-hallintaikkuna tulee 
näkyviin, kun siirrät hiiren otsakkeen 
päälle.

6 Hallintaikkuna jää näkyviin, kun klikkaat Automaattinen piilotus painiketta 
uudestaan.

Hallintaikkunan muokkaaminen.
Tässä harjoituksessa muutetaan Työstöradan hallinnan taustaväriä. Joillakin hallintaik-
kunoilla on erilaisia valintoja, joita ei käsitellä tässä.
TUTUSTUMISOPAS
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1 Valitse Työstöradan hallinnan oikean yläreunan Asetukset-alasvetovalikosta 
Taustan väri.

Värin valintaikkuna aukeaa.

2 Valitse väri oikealla näkyvän kuvan 
mukaisesti. 

3 Klikkaa OK.

Hallintaikkunan taustaväri on nyt 
valitun värinen.

VIHJE: Samasta pudotusvalikosta voi vaihtaa viivan ja fontin ominai-
suuksia.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Valitse Asetukset-alasvetovalikosta Palauta oletusominaisuudet 
harjoituskirjan jatkoa varten.

Viimeisimmät funktiot -hallintaikkunan käyttö.
Viimeksi käytetyt toiminnot tallennetaan Viimeisimmät funktiot -hallintaikkunaan. 
Toimintoa voidaan käyttää uudelleen valitsemalla se luettelosta. 

Seuraavaksi luodaan viimeisimpien toimintojen luettelo, muutetaan Viimeisimmät 
funktiot -ikkunan kokoa, telakoidaan ikkuna ja käytetään sen toimintoa.

1 Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä 
Suorakaide.

Suorakaiteen toimintoikkuna 
avautuu.

2 Klikkaa grafiikka-alueella ja piirrä 
kehotteiden mukaan kooltaan vapaa 
suorakaide. Kun piirros on valmis, 
klikkaa OK-painiketta.
TUTUSTUMISOPAS
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3 Aseta Viimeisimmät funktiot -ikkuna 
päällimäiseksi klikkaamalla 
Viimeisimmät funktiot -
alaotsaketta. 

Huomaa, että Luo suorakaide on 
lisätty luetteloon ylimmäiseksi. 

4 Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä 
Suora päätepistein.

5 Klikkaa grafiikka-alueella ja piirrä 
kehotteiden mukaan vapaamittainen 
suora. Kun suora on piirretty, klikkaa 
OK. 

Huomaa, että Suora päätepistein 
on lisätty luetteloon. 
TUTUSTUMISOPAS
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6 Klikkaa Viimeisimmät funktiot -
alaotsikkoa ja vedä ikkuna grafiikka-
alueeelle.

7 Pienennä Viimeisimmät funktiot -
ikkuna niin, että vain toimintojen 
ikonit näkyvät. Tällä tavoin 
toimintojen ikkuna voidaan pitää 
näytöllä ja säästää tilaa. 
TUTUSTUMISOPAS
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8 Klikkaa Viimeisimmät funktiot -
hallintaikkunan yläotsikkoa ja vedä 
se sopivaan grafiikka-alueen 
kohtaan tai telakoi se 
grafiikkaikkunan oikealle puolelle 
kuten kuvassa. 

9 Klikkaa Luo suorakaide -ikonia 
avataksesi äskettäin käytetyn 
toiminnon nopeasti. 

10 Seuraa kehotteiden ohjeita ja piirrä 
toinen suorakaide ja sulje sitten 
Suorakaide-toimintoikkuna 
klikkaamalla OK.

11 Siirrä Viimeisimmät funktiot -hallintaikkuna käyttöliittymän vasemmalle 
puolelle ja telakoi se muiden hallintaikkunoiden yhteyteen. 

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan toisen luvun. Seuraavassa luvussa 
tutustutaan Mastercamin Backstage-näkymään.
TUTUSTUMISOPAS
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3Mastercamin Backstage-näkymä

Tiedosto-valikkoa kutsutaan Mastercamissa myös Backstage-näkymäksi. Tällä sivus-
tolla avataan, tallennetaan, muunnetaan, hallinnoidaan ja tulostetaan tiedostoja. 
Tiedosto-sivulta avataan myös Ohjelman konfigurointi -sivusto, asetetaan ohjelman 
oletusparametrit ja muokataan käyttöliittymää Asetukset-ikkunasta. Lisäksi Tiedosto-
valikosta avataan ohjetiedosto, käyttöoppaat ja Mastercam-yhteisön verkkosivustot. 

Seuraavaksi luodaan yleiskatsasus Backstage-sivustoon ja sen toimintoihin.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan ja käyttämään Backstage-sivuja.

Backstage-näkymän yleisimmät toiminnot
Avaa Backstage klikkaamalla Tiedosto. Kuvassa alla näkyy avautuvan Backstagen 
Tietoja-sivu, jonka vasemmalla puolella on linkkejä toisille sivuille ja toiminnoille. 

Seuraavaksi käydään läpi osa Backstage-sivuston toiminnoista ja sivuista. Tutustu 
Backstage-näkymään klikkaamalla kutakin sivua.
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 Tietoja-sivulla on aktiivisen Mastercam-tiedoston tietoja ja ominaisuuksia. 
Tietoja-sivulta käytetään aktiiviseen tiedostoon kohdistuvaa 
projektinhallintaa, muutosten tunnistusta ja seurantaa, automaattista 
tallennusta/varmistusta ja tiedoston korjaamista.

 Uusi-painikkesta Mastercamiin avataan uusi tiedosto.
 Avaa-komennolla käytetään Avaa-sivua viimeisimpien tai muiden tiedostojen 

avaamiseen. Useasti käytetyt tiedostot tai kansiot voidaan kiinnittää 
neulapainikkeella Viimeisimmät tiedostot - tai Viimeisimmät kansiot -kohtaan.

 Avaa editorissa -komennolla tiedosto avataan valittuun tiedoston 
muokkausohjelmaan.

 Yhdistä-toiminnolla tuodaan ja yhdistetään alkioita kappaletiedostosta 
aktiiviseen tiedostoon.

 Tallenna/Tallenna nimellä tallentaa aktiivisen kappaletiedoston tai tallentaa 
sen uudella nimellä. Useasti käytetyt tiedostot tai kansiot voidaan kiinnittää 
neulapainikkeella Tallenna nimellä -sivun Viimeisimmät kansiot -kohtaan. 

 Tallenna valitut tallentaa vain grafiikkaikkunassa valitut alkiot.
 Zip2Go-komennolla aktiivisesta tiedostosta pakataan .ZIP- tai .Z2G-tiedosto, 

joka sisältää Mastercamin konfigurointitiedot, koneenmäärittelyt, 
postprosessointitiedostot, työkalut, materiaalikirjastot ja muut tarpeelliset 
tiedostot. Zip2Go-tiedosto voidaan jakaa muille käyttäjille tai tekniselle tuelle.

 Muunnoksella avataan Mastercamin tiedostot päivittävä Päivitysvelho ja 
käytetään Tuo kansio - ja Vie kansio -toimintoja.

 Tulosta-komennolla esikatsellaan, konfiguroidaan ja tulostetaan aktiivinen 
Mastercam-tiedosto.

 Ohjeesta saa tietoja Mastercamista ja lisensseistä. Sivulla on linkit Uudet 
piirteet - ja Lueminut-oppaisiin, harjoituskirjoihin ja Mastercamin ohje-
hakemistoon. Tältä sivulta voit tarkistaa uudet päivitykset. Osa toiminnoista 
vaatii internetyhteyden.

 Yhteisö-sivulta avautuu Mastercam.com -sivusto, käytetään asiakaspalautetta 
ja vastataan asiakastyytyväisyyskyselyyn.

 Konfigurointi avaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan, jossa asetetaan 
Mastercamin oletusarvot.

 Asetukset-komennolla avataan Asetusten valintaikkuna, jossa muokataan 
Mastercamin käyttöliittymää.

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan kolmannen luvun. Seuraavaksi 
tutustutaan konfigurointitiedostoihin.
TUTUSTUMISOPAS
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TUTUSTUMISOPAS
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TUTUSTUMISOPAS
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4Konfigurointitiedostot

Ohjelman konfigurointi -valintaikkunasta määritellään Mastercamin käyttöasetuksia. 
Mastercamin työympäristöä voidaan muuttaa tai konfiguroida uusi työympäristö 
milloin tahansa. Koska kukin työtilan konfigurointi on tallennettu erilliseen tiedostoon, 
konfiguroinnin vaihtaminen on helppoa. 

Seuraavaksi vaihdetaan Ohjelman konfigurointi -valintaikkunan asetuksia ja opitaan 
millaisia asetuksia konfigurointitiedostoon voidaan tallentaa. 

Tässä luvussa opitaan
 Luomaan konfigurointitiedosto.
 Muuttamaan järjestelmän värejä ja CAD-tyylejä.
 Muokkaamaan grafiikan valintapainikkeiden kokoa ja läpikuultavuutta.
 Varmuuskopiointi ja automaattinen tallennus.

Konfigurointitiedoston luominen
Tässä harjoituksessa luodaan .config tiedosto. 

1 Avaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna valitsemalla Tiedosto, 
Konfigurointi.
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2 Klikkaa Tallenna nimellä -painiketta 
valintaikkunan vasemmassa 
alakulmassa.

Tallenna nimellä -valintaikkuna 
avautuu.

3 Kirjoita Tiedostonimi-kenttään 
Harjoituskonfig. 

4 Klikkaa Tallenna.

Mastercam luo uuden .config tiedoston. Voit luoda useita eri .config 
tiedostoja.

Tulevissa harjoituksissa tallennat muutokset tähän Harjoituskonfig-
tiedostoon.

Ohjelman värien muuttaminen
Tässä harjoituksessa muutat Mastercamin käyttöliittymän oletusvärejä ja geometrian 
värejä.
TUTUSTUMISOPAS
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1 Valitse Ohjelman konfigurointi -
valintaikkunasta Värit-sivu.

2 Valitse Värit-luettelosta Geometrian 
Väri.

Huomaa, että Geometrian värin 
valintana on tällä hetkellä väri 
numero 1.

3 Syötä Väri-kenttään 163 ja paina 
[Enter].

Nyt geometria luodaan tällä värillä.

4 Valitse luettelosta Taustan väri 
(liukuvärin alku) .

Väri 111 on tällä hetkellä valittuna.

5 Syötä Väri-kenttään 15 ja paina 
[Enter].

Liukuvärityksen alku on nyt 
valkoinen 
TUTUSTUMISOPAS
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6 Valitse Taustan liukuvärin suunta -
pudotusvalikosta Ei (käytä 
grafiikan taustaväriä)

Asetuksella käytetään taustaväriä 
(liukuvärin alkua).

7 Tallenna sivun asetukset 
klikkaamalla Käytä.

8 Klikkaa Kyllä tallentaaksesi asetukset Harjoituskonfig.config tiedostoon.

VIHJE: Aktiivisen tiedoston rauta-
langan, solidien ja pintojen värejä 
voidaan muuttaa myös käyttämällä 
Koti-välilehden Ominaisuudet-ryhmää. 
Katso Ohjelman ominaisuuksien aset-
taminen aktiiviselle tiedostolle.

Tässä oli vain muutama Mastercamin värimaailman muokkaamismahdollisuuksista. 

CAD-asetusten muuttaminen 
Seuraavaksi muutetaan CAD-asetuksia. 
TUTUSTUMISOPAS
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1 Valitse CAD-asetukset.

CAD-asetuksilla määritellään 
Design-oletuksia, kuten esimerkiksi 
oletussuoran ja splinin 
ominaisuuksia.

2 Valitse Viivatyyli kohdasta 
Oletusominaisuudet kuten kuvassa 
oikealla.

Nyt rautalankageometrian viiva 
luodaan tällä tyylillä.

3 Valitse Viivaleveys oikeanpuoleisen 
kuvan mukaisesti. 

Nyt rautalankageometriassa 
käytetään tätä viivanleveyttä.

4 Klikkaa OK.

5 Klikkaa Kyllä tallentaaksesi asetukset Harjoituskonfig.config tiedostoon.

6 Valitse Rautalanka-välilehdeltä 
Suorakaide. 

Suorakaiteen toimintoikkuna 
avautuu.

7 Piirrä suorakaide seuraamalla kehotteiden ohjeita ja klikkaa sitten OK.
TUTUSTUMISOPAS
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Viivatyyli ja viivaleveys ovat juuri 
tekemiesi CAD-asetusten mukaiset, 
samoin Värit- sivulla valittu 
geometrian väri.

Grafiikan valintapainikkeiden muokkaaminen
Seuraavaksi määritellään grafiikan akselistoikonin ja tekstin koko ja muutetaan yleisva-
lintapalkin ja pikamaskaus-painikkeiden läpikuultavuutta. 

1 Avaa Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna valitsemalla Tiedosto, 
Konfigurointi.

2 Valitse Kuvaruutu-sivu
TUTUSTUMISOPAS
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3 Kirjoita Grafiikka-alueen näyttö -kohdan Skaalaa akselistoikonit ja niiden 
tekstit  -kenttään 1.5 ja paina [Enter]. Kyseisten elementtien koko grafiikka-
alueella muuttui heti.

4 Valintaikonien läpinäkymättömyys -liukusäätimellä säädellään 
yleisvalintapalkin ja pikamaskauspainikkeiden ulkoasua. Asetus vaikuttaa vain 
koskemattomiin painikkeisiin ja koskemattomaan palkkiin. Yleisvalintapalkki ja 
pikamaskauksen painikkeet muuttuvat läpinäkymättömäksi, kun hiiri viedään 
niiden päälle. Lisää läpinäkyvyyttä siirtämällä liukusäädintä vasemmalle ja lisää 
läpinäkymättömyyttä siirtämällä säädintä oikealle. Valitse kuultavuus 
haluamallasi tavalla.

5 Tallenna sivun asetukset 
klikkaamalla Käytä.

6 Valitse Kyllä asetusten 
tallentamiseksi 
konfigurointitiedostoon.

Automaattisen tallennuksen ja varmuuskopioinnin asettaminen
Luodessasi kappaletta Mastercam voi automaattisesti tallentaa työn määritellyin 
väliajoin. Mastercam voi myös tallentaa tiedostojen erilaiset versiot varmuuskopioina. 

Seuraavaksi määritellään nämä toiminnot.
TUTUSTUMISOPAS
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1 Laajenna Tiedostot-kohtaa 
Ohjelman konfigurointi -
valintaikkunassa ja valitse 
Automaattinen tallennus/
varmuuskopio.

2 Tee Automaattinen tallennus / varmuuskopio -sivulla seuraavaa:

 Aktivoi automaattinen tallennus merkitsemällä Automaattinen 
tallennus valintaruutu.

 Syötä tallennusväliksi (minuuttia) 10.
 Merkitse Mastercam varmuuskopiotiedostot -ruutu aktivoidaksesi 

automaattisen varmuuskopioinnin.

Mastercam tallentaa tiedoston automaattisesti 10 minuutin välein ja säilyttää 
10 viimeisintä tallennusta varmuuskopiona.

3 Tarkista varmuuskopioinnin tiedostosijainti Tiedostot-sivulta. 
TUTUSTUMISOPAS
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4 Valitse Tiedostopolut-luettelosta Varmuuskopiotiedostot (Mastercam 
formaatti). Tallennussijainti näkyy Valittu kohde -ruudussa kuten 
seuraavassa kuvassa.

5 Valitse seuraavia harjoituksia varten mcamxm.config <mm> Nykyinen 
pudotusvalikosta.

6 Klikkaa OK.
TUTUSTUMISOPAS
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HUOMATUS: Jos haluat tietää lisää näiden sivujen asetuksista tai 
muista Ohjelman konfigurointi -sivuista klikkaa ohje-painiketta valintaik-
kunan oikeassa alalaidassa.

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan neljännen luvun. Seuraavassa 
luvussa opit lisää Mastercamin työtilan muokkaamisesta.
TUTUSTUMISOPAS
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5Mastercamin mukauttaminen

Tässä harjoituksessa opitaan lisää Asetukset-valintaikkunan käytöstä. Asetukset-valin-
taikkunasta muokataan Mastercamin työtiloja kuten välilehtien ja käyttöliittymän 
asetuksia, grafiikan apuvalikkoja ja pikanäppäimiä.

Tässä luvussa opitaan
 Muokkaamaan grafiikka-alueen apuvalikkoa.
 Liittämään Mastercamin toimintoja pikanäppäimiin.
 Asettamaan välilehtien näkymisen valintoja ja käyttöliittymän värejä.

Grafiikkaikkunan apuvalikon muokkaaminen
Tässä harjoituksessa mukautautetaan valikkoa, joka avautuu, kun klikataan grafiikka-
alueella hiiren oikealla näppäimellä. Muokkaamalla valintoja saat nopeasti käyttöön 
toistuvasti käytettävät toiminnot.

1 Klikkaa Tiedosto, Asetukset.

2 Valitse Hiiren oikea näppäin -sivu.
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Toimintojen kategoria -alasvetovalikko on valintaikkunan vasemmalla puolella 
ja oikealla puolella on luettelo Oikean näppäimen valikoista kuten oheisessa 
kuvassa.

3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
Oikean näppäimen valikot -
luettelon alinta kohtaa ja valitse 
Lisää erotin.

Erotin-rivi ilmestyy luettelon 
viimeisen toiminnon alle.

4 Valitse Tiedosto Kategoria-
pudotusvalikosta.

5 Valitse Tallenna nimellä -toiminto Kategoria-luettelosta ja EROTIN Oikean 
näppäimen valikot -luettelosta ja klikkaa sitten Lisää.
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6 Tallenna muutokset hiiren oikean näppäimen valikkoon klikkaamalla OK.

7 Näet muutokset klikkaamalla hiiren 
oikealla näppäimellä 
grafiikkaikkunassa. 

Tallenna nimellä -toiminto on 
valikossa alimmaisena.

Pikanäppäinten määrittäminen
Seuraavaksi luodaan pikanäppäin Mastercamin toiminnolle.

1 Klikkaa Tiedosto, Asetukset.

2 Klikkaa Pikänäppäimet kohdan 
viereistä Mukauta -painiketta.

Näppäimistön mukauttaminen -valintaikkuna avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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3 Valitse Kategoria-luettelosta Koti.

Komennot-luettelo täyttyy Koti-välilehden toiminnoista.

4 Valitse Komennot-luettelosta Tilastot.

Huomaa, että Nykyiset näppäimet -luettelo on tyhjä. Se johtuu siitä, että 
tälle toiminnolle ei ole asetettu pikanäppäintä.

5 Klikkaa Paina uutta näppäintä ja 
luo uusi pikanäppäin painamalla 
[Ctrl+Vaihto+H].

6 Klikkaa Määritä painiketta 
asettaaksesi uuden 
pikanäppäinyhdistelmänTilastot-
toiminnolle.

7 Sulje Näppäimistön mukauttaminen -sivu klikkaamalla Sulje ja klikkaa sitten 
OK sulkeaksesi Asetukset-valintaikkunan.

8 Pikanäppäinyhdistelmällä [Ctrl+Vaihto+H] avautuu nyt Tilastot-ikkuna.

Tilastot-ikkunassa on yhteenveto 
aktiivisen tiedoston alkioiden 
lukumäärästä, alkioiden tyypeistä ja 
operaatioiden ja työkalujen 
lukumäärästä.

Tässä esimerkissä Tilastot-ikkunassa 
on neljä suoraa, koska loit 
suorakaiteen edellisessä 
harjoituksessa.
TUTUSTUMISOPAS
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9 Sulje ikkuna valitsemalla OK.

Mastercamin käyttöliittymän muokkaaminen
Seuraavaksi muokataan Mastercamin ulkoasua. 

1 Klikkaa Tiedosto, Asetukset.

2 Valitse Asetukset-sivu.

3 Valitse kohdasta Hallintaikkunat Suuret kuvakkeet.

4 Valitse Käyttöliittymä-kohdasta 
Teemaksi Keskitaso ja aseta 
Korostusväriksi  Vihreä.

Korostusväri muuttaa tilarivin värin, 
aktiivisen välilehden värin ja 
toimintojen korostusvärin. 
TUTUSTUMISOPAS
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5 Sulje ikkuna valitsemalla OK. Käyttöliittymän kuvakkeet ovat suuremmat ja 
valittu teema vihreä.

6 Klikkaa Tiedosto, Asetukset ja palauta aiemmat asetukset tai muuta niitä 
mielesi mukaan. 

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan viidennen luvun. Seuraavaksi 
opitaan tiedostojen käsittelyä.
TUTUSTUMISOPAS



LUKU 6

6Tiedostojen käsittely

Mastercam ei vain tallenna ja avaa omia tiedostotyyppejään (.mcx_*, mcam) vaan 
myös monia muita yleisiä tiedostotyyppejä, joihin muun muassa kuuluvat seuraavat 
tiedostotyypit:

Alkuperäisten Mastercam-tiedostojen lataa-
minen ja tallentaminen on yhtä helppoa kuin 
tiedostokomentojen Avaa, Tallenna tai 
Tallenna nimellä  käyttäminen Backstage-
näkymästä kuten kuvassa oikealla. Komen-
toja voidaan käyttää myös pikavalintapal-
kista.

Voit myös avata tiedoston seuraavilla 
tavoilla:

 Vedä Mastercam-tiedosto tai 
Mastercamin kanssa yhteensopiva 
tiedosto ja pudota se Mastercamin 
grafiikka-alueella.

 Vedä tiedosto Mastercam-
työpöydän pikakuvakkeeseen uuden 
Mastercam-istunnon avaamiseksi.

Tässä luvussa opitaan
 Avaamaan muu kuin Mastercam tiedosto Mastercamilla.
 Tuomaan useita tiedostoja.

 SOLIDWORKS  CATIA

 AutoCAD  IGES

 Parasolid  ProE/Creo

 Solid Edge  Alibre

 Autodesk Inventor  Cadkey

 SpaceClaim  Rhino
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 Tallentamaan kuvioita (Tallenna valitut)
 Viemään yksi tai useampi tiedosto.
 Käyttämään Zip2Go-tiedostoja.

Muun kuin Mastercam-tiedoston avaaminen Mastercamilla
Tiedostojen tuonti muista ohjelmista, kuten esimerkiksi SolidWorkista on samanlaista 
kuin Mastercamin omien tiedostojen avaaminen. Tiedostosta riippuen voi olla tarpeel-
lista määritellä, kuinka Mastercam tuo tiedoston eri elementtejä. Seuraavaksi opitaan, 
kuinka SolidWorks-tiedosto (.sldprt) käännetään Mastercamin kappaletiedostoksi.

1 Valitse Tiedosto, Avaa Klikkaa 
Tietokone ja edelleen Selaa.

Avaa-valintaikkuna avautuu.

HUOMATUS: Klikkaa Älä tallenna, jos ikkunassa kehotetaan tallenta-
maan tiedosto.

2 Valitse Avaa-valintaikkunan 
pudotusvalikosta SOLIDWORKS-
tiedostot (*.sldprt; *sldasm) .

Valintaikkunassa näkyvät vain 
SolidWorks-kappaleet.

3 Siirry harjoituskirjan SW_Part.sldprt -tiedostoon.

4 Valitse tiedosto, mutta Älä kaksoisklikkaa sitä.

5 Klikkaa Asetukset-painiketta.

SolidWorks tiedostoparametrit -
valintaikkuna avautuu.

Avattaessa Mastercamilla muiden ohjelmien tiedostoja voit joutua 
vaihtamaan asetuksia, jotta Mastercam osaa lukea tiedoston oikein. Näillä 
TUTUSTUMISOPAS
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valinnoilla vaikutetaan siihen, kuinka tiedosto luetaan Mastercamin 
tietokantaan. 

6 Klikkaa OK muuttamatta mitään

7 Klikkaa Avaa-valintaikkunassa Avaa. Mastercam kääntää ja avaa kappaleen.

8 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä 
grafiikkaikkunassa ja valitse 
Isometrinen(työkoord.).
TUTUSTUMISOPAS
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Katso seuraavaa kuvaa tuodusta SOLIDWORKS-tiedostosta.

9 Saat kappaleen näkymään solidina 
klikkaamalla Varjostettu ääriviivat.

Opit lisää grafiikkaikkunasta ja kuvannoista myöhemmin tässä oppaassa. Lisätietoja on 
Mastercamin ohjeessa.

Usean kappaletiedoston tuonti
Jos Mastercamiin tuodaan useita tiedostoja, ne voidaan kääntää kerralla käyttämällä 
Tuo kansio -komentoa.
TUTUSTUMISOPAS
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1 Valitse Tiedosto, Muunnos ja klikkaa sitten Tuo kansio.

Kansion tuonnin valintaikkuna avautuu.

2 Valitse Tuotavien tiedostojen 
tyyppi -pudotusvalikosta 
SolidWorks-tiedostot 
(*.SLDPRT;*.SLDASM).

3 Klikkaa Selaa-painiketta Tästä 
kansiosta -kentän oikealta puolelta.

Selaa kansioita -valintaikkuna 
avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Käytä Selaa kansioita -valintaikkunaa 
valitaksesi hakemiston, johon 
harjoitustiedostot on tallennettu ja 
klikkaa OK.

5 Klikkaa Selaa-painiketta Tähän 
kansioon -kentän oikealta puolelta.

6 Siirry \Documents\my 
mcam2017\mcx -kansioon ja klikkaa 
OK.

7 Klikkaa OK Kansion tuonti -
valintaikkunassa.

Mastercam kääntää kaikki valitun 
harjoitustiedostojen kansion 
SolidWorks-tiedostot, mutta ei näytä 
käännettyjä tiedostoja 
grafiikkaikkunassa. Tässä 
tapauksessa tiedostoja on vain yksi. 
Tallennettu Mastercam-tiedosto 
(SW_Part.mcam) on \mcx-kansiossa.
TUTUSTUMISOPAS
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Kuvioiden tallennus (Tallenna valitut)
Kuvio on sarja uudelleen käytettäviä alkioita. Esimerkiksi samaa pulttia voidaan käytää 
useissa erilaisissa kappaleissa. Kun pultti tallennetaan kuviona, se voidaan yhdistää 
tarpeen mukaan muihin kappaleisiin.

Kun Mastercamin kappaletiedosto tallennetaan, voidaan valita, tallennetaanko koko 
tiedosto vai ainoastaan valitut alkiot. Valittujen tiedostojen tallentaminen on yksi tapa 
luoda kuvio kappaletiedostosta. Seuraavaksi harjoitellaan Tiedosto, Tallenna valitut -
komentoa, jonka avulla voit valita alkiot tallennettavaksi.

1 Avaa harjoitustiedosto 2D_viiste.mcam. Ensin on ehkä Avaa-valintaikkunassa 
vaihdettava tiedostotyypiksi Mastercam tiedostot (*.mcam).

2 Valitse Tiedosto, Tallenna valitut.

3 Kaarien valinta helpottuu, kun painat 
Tilarivin Rautalanka-painiketta.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Valitse kuvassa alla näkyvät viisi kaarta. Kun kaaret valitaan, niiden väri 
vaihtuu.

5 Hyväksy valinta painamalla [Enter]. Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

6 Kirjoita tiedostonimeksi2D_viiste_kaaret. 

7 Tallenna tiedosto klikkaamalla Tallenna tai painamalla [Enter]. Mastercam 
tallentaa vain valitut kaaret.

8 Avaa 2D_viiste_kaaret: nyt tiedosto sisältää vain valitsemasi kaaret.

Yksittäisen tiedoston vienti
Kun tiedostoa viedään, sinun on haluamasi tiedostotyyppiä varten ehkä tehtävä 
muutamia asetuksia. Yleensä sinun tarvitsee valita vain se ohjelma, jolle olet viemässä 
tiedostoa. Seuraavaksi käännetään tiedosto formaatista toiseen.
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1 Avaa harjoitustiedosto 2D_viiste.mcam.

2 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä ja klikkaa Selaa.

Tallenna nimellä -valintaikkuna avautuu.

3 Valitse Muoto-pudotusvalikosta 
Stereolithografiatiedostot (*.STL).

4 Klikkaa Asetukset.

STL-tiedoston tallennus -
valintaikkuna aukeaa.

5 Valitse ASCII -vaihtoehto

6 Sulje STL-tiedoston tallennus -valintaikkuna klikkaamalla OK.

7 Klikkaa Tallenna nimellä -valintaikkunassaTallenna.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercam tallentaa tiedoston ASCII Stereolithografia -muodossa.

VIHJE: Koska stereolithografiatiedostot ovat ASCII-tiedostoja, niitä 
voidaan katsella millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla, esimerkiksi 
Notepad-ohjelmalla kuten kuvassa alla.

Useiden tiedostojen vieminen
Kun useita Mastercam-tiedostoja on vietävä toiseen tiedostomuotoon, ne voidaan 
muuntaa yhtäaikaisesti käyttämällä Vie kansio -komentoa. Seuraavaksi käydään 
toiminnon vaiheet läpi.
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1 Valitse Tiedosto, Muunnos ja klikkaa sitten Vie kansio.

Kansion vienti -valintaikkuna aukeaa.

2 Valitse Kansion vienti -
valintaikkunan Kirjoitettavien 
tiedostojen tyyppi -
alasvetovalikosta IGES tiedostot 
(*.igs, *iges).

3 Klikkaa Selaa-painiketta Tästä 
kansiosta -kentän oikealta puolelta.

Selaa kansioita -valintaikkuna 
avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Valitse hakemisto, johon 
harjoitustiedostot on tallennettu ja 
klikkaa OK.

5 Klikkaa Selaa-painiketta Tähän 
kansioon -kentän oikealta puolelta.

6 Siirry \Documents\my 
mcam2017\mcx -kansioon ja klikkaa 
OK.

7 Klikkaa OK Kansion vienti -
valintaikkunassa.

Mastercam muuntaa tiedostot 
valittuun harjoituskansioon. Viedyt 
IGES-tiedostot löytyvät \mcx-
kansiossa.
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Zip2Go-apuohjelman käyttö
Mastercam Zip2Go-apuohjelma kerää ja pakkaa avoinna olevan Mastercamin kappa-
leen tiedot .Z2G-tiedostoksi. Pakattua tiedostoa voidaan avata ja tarkastella useimmilla 
purku- ja pakkausohjelmilla kuten esimerkiksi WinZip®-ohjelmalla. Tämä on erityisen 
hyödyllistä silloin, kun kerätään tietoja Mastercam-edustajalle tai tekniselle tuelle.

Zip2Go tutkii aktiivisen tiedoston koneryhmän ja kerää tarvittavat tiedot Mastercamin 
konfiguroinnista, koneenmäärittelyistä, postprosessoritiedostoista, koneryhmän 
oletusarvoista ja operaatiotiedostoista. Seuraavaksi käytetään Zip2Go-apuohjelmaa 
tiedoston pakkaamiseen.

1 Avaa harjoituksen mukana tullut tiedosto Kiinnitin.mcam.

2 Valitse Tiedosto, Zip2Go.

Zip2Go valintaikkuna avautuu.

Tässä valintaikkunassa luodaan ja tarkastellaan Zip2Go-tiedostoja. Luettelossa 
on tietoja Zip2Go-arkiston tiedostoista. Voit halutessasi lisätä tai poistaa 
TUTUSTUMISOPAS
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tiedostoja Zip2Go-pakkauksesta. Tätä harjoitusta varten pysytään 
oletusarvoissa.

3 Valitse Tiedosto, Asetukset.

Asetukset-valintaikkuna avautuu.
TUTUSTUMISOPAS
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Tässä valintaikkunassa määritellään Zip2Go-ohjelman oletusasetukset. 
Varmista, että tallennuksen oletushakemisto on \Documents kansio.

4 Sulje Asetukset -valintaikkuna klikkaamalla OK.

5 Klikkaa Luo Zip2Go. 

Tallenna Zip2Go -tiedosto valintaikkuna avautuu. Mastercam luo valitsemaasi 
kansioon pakatun ZIP-tiedoston. Voit vaihtaa Muoto-alasvetovalikosta 
tiedostoyypiksi .Z2G.
TUTUSTUMISOPAS
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6 Klikkaa Tallenna. Luettelo täyttyy tiedostoista, jotka luotu Zip2Go-paketti 
sisältää.

7 Sulje Zip2Go-valintaikkuna klikkaamalla Lopeta-painiketta.

HUOMATUS: Jos kappaletiedostossa ei ole työstöratoja, Zip2Go 
pakkaa vain konfigurointitiedostot.

Olet nyt suorittanut Mastercam tutustumisoppaan kuudennen luvun. Seuraavassa 
osiossa opetellaan grafiikka-alueen toimintoja.
TUTUSTUMISOPAS
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7Grafiikka-alueen käyttö

Mastercamin grafiikkaikkuna on Mastercamin työtila.

Mastercamissa on useita työkaluja, joilla grafiikkaikkunan ulkonäköä voidaan muuttaa. 
Seuraavaksi käsitellään näitä työkaluja ja opitaan Mastercamin työtilan käytön perus-
teet.

Tässä luvussa opitaan
 Toimintojen kehoteikkunoiden muokkaaminen.
 Vakiokuvantojen vaihtaminen.

Toimintokehotteen muokkaaminen
Kun käytät toimintoa, joka vaatii syötteitä, kuten alkioiden valintaa, Mastercam avaa 
pienen kehoteikkunan. Voit muuttaa näiden ilmoitusikkunoiden kokoa, sijaintia 
näytöllä ja taustan sekä tekstin väriä.
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Ensimmäiseksi muutetaan toimintokehotteen kokoa ja ulkomuotoa.

1 Klikkaa Tiedosto, Uusi.

2 Klikkaa Rautalanka-välilehdeltä 
Pisteensijainti.

Pisteen sijainti -toimintoikkuna 
avautuu.

Huomaa grafiikka-alueen vasemmassa yläkulmassa näkyvä kehote.

3 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
kehotetta ja valitse Pieni fontti.

Kehotteen koko pienenee kuten 
kuvassa oikealla.

4 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
kehotetta ja valitse Taustan väri..

Värit-valintaikkuna aukeaa.
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5 Kirjoita 167 Nykyinen väri -
kenttään.

6 Klikkaamalla OK hyväksyt uuden 
taustavärin ja poistut värivalinnasta.

Kehotteen taustaväri on nyt sininen.

HUOMATUS: Jos määrität kehotteen taustavärin samanväriseksi kuin 
grafiikka-alueen taustavärin, Mastercam varoittaa siitä. 

7 Voit liikutella ilmoitusikkunaa tarttumalla siihen hiiren vasemmalla 
painikkeella ja vetämällä sen haluamaasi paikkaan.

8 Palauta kehotteiden oletusasetukset seuraavalla tavalla:

a Aseta fontin kooksi Suuri fontti.

b Kirjoita Taustaväri Nykyinen 
väri kenttään 15.

9 Sulje Pisteen sijainti -toimintoikkuna klikkaamalla Peruuta.

Vakiokuvannon vaihtaminen
Seuraavaksi vaihdetaan kuvanto käyttämällä Mastercamin vakiokuvantoja.

1 Avaa harjoituskirjan tiedosto 
Viistekappale.mcam. Kappale 
aukeaa Isometrisessä (ISO) 
kuvannossa.
TUTUSTUMISOPAS
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2 Klikkaa Näytä-välilehden Näytä 
akselit -alasvetovalikkoa ja deaktivoi 
Maailman-, Konstruktiotaso- ja 
Työkalutaso-valinnat siten, että vain 
Työkoordinaatisto jää aktiiviseksi.

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

3 Klikkaa Näytä-välilehden Näytä 
akselit tai paina [F9] vaihtaaksesi 
XYZ-akselit näkyviin tai piiloon.

4 Klikkaa Näytä-välilehden Akselisto-
symbolit -alasvetovalikkoa ja 
deaktivoi Konstruktiotaso- ja 
Työkalutaso-valinnat siten, että vain 
Työkoordinaatisto jää aktiiviseksi.

5 Piilota tai näytä akselistosymboli 
klikkaamalla Akselisto-symbolit tai 
painamalla [Alt+F9].
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6 Klikkaa Näytä-välilehden Kuvanto-
ryhmästä Päältä-painiketta.

7 Pienennä kappaletta kuvaruudulla 
klikkaamalla Näytä-välilehden 
Pienennä 80% kokoon.

Nyt katsot kappaletta ikään kuin olisit sen yläpuolella, alas katsellen.

8 Kuvanto voidaan vaihtaa myös hiiren 
oikean painikkeen valikosta. 
Harjoittele kuvantojen vaihtamista 
käyttämällä hiiren valikkoa.

9 Kun olet lopettanut, palaa takaisin Isometriseen kuvantoon.

10 Piilota akselistosymboli klikkaamalla Näytä akselisto-symbolit.
TUTUSTUMISOPAS
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Nyt olet suorittanut Mastercam tutustumisoppaan seitsemännen luvun. Seuraavassa 
harjoituksessa opitaan lisää kappaleen näkymisestä.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercamissa on useita työkaluja ja menetelmiä geometrian ja työstöratojen näkymi-
seen kuvaruudulla. Seuraavassa harjoituksessa tutustutaan erilaisiin kappaleen näyttö-
tapoihin, piilotetaan osa kappaleesta ja opetellaan käyttämään näkymiä.

Tässä luvussa opitaan
 Sovittamaan kaikki alkiot grafiikkaikkunaan.
 Suurentamaan valittuja alkioita zoomauksella.
 Kiertämään ja panoroimaan alkioita dynaamisesti grafiikkaikkunassa.
 Luomaan uusi näkymä.
 Piilottamaan ja näyttämään alkioita.

Kaikkien alkioiden näyttäminen
Tässä harjoituksessa asetetaan grafiikkaikkuna näyttämään kaikki Mastercam-kappa-
leen alkiot.

1 Avaa harjoitustiedosto Viistekappale.mcam. Vaihda kuvanto isometriseksi 
ja näytä akselit painamalla [F9].

2 Valitse Näytä-välilehdeltä Sovita tai 
paina [Alt+F1]. 

Sovita ja muutamia muitakin 
zoomauksen valintoja on myös 
hiiren oikean painikkeen valikossa.



90  MASTERCAM 2017 / Kappaleen näytön valinnat
Kappale täyttää nyt grafiikkaikkunan kokonaan.

3 Pienennä kappaletta puolella valitsemalla Näytä-välilehden Pienennä 50% 
kokoon. Toiminnolla syntyy kappaleen ympärille vapaata tilaa.

Lähelle zoomaaminen 
Seuraavaksi kokeillaan erilaisia menetelmiä Mastercam-kappaleen yksityiskohtien 
katseluun.
TUTUSTUMISOPAS
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1 Aseta kursori grafiikkaikkunan 
vasemmalle yläneljännekselle.

2 Jos hiiressä on keskirulla, pyöritä sitä edestakaisin zoomataksesi dynaamisesti. 
Voit myös käyttää [Page Up] ja [Page Down] näppäimiä tarkentamiseen ja 
loitontamiseen.

3 Sovita kappale ruudulle klikkaamalla Sovita tai paina [Alt+F1].

4 Valitse Ikkuna. 

5 Klikkaa ja vedä suorakulmainen ikkuna ruudulle kuten kuvassa.
TUTUSTUMISOPAS
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6 Sijoita ikkuna klikkaamalla. Mastercam sovittaa valitun alueen 
grafiikkaikkunaan.

7 Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Sovita.

8 Klikkaa kulmahyllyn etupuolista 
ympyrää kuten kuvassa.

9 Valitse Näytä-välilehden Ikkuna-
alasvetovalikosta Valittu.
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Valittu alkio sovitetaan grafiikka-alueelle.

10 Tyhjennä valinta painamalla [Esc].

Kappaleen pyörittäminen
Tässä harjoituksessa tutustutaan hiiren keskimmäisen painikkeen tai rullan esiasetuk-
siin kappaleen pyörittämiseksi tai panoroimiseksi grafiikkaikkunassa. Opit myös, 
kuinka alkioita pyöritetään dynaamisesti, jolloin voit katsella niitä mistä kulmasta 
tahansa.

1 Avaa Ohjelman konfigurointi -
valintaikkuna valitsemalla Tiedosto, 
Konfigurointi.

2 Laajenna Kuvaruutu-ryhmä ja 
valitse Näyttöasetukset.
TUTUSTUMISOPAS
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3 Klikkaa hiiren keskimmäisen 
painikkeen/rullan  asetukseksi 
pyöritys.

Valitsemalla pyörityksen 
Mastercam asettaa hiiren 
rullapainikkeen alaspainamisen 
toiminnoksi pyörityksen. 

4 Sulje Ohjelman konfigurointi -valintaikkuna klikkaamalla OK ja klikkaa sitten 
Ei, jos haluat käyttää asetusta vain tässä istunnossa.

5 Asettele kappale grafiikkaikkunassa seuraavalla tavalla:

a Valitse kuvannoksi Edestä.

b Klikkaa Pienennä 80% kokoon.

6 Klikkaa hiiren keskimmäistä painiketta/rullaa osoitetussa kohdassa ja pidä se 
alaspainettuna samalla, kun pyörität hiirtä hitaasti pitkin ympyränkehää.

Kappale pyörii valitun kohdan ympäri, jolloin voit nähdä sen mistä tahansa 
kulmasta.

7 Lopeta kappaleen pyörittäminen vapauttamalla hiiren keskimmäinen painike/
rulla.
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XYZ-akseleita osoittava 
akselistosymboli muuttuu sitä 
mukaa, kun kappaletta pyöritetään. 
Kuvannon nimi poistuu näkyvistä, 
koska et ole enää peruskuvannossa.

8 Palaa isometriseen kuvantoon ja sovita kappale kuvaruudulle.

VIHJE: Voit myös valita Dynaamisen kierron hiiren oikean painikkeen 
valikosta ja pyörittää kappaletta kehotteita noudattamalla.

Kappaleen panorointi
Tässä harjoituksessa muutetaan katsontakulmaa grafiikkaikkunassa ikään kuin 
kameran linssiä siirrettäisiin kappaleen yläpuolella vasemmalle tai oikealla, ylös tai alas.

1 Paina [Vaihto]-näppäintä, klikkaa hiiren keskimmäistä painiketta/rullaa 
osoitetussa kohdasssa ja pidä rulla alas painettuna samalla, kun siirrät hiirtä 
ylös, alas, oikealta vasemmalle ja ympäri.
TUTUSTUMISOPAS
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Näyttää siltä kuin olisit tarttunut kappaleeseen ja siirtelisit sitä hiiren 
osoittamiin suuntiin. Alkioita ei kuitenkaan siirretä mihinkään, vain näyttö 
muuttuu. Kuvanto ei muutu panoroitaessa. 

2 Vapauta [Vaihto]-näppäin, mutta paina edelleen rullaa, jolloin voit pyörittää 
kappaletta. Palaa panorointiin painamalla [Vaihto] uudelleen.

3 Lopetat panoroinnin vapauttamalla [Vaihto]-näppäimen ja hiiren 
keskimmäisen painikkeen/rullan yhtä aikaa.

Näkymien käyttö
Mastercamilla voit tarkastella kappaletta eri kuvakulmista käyttämällä näkymiä. 
Näkymät helpottavat isojen kappaleiden tarkastelua, koska voit luoda useita näkymiä 
erilaisilla asetuksilla. Kun tallennat kappaletiedoston, Mastercam tallentaa myös näky-
mäasetukset.

Seuraavaksi luodaan uusi näkymä.

Huomaa grafiikka-alueen alareunan Päänä-
kymä-välilehti. Tämä on kappaleen päänä-
kymä eikä sitä voi poistaa.

1 Sovita tarvittaessa kappale kuvaruudulle ja aseta kuvanto isometriseksi.

.2 Valitse Näytä-välilehden Näkymät -
ryhmästä Uusi. Vaihtoehtoisesti voit 
klikata hiiren oikealla painikkeella 
Päänäkymää ja valita valikosta Uusi 
näkymä. 

3 Paina [Enter] hyväksyäksesi 
oletusnimen. 

Näkymä nro 2 ilmestyy 
Päänäkymän viereen.
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4 Klikkaa grafiikka-alueella hiiren 
oikealla painikkeella ja valitse 
Oikealta (työkoord.) nähdäksesi 
kappaleen oikealta. 

5 Valitse Päänäkymä uudelleen.

Huomaa että kuvanto ei vaihtunut Päänäkymässä. Jokainen näkymä voi 
sisältää eri näkymiä ja suuntia.

6 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella 
Päänäkymää ja valitse Asetukset.
TUTUSTUMISOPAS
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Näkymien asetukset -valintaikkuna aukeaa.

Täältä voit valita, mitä asetuksia näkymät tallentavat. Nämä asetukset pätevät 
vain valitulle näkymälle.

7 Poistu valintaikkunasta klikkaamalla OK muuttamatta mitään.

Alkioiden piilottaminen ja näyttäminen
Isoissa ja monimutkaisissa kappaletiedostoissa geometrian valinta voi olla vaikeaa. 
Piilota valitut -toiminnolla Mastercam poistaa valitut alkiot (miltä tahansa tasolta) ja 
siten vähentää ruuhkaisuutta näytöltä.

Piilota valitut -toiminto on samankaltainen kuin Piilota/näytä -toiminto. Piilota/näytä -
komennolla valitaan ne alkiot, joiden halutaan näkyvännäkyvän grafiikka-alueella; ei-
valitut alkiot poistetaan näkyvistä. Molemmissa toiminnoissa on omat hyvät puolensa, 
mutta tärkeät erot ovat:

 Piilota valitut -toiminnolla alkiot voidaan tallentaa tiedostoon; Piilota/näytä -
komennolla alkioita ei tallenneta.

 Piilota/Näytä-toiminnolla voidaan poistaa useita alkioita näytöstä tai 
palauttaa alkiot nopeasti näkyviin.

 Piilota valitut-toiminnolla näytöstä voidaan valikoiden poistaa ja palauttaa 
rajattu määrä alkioita. Valitsemalla Palauta piilotetut palautetaan Piilota 
valitut -toiminnon piilottamat alkiot.

Tässä harjoituksessa aluksi piilotetaan valitut alkiot ja palautetaan piilotetut alkiot ja 
sen jälkeen käytetään Piilota/Näytä -toimintoa.
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1 Avaa harjoituskirjan tiedosto Tyhjä_kappale.mcam. 

Valitse Älä tallenna  tiedostoa Viistekappale.mcamkoskevaan 
kehotteeseen.

2 Valitse Koti-välilehdeltä Piilota 
valitut.

Mastercam pyytää valitsemaan 
alkiot.

3 Valitse geometria alla olevan kuvan mukaisesti:

4 Paina [Enter] tai valitse 
yleisvalintapalkin alapuolelta Lopeta 
valinta.
TUTUSTUMISOPAS
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Valittu geometria ei enää näy grafiikka-alueella.

Seuraavaksi palautetaan piilotettu geometria.

5 Valitse Piilota valitut -
alasvetovalikosta Palauta piilotetut.

Grafiikka-alueella tulevat näkyviin ne 
alkiot, jotka on aikaisemmin 
piilotettu, jolloin niistä voidaan valita 
ne, jotka halutaan palauttaa näkyviin 
ja ne jotka pidetään piilossa.

6 Valitse kaikki piilotetut alkiot ja paina [Enter]. Kappaleen tulisi olla taas 
kokonainen.

Seuraavaksi käytetään Piilota/näytä -toimintoa.
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7 Valitse Piilota/näytä.

Mastercam kehottaa valitsemaan 
näytöllä säilytettävät alkiot.

8 Valitse geometria alla olevan kuvan mukaisesti:

9 Paina [Enter] tai valitse yleisvalintapalkin alapuolelta Lopeta valinta.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercam jättää näkyviin valitut alkiot ja piilottaa ei-valitut.

Seuraavaksi palautetaan alkioita näkyviin käyttämällä Palauta joitain. 

10 Valitse Palauta joitain.

Mastercam kehottaa valitsemaan 
näytöllä säilytettävät alkiot.
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11 Valitse geometria alla olevan kuvan mukaisesti:

12 Hyväksy valinta painamalla [Enter].

Mastercam näyttää valitut alkiot grafiikka-alueella. Piilotettu geometria, jota ei 
valittu on edelleen piilossa.
TUTUSTUMISOPAS
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13 Kaikki alkiot tulevat näkyviin klikkaamalla Piilota/Näytä.

Nyt olet suorittanut Mastercam tutustumisoppaan kahdeksannen luvun. Lisää 
geometrian tasoista opitaan seuraavassa luvussa.
TUTUSTUMISOPAS
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9Tasojen käyttö

Mastercam-tiedosto voi sisältää erilliset tasot rautalankageometrialle, solideille, 
pinnoille, piirustusalkioille, työstöradoille ja muille kappaletiedoille. Tiedoston järjestä-
minen tasoihin helpottaa alkioiden piirtämistä ja valintaa.

Tasoja käyttämällä piirustukseen epähuomiossa tehdyt muutokset vähenevät.

Mastercamissa voidaan luoda ja nimetä enimmillään 2 miljardia tasoa, joista mikä 
tahansa voi olla aktiivinen päätaso. Kullekin luodulle tasolle annetaan yksilöllinen 
numero ja valinnaisesti myös nimi. Mastercamin Tasojen hallinnassa voidaan katsella ja 
luoda tasoja ja asettaa niille ominaisuuksia.

Tässä luvussa opitaan
 Tasojen hallinnan käytön perusteet
 Muokkaamaan Tasojen hallinnan näyttöasetuksia.
 Tason piilottaminen ja näyttäminen.
 Vaihtamaan aktiivinen taso.
 Luomaan uusi taso.
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 Siirtämään valitut alkiot toiselle tasolle.

Tasojen hallinta
Kun Mastercam-tiedosto avataan ensimmäistä kertaa, kaikki alkiot eivät ehkä näy, 
koska ne saattavat sijaita tasoilla, joita ei näytetä grafiikkaikkunassa. Hyvä tapa on 
ensimmäiseksi avata Tasojen hallinta ja tutustua tiedoston kaikkiin tasoihin.

Tasojen hallintaikkunaa voidaan siirrellä ja telakoida. Hallintaikkuna voidaan telakoida 
käyttöliittymään kiinteästi, kelluttaa sitä missä tahansa tai siirtää jopa toiselle näytölle. 
Hallintaikkunan asetukset ovat modaalisia, mikä tarkoittaa sitä, että Mastercam 
muistaa asetukset vaikka ohjelma suljetaan.

Seuraavaksi avataan Tasojen hallinta ja muokataan sen ominaisuuksia.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto Tasot.mcam.

Valitse Älä tallenna  tiedostoa Tyhjä_kappale.mcam koskevaan 
kehotteeseen.

2 Klikkaa Suunnat-hallintaikkunan 
alaotsikkoa ja vedä se johonkin 
työtilan kohtaan. 
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Jos Tasojen hallintaikkuna ei näy, 
valitse Näytä-välilehden Hallinta-
ryhmästä Tasot.

3 Muuta Tasojen hallinnan kokoa 
klikkaamalla ja vetämällä sen kulmia.

Tasojen hallinnassa näkyvät kaikki kulloisenkin kappaletiedoston tasot, niiden näytön 
tila ja alkioiden lukumäärä kullakin tasolla. 

Tässä kohdassa 
näkyvät aktiivisen 
päätason parametrit.

Sarakkeen otsikkoja 
käytetään tasojen 
järjestelyyn. 
Järjestele 
klikkaamalla 
sarakkeen otsikkoa. 
Muuta järjestystä 
(nouseva tai laskeva) 
klikkaamalla 

Näillä valinnoilla 
suodatetaan 
tasojen luetteloa.

Tarkistusmerkki 
numero-sarakkeessa 
ilmaisee aktiivisen 
tason. 
TUTUSTUMISOPAS
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4 Klikkaamalla Piilota tason 
ominaisuudet hallintaikkunan 
alaosan ominaisuuspainikkeet 
piilotetaan ja maksimoidaan 
tasoluettelon tila. 

5 Klikkaamalla Piilota tason 
ominaisuudet uudelleen 
ominaisuuspainikkeet palautetaan 
näkyviin.

6 Klikkaamalla Näyttövalinnat, Joka 
toinen rivi harmaana erottuvat rivit 
helpommin toisistaan.

7 Telakoi Tasojen hallinta sopivaan kohtaan.

Seuraavassa harjoituksessa opitaan tasojen piilottaminen ja näkyviin palauttaminen.

Tasojen näyttäminen tai piilottaminen
Tässä harjoituksessa tasoja piilotetaan ja palautetaan näkyviin. Alkioiden käsittely 
grafiikkaikkunassa edellyttää, että geometrian taso, jolle alkio on luotu, on näkyvä.

1 Piilota taso näkyvistä klikkaamalla 
kerran 2:Solidi -tason Näkyvä-
sarakkeesta.
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Muutos näkyy kuvaruudulla välittömästi.

Voit tarpeen mukaan vetää hallintaikkunan kohtaan, jossa se ei ole 
grafiikkaikkunan edessä.

2 Taso tulee näkyviin, kun klikkaat uudelleen 2:Solidi-tason Näkyvä-saraketta.

3 Yritä piilottaa taso 1:Rautalanka. 

Kun Aktiivinen taso on aina 
näkyvänä -parametri on 
näyttövalinnoissa valittuna, 
aktiivisen tason piilottaminen ei ole 
mahdollista.

VAROITUS: Aktiivisen tason piilottaminen silloin, kun aktiivisella tasolla 
työskennellään ei ole suositeltavaa. Joskus se kuitenkin voi olla tarpeel-
lista.

4 Klikkaa Näyttövalinnat ja deaktivoi 
Aktiivinen taso on aina näkyvä. 

!!
TUTUSTUMISOPAS
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5 Vaihtele kaikkien tasojen näytöstä 
piilottamiseen klikkaamalla Aseta 
kaikki tasot päälle ja Aseta kaikki 
tasot pois -valintoja. 

6 Valitse uudelleen Aktiivinen taso 
on aina näkyvä. 

7 Varmista, että kaikki tasot ovat näkyviä ennen kuin siirryt seuraavaan 
harjoitukseen

Aktiivisen tason vaihtaminen
Kun geometriaa luodaan, se sijoitetaan aina aktiiviselle tasolle. Vain yksi taso voi olla 
kerrallaan aktiivinen, mutta aktiivista tasoa voidaan tarvittaessa vaihtaa niin usein kuin 
halutaan. Seuraavaksi vaihdetaan aktiivinen taso monella eri tavalla.

1 Aseta aktiivinen taso klikkaamalla 
tasojen hallintaikkunan 2:Solidi -
tason Numero-saraketta. 
Tarkistusmerkki ilmaisee, että 
kyseinen taso on nyt aktiivinen taso.

Aktiivinen tason nimi näkyy myös 
Koti-välilehden Järjestäminen-
ryhmän taso-kentässä 2:Solidi.

2 Valitse Tasot-alasvetovalikosta 
1:Rautalanka aktiiviseksi tasoksi. 

Tarkistusmerkki ilmaantuu 1-tason 
Numero-sarakkeeseen.

3 Piilota tasojen hallintaikkunassa taso 2:Solidi.

4 Aseta kursori tason 2:Solidi riville , 
klikkaa hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse Aseta aktiiviseksi. 

Tarkistusmerkki ilmaantuu 2-tason 
Numero-sarakkeeseen.
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2:Solidi -taso on myös näkyvä, 
koska Tasojen hallinnan valinta 
Päätaso on aina näkyvänä  on 
valittuna. 

Tason luominen ja alkioiden liittäminen tasolle
Seuraavaksi luodaan taso, nimetään se ja lisätään tasolle alkioita. 

1 Klikkaa Tasojen hallinnassa Lisää 
uusi taso.

Mastercam lisää tason 
hallintaikkunan luetteloon ja asettaa 
sen aktiiviseksi tasoksi.

2 Kirjoita Nimi-kenttään Harjoitus. 

Luettelo päivittyy uudella nimellä. 
Vaikka tasojen nimeäminen onkin 
valinnaista, kuvailevista nimistä on 
hyötyä.

3 Tee tasosta 1:Rautalanka aktiivinen.
TUTUSTUMISOPAS
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4 Käytä hallintaikkunan alaosan 
Näyttö-kohdan valintoja 
määrittämään tasojen näkymistä. 
Näyttää voidaan vain käytettyjä 
tasoja (tasoja, joihin on liitetty 
alkiota), tasoja, jotka ovat nimettyjä 
(riippumatta siitä, ovatko ne 
käytettyjä) tai tasoja, jotka ovat sekä 
käytettyjä että nimettyjä. Voit myös 
rajoittaa näytettävien tasojen 
lukumäärää.

5 Klikkaa Käytetyt ja huomaa, että 
taso 3:Harjoitus ei enää ole näkyvä, 
koska tasolle ei ole alkioita. 

6 Klikkamalla Käytetyt tai nimetyt palautat kaikki tasot näkyviin.

7 Tee tasosta 3:Harjoitus aktiivinen taso.

8 Klikkaa Rautalanka -valikosta 
Pisteensijainti.
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9 Luo grafiikkaikkunan eri kohtiin pisteitä klikkaamalla.

10 Sulje Pisteen sijainti -toimintoikkuna 
klikkaamalla OK.

11 Tarkista, että uusi geometria luotiin 
tasolle 3:Harjoitus. Tasot-
hallintaikkunassa alkioiden 
lukumäärä ei ole 0.

HUOMATUS: Luomasi pisteiden lukumäärä voi poiketa kuvan lukumää-
rästä.

12 Harjoittele tasojen piilottamista ja palauttamista näkyviin ja päätason 
muuttamista.

Kun olet valmis, aseta kaikki tasot näkyviksi ja siirry seuraavaan harjoitukseen.
TUTUSTUMISOPAS
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Alkioiden siirtäminen tasolta toiselle
Tässä harjoituksessa siirretään alkioita tasolta toiselle. Samoja ohjeita noudattaen 
alkiot voidaan myös kopioida tasolta toiselle tasolle.

1 Kirjoita Tasojen hallinnassa 4 
Numero-kenttään ja kirjoita sitten 
Viitetekstit Nimi-kenttään.

Tasosta 4:Viiteteksit tulee aktiivinen 
taso

2 Tee tasosta 1:Rautalanka aktiivinen.

3 Valitse Koti-välilehdeltä Vaihda 
taso.

4 Mastercam pyytää valitsemaan 
alkiot. Valitse kaikki tasolla 
1:Rautalanka olevat viitetekstit 
seuraavalla tavalla.

a Valitse pikamaskeista Valitse 
kaikki valintalistan mukaiset.

Valitaan kaikki -valintaikkuna 
aukeaa.
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b Luo valintamaski kaikille 
viiteteksteille. 

Valintamaski on määritelty 
säännöstö, jonka perusteella 
grafiikka-alueelta valitaan 
nopeasti alkioita.

 Valitse Alkiot-ruutu.
 Laajenna Piirustusalkiot ja 

valitse luettelosta Viitetekstit.
 Klikkaa OK.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercam korostaa grafiikkaikkunassa kaikki viitetekstit, mikä ilmaisee sen, 
että ne on valittu.

5 Paina [Enter] tai valitse yleisvalintapalkin alapuolelta Lopeta valinta.

6 Tasojen vaihtamisen valintaikkuna aukeaa.

VIHJE: Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää yleisvalintapalkin valintame-
netelmiä ennen Vaihda taso -toimintoa. Kun valitset alkiot ensin, 
Mastercam ei kehota lisäalkioiden valitsemiseen, vaan siirryt suoraan 
Tasojen vaihtaminen -valintaikkunaan.
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7 Tee Tasojen vaihtaminen -
valintaikkunassa seuraavat vaiheet:

a Valitse Siirrä.

b Deaktivoi  Käytä aktiivista 
tasoa.

c Syötä tasonumeroksi 4.

d Klikkaa OK.

8 Tarkasta Tasojen hallinnasta, että 
tasolla 1 olleet neljä viitetekstialkiota 
ovat nyt tasolla 4. 

Tasolla 1:Rautalanka on nyt neljä 
alkiota vähemmän.

9 Tallenna tiedosto.

Nyt olet suorittanut Mastercam tutustumisoppaan yhdeksännen luvun. Seuraavassa 
harjoituksessa opitaan lisää ja kuvannoista ja suunnista.
TUTUSTUMISOPAS
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LUKU 10

10Kuvannot ja suunnat

Mastercam käyttää kolmiulotteista karteesista koordinaatistoa. Geometrian ja työstö-
radan sijainti ilmaistaan kolmen koordinaattiakselin avulla: X, Y ja Z. Kuhunkin akseliin 
liittyy etumerkki, joka ilmaisee positiivista tai negatiivista suuntaa (+/-).

Edellisessä luvussa käsiteltiin vakiokuvantoja ja suuntia. Seuraavaksi luodaan omia 
suuntia ja opetellaan suuntien käyttöä geometriaa luotaessa.

Tässä luvussa opitaan
 Ymmärtämään kuvantoja ja suuntia.
 Muokkaamaan Suuntien hallintaa.
 Käyttämään suuntiin määriteltyjä sääntöjä.
 Luomaan oman suunnan.
 Käyttämään omaa suuntaa geometrian luonnissa.
 Luomaan uuden suunnan dynaamisen akselistoikonin avulla.

Suuntien hallintaikkuna
Kuvantoja ja suuntia käytetään Mastercamissa piirtämiseen ja työstöratojen luontiin.

Suunta on 3D-koordinaatistojärjestelmän mikä tahansa kaksiulotteinen siivu. Suun-
nalla tarkoitetaan esimerkiksi 3D-koordinaatiston XY-tasoa tai jotakin kappaleen sivua 
riippumatta siitä, missä kulmassa se on.

Kuvanto on tietyssä suunnassa oleva taso, jolla on origo (nollapiste). Esimerkiksi 
vasemmalta-kuvanto ja oikealta-kuvanto ovat samassa asennossa tiettyyn tasoon 
nähden, mutta kiertyneenä kaaren vastakkaisille puolille 

Mastercamiin sisältyy esimääriteltyjä kuvantoja: niitä käytiin läpi luvussa 7. Esimääritel-
tyjä ovat esimerkiksi päältä-, edestä-, oikealta- ja isometrinen-kuvanto. 

Työkoordinaatisto (WCS) tarkoittaa itse koordinaatistojärjestelmän asentoa. Voit 
asettaa koordinaatiston akselit minkä tahansa haluamasi suunnan mukaiseksi. Tällöin 
asetat XY-suunnan kuvannon suuntaiseksi. Kuvannon origosta tulee uusi (0,0,0)-piste. 
Kuvannosta tulee Päältä-suunta uudessa työkoordinaatistossa.
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HUOMATUS: Jos haluat oppia lisää työkoordinaatistosta tutustu 
Työkoordinaatistot -oppaaseen. Sen löydät nettisivuiltamme 
(www.mastercam.fi).

Nyt tutustutaan muutamaan suunnan käyttötapaan. Kuvantoja ja suuntia voidaan 
käyttää kolmeen päätarkoitukseen:

 Kuvannot Kuvanto määrittää katsontasuunnan kappaleeseen 
grafiikkaikkunassa.

 Konstruktiosuunnat Konstruktiosuunta on suunta, johon geometria luodaan. 
Konstruktiosuunnan ei tarvitse olla sama kuin kuvannon. Voit esimerkiksi 
katsella kappaletta isometrisesssä kuvannossa ja piirtää geometriaa edestä-
konstruktiosuunnassa.

 Työkalusuunnat Tämä suunta on tavallisesti työkaluakselin normaali. 
Työkalusuuntia käytetään vain silloin, kun luodaan työstöratoja. 
Työkalusuunnat määrittävät työkalun suuntauksen. Konstruktiosuunta on 
lähes aina sama kuin työkalusuunta (yleisin poikkeus on monitoimisorvin 
operaatiot).
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Suuntia valitaan, muokataan, luodaan ja hallinnoidaan Suuntien hallinnasta.

Suuntien hallinnan toimintoihin kuuluvat:

 Uuden suunnan luominen
 Konstruktiosuunnan, työkalusuunnan ja työkoordinaatiston asettaminen 

valittuihin suuntiin.
 Suunnan origon asettaminen ja muuttaminen
 Nollapisteen siirron liittäminen suuntiin. 

Seuraavaksi avataan Suuntien hallinta ja kokeillaan suuntien näyttöasetuksia ja suun-
tiin määriteltyjen sääntöjen käyttöä.

1 Avaa harjoituskirjan kappaletiedosto KIINNITIN.mcam. Tallenna tiedosto 
uudella tiedostonimellä.

2 Saat kappaleen näkymään solidina 
klikkaamalla Varjostettu ääriviivat.

3 Aseta Suunnat-hallintaikkuna 
päällimmäiseksi klikkaamalla 
Suunnat-alaotsikkoa. Jos 
TUTUSTUMISOPAS
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hallintaikkuna ei näy, valitse Näytä-
välilehdeltä Suunnat.

4 Klikkaa Näyttövalinnat, Näytetään 
aina akselistoikoni.

Kulloinkin valitun suunnan 
akselistoikoni näytetään grafiikka-
alueella riippumatta siitä näkyykö 
suuntien hallintaikkuna vai ei. 

5 Muokkaa hallintaikkunaa 
valitsemalla Näyttövalinnat, Joka 
toinen rivi harmaana. 

6 Avaa voimassa olevat asetukset 
klikkaamalla Seuraa sääntöjä -
alasvetovalikkoa kuten oheisessa 
kuvassa. Jos kuvantoa muutetaan 
kuvassa näkyvien asetusten 
mukaisesti konstruktiotaso ja 
työkalutaso muuttuvat mukana. 

Älä muuta mitään. 

7 Aseta kuvannoksi alta klikkaamalla 
Alta-suunnan G-saraketta. Huomaa, 
että konstruktiotaso ja työkalutaso 
seuraavat kuvantoa kuten 
säännöissä määriteltiin. 

8 Avaa Seuraa sääntöjä -
alasvetovalikko ja deaktivoi 
Konstruktiotaso seuraa kuvantoa.
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9 Aseta kuvannoksi päältä 
klikkaamalla Päältä-suunnan G-
saraketta. Huomaa, että 
konstruktiotaso ja työkalutaso eivät 
uuden säännön mukaisesti enää 
seuraa kuvantoa.

10 Avaa Seuraa sääntöjä -
alasvetovalikko ja aktivoi uudelleen 
Konstruktiotaso seuraa kuvantoa. 

11 Palaa isometriseen kuvantoon 
klikkaamalla Isometrinen-suunnan 
G-saraketta. Konstruktiotaso ja 
työkalutaso säilyvät Päältä-
suunnassa, koska niitä ohjaa sääntö 
Konstruktiotaso = Päältä Iso-
kuvannossa on valittu.

Oman suunnan luominen
Seuraavaksi luodaan oma, kappaleen vinon sivun mukainen suunta ja lisätään se suun-
tien luetteloon.

1 Valitse Luo uusi suunta -
pudotusvalikosta Solidin sivusta.
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2 Valitse kappaleen vino sivu kuten kuvassa:

3 Klikkaamalla nuolia voit katsella eri suuntavaihtoehtoja. Useimmissa 
tapauksissa on järkevintä valita +Z-suunta poispäin kappaleesta.
TUTUSTUMISOPAS



OMAN SUUNNAN LUOMINEN   125
4 Valitse kuvan mukainen valinta.

5 Klikkaa OK Valitse suunta -valintaikkunasta. 

Uusi suunta -valintaikkuna avautuu.

6 Kirjoita suunnan nimeksi Vino sivu.

7 Valitse Aseta konstruktiotasoksi.

8 Valitse uudelle suunnalle origo 
klikkaamalla nuoli-ikonia.
TUTUSTUMISOPAS
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9 Valitse piste valitun sivun oikeasta 
alakulmasta.

10 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK.

Uusi suunta nimeltä Vino sivu näkyy 
suuntien luettelossa.

Suunnan käyttö geometrian piirtämiseen
Tässä harjoituksessa luodaan geometriaa uutta konstruktiosuuntaa käyttämällä. 
Huomaat, että uusi suunta määrittää geometrian orientaation. Sen jälkeen asetat 
kuvannon uuden suunnan mukaiseksi.

1 Valitse Rautalanka-välilehdeltä 
Ympyrä keskiöpiste.
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2 Valitse AutoCursorin valintapalkista 
Origo.

3 Kirjoita Ympyrä keskiöpiste -
toimintoikkunaan säteeksi 80.0 ja 
klikkaa OK. 

Mastercam luo ympyrän, joka on 
kappaleen vinon sivun suuntainen. 
Ympyrän keskipiste on oman 
suunnan origossa, ei 
työkoordinaatiston origossa.

4 Klikkaa Näytä, Näytä akselit ja 
aseta kaikki akselit näkyviksi.
TUTUSTUMISOPAS
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5 Painamalla [F9] näet XYZ-akselit. Kutakin akselia korostetaan eri värillä. 
Konstruktiotason ja työkalutason akselit näkyvät katkoviivoin, koska suunnat 
ovat samat. Kokeile eri akselien piilottamista ja näyttämistä.

6 Aseta kuvanto klikkaamalla Vino sivu -suunnan G-saraketta.
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Nyt katsot kohtisuoraan kappaleen vinoa sivua. Kuvanto on nyt luodun oman 
suunnan mukainen.

7 Tallenna tiedosto.

Uuden suunnan luominen dynaamisen akselistoikonin avulla.
Seuraavaksi luodaan uusi suunta dynaamisen akselistoikonin avulla. Akselistoikoni 
osoittaa kulloisenkin kuvannon akselistoa.

1 Palaa isometriseen kuvantoon klikkaamalla Isometrinen-suunnan G-
saraketta.

2 Klikkaa Näytä -välilehdeltä Ikkuna.
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3 Vedä hiirellä ikkuna kuvan osoittamaan kohtaan.

4 Vie kursori dynaamisen 
akselistosymbolin ylle kunnes 
grafiikka-alue muuttuu mustaksi.

5 Siirrä ikoni kuvan osoittamaan kohtaan. Aseta ikoni klikkaamalla. 

Dynaamiset suunnat -valintaikkuna aukeaa. 

Symbolin akselit osoittavat isometrisen kuvannon akseleita. 
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6 Aloita akselistosymbolin asennon 
kääntäminen viemällä kursori sinisen 
kaaren ylle kunnes kompassiasteikko 
ilmaantuu näkyviin. 

7 Klikkaa sinistä kaarta ja käännä 
akselistoikoni 90 asteen kulmaan. 
Aseta ikoni paikalleen klikkaamalla. 
(Kursori tarttuu asteikon viivoihin.) 

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa 90.00 
muokkauskenttään ja painaa 
kahdesti [Enter]-näppäintä.
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8 Kirjoita Dynaamiset suunnat -
valintaikkunan Nimi-kenttään 
Dynaaminen suunta.

9 Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. 
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Konstruktiotason ja työkalutason akselit ilmaisevat uuden suunnan origon 
kuten seuraavassa kuvassa. 

10 Dynaaminen suunta näkyy 
Suuntien hallinnassa 
konstruktiotasona ja työkalutasona.

Yhteenveto
Onnittelut! Olet käynyt läpi kaikki Tutustumisopas harjoitukset. Harjoituskirjan jälkeen 
suosittelemme tutustumista Mastercamin muihin ominaisuuksiin ja toimintoihin. 

Muutkin tarjolla olevat harjoituskirjat voivat kiinnostaa sinua. Mastercam harjoituskir-
joja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy 
mastercam.fi  web-sivulta. Käy katsomassa uusimmat harjoitukset.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercam tiedonlähteitä
Syvennä Mastercam käyttötaitojasi seuraavan materiaalin avulla:

 MastercamMastercam Ohje—Avaa Mastercamin Ohje valitsemalla Ohje,
Sisältö Mastercamin valikkoriviltä tai painamalla [Alt+H]. Suurimmassa
osassa valintapalkkeja ja -nauhoja on Ohje-painike, joka avaa Mastercam
ohjetiedoston suoraan vastaavasta kohdasta.

 MastercamMastercam 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
Mastercam-edustaasi tai maahantuojaan.

 Mastercam harjoitukset—Käyttäjät voivat harjoitella näiden avulla eri
perustoimintoja. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjoihin
lisätään uusia osia. Harjoituskirjoja löytyy webbisivulta, jolle pääsee
valitsemalla Harjoitukset Mastercamin Ohje-valikosta.

 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 osoitteeseen
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 päävalikon Tiedosto-välilehden Yhteisö-kohdasta Linkitys
Mastercam.com ja seuraamalla ohjeita.
TUTUSTUMISOPAS
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Mastercam oppaat
MastercamMastercam asennusohjelma asentaa seuraavat oppaat \Documentation-
kansioon:

 Mastercam 2017 uudet piirteet
 Mastercam 2017 Asennusopas
 Mastercam 2017 Järjestelmänvalvojan opas
 Mastercam 2017 Siirtymisopas
 Mastercam 2017 Pikaopaskortti
 Mastercam 2017 Lueminut

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