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Johdanto 

1 Johdanto 
  

Mastercam on CAM-ohjelmistojen tiennäyttäjä maailmassa, ja Mastercam 
X2 Art –ohjelmassa yhdistyvät Mastercamin kokemus ja tieto. Mastercam 
X2 Art on CAD/CAM–ohjelmisto taidemallien suunnitteluun ja työstöön. 
Se on suunniteltu erityisesti puualan ammattilaisille, taidepuusepille, 
kilpien ja korujen valmistajille ja kaikenlaiseen vaativaan asiakastyöhön, 
jokaiselle joka haluaa tuotteisiinsa annoksen taidetta. Mastercam X2 Artin 
avulla voit luoda työstettäviä malleja ”silmämääräisesti” kokeillen, kunnes 
malli on juuri halutun kaltainen. Mastercam X2 Art soveltuu erityisen 
hyvin prosessiin, jossa siirrytään kaksiulotteisesta mallista kauniiseen 
veistokselliseen reliefiin. Näin syntyy monitahoinen ja yksityiskohdiltaan 
runsas malli, jonka nopea luomisprosessi säästää aikaa ja rahaa. 

 
Voit tuoda malleja skannatuista bitmap-tiedostoista, kuvankäsittelytiedostoista, 
jostakin muusta CAD/CAM-ohjelmistosta tai voit luoda niitä Mastercam X2 
Artissa. 

Art herättää henkiin 2D-skissit, Clip art –tiedostot, valokuvat ja CAD-
tiedostot. Ne voidaan suunnitella kuvaruudulla ja työstää erikoistunein ja 
täsmällisin radoin Se, mihin ennen kului alan käsityölaiseltä viikkoja, 
voidaan nyt tehdä muutamassa minuutissa. 
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Mastercam X2 Art poistaa monet työstettävien taide-esineiden luontiin 
liittyneet ongelmat. Mastercam X2 Art on saatavana lisäohjelmana 
Mastercam Milliin tai Routeriin ja se sisältää tuhdin paketin nopeita ja 
helppokäyttöisiä työstöratoja, jotka on suunniteltu erityisesti 
koristeellisten, upeita yksityiskohtia sisältävien pintojen työstöön.  Kun 
malli on valmis, Mastercam Artin lukuisat ja laajakäyttöiset työstöradat 
varmistavat, että kappaleesta tulee juuri sellainen kuin halusit.  

 
Mastercam X2 Artilla on helppo siirtyä kuvasta tämän mallin työstöön. 

Tämä harjoituskirjan avulla opit Mastercam X2 Artin käytön nopeasti. 
Kun olet suorittanut kirjan harjoitukset, sinulla on hyvät valmiudet 
tavallisimpiin Mastercam X2 Artin operaatioihin. (Huomaa kuitenkin, että 
harjoituskirja ei käsittele kaikkia Mastercam X2 Artin piirteitä.) 

Laitteistovaatimukset 
Seuraavat laitteistovaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia. Jos haluat 
lisätä koneesi tehoa, suosittelemme että lisäät ensin prosessorin nopeutta, 
sitten RAM-muistia ja lopulta näytönohjaimen muistia. 
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 Käyttöjärjestelmä: Windows® XP tai Windows® Vista (Business tai 
Ultimate) tai täysin päivitetty Windows® 2000 

 NET 2.0 Framework 
 Processor: Intel Pentium 4, vähintään 2 GHz 
 Muisti: Keskusmuistia vähintään 1 GB, 2 GB suositellaan 
 Windows® -yhteensopiva hiiri, suositellaan kolmipainikkeista tai 
kaksipainikkeista hiirtä rullalla 

 Näytön vähimmäisresoluutioksi suositellaan 1280x1024 
 Näytönohjain:  OpenGL-yhteensopiva näytönohjain, 128 Mb 
vähimmäisvaatimus, suositellaan 256 MB, suositellaan laitteiston 
täyttä kiihdytys-asetusta, integroituja näytönohjaimia ei suositella. 

 1.7 GB vapaata kiintolevyn tilaa (vähimmäisvaatimus) 
 Verkkoprotokolla (vain NetHASP-käyttäjille): TCP/IP-protokolla, 
VPN:ää ei tueta. 

 Lisälaitteet: Kaksoismonitorit, multiprosessorit, 3D-hiiret. 

Yhteensopivuus muihin Mastercamin ohjelmiin 
Mastercam X2 Art avaa Mastercam Design, Mill ja Router – ohjelmilla 
luodut tiedostot.  

Lisätietoja 
Käytönaikaiset ohjeet 

Käytönaikainen ohje sisältää viimeisimmät päivitetyt tiedot 
Mastercamista. Tietoja voidaan hakea valmiiden kysymysten kuten 
”Kuinka voin poistaa operaation? tai ”Mikä on orgaaninen pinta?” tai 
Kuinka luodaan uusi peruspinta? avulla. Tässä oppaassa neuvotaan myös 
käytönaikaisen opastuksen käyttöä.  
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Lisätietoja saat klikkaamalla ohjeen painiketta kulloinkin käytössä 
olevassa valintaikkunassa tai valintapalkissa. Ohje avautuu myös 
painamalla [Alt + H] . 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja aiheesta 
tai siihen liittyvistä 
muista aiheista saat 
klikkaamalla 
alleviivattua sanaa. 

 

 

 

 

 

Jälleenmyyjät 
Jos sinulla on Mastercamiin liittyvä kysymys, johon et löydä vastausta 
tästä kirjasesta, on-line ohjeesta tai itse käsikirjasta, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai Mastercamin maahantuojaan Zenex Computing 
Oy:n, Vattuniemenkatu 13, 00210 Helsinki, puh.: +358-9-692 7677,   
info@zenex.fi. Lisätietoja osoitteessa www.mastercam.fi. 

Tekninen tuki 
Jos et saa yhteyttä jälleenmyyjään, voit soittaa CNC Technical Support 
Services –palveluun maanantaista perjantaihin 8.00-15.30 (USA EST) 
numeroon +1-860) 875-5006 tai sähköpostitse support@mastercam.com 
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Kun soitat, ota seuraavat seikat huomioon: 
 Yritä ensin saada yhteys Mastercam-jälleenmyyjään ja esitä ongelma 
tai kysymys hänelle. 

 Kirjoita muistiin SIM HASP- tai NetHASP-suojauspalikan 
sarjanumero. 

 Valmistaudu kuvailemaan ongelma yksityiskohtaisesti. Kirjaa ylös, 
mitä tapahtui, jos et voi soittaa välittömästi ongelman synnyttyä. 

 Soita tietokoneesi äärestä. 
 Jos mahdollista, yritä saada vikatilanne toistumaan ennen soittoa. 
Tukipalvelu saattaa pyytää sinua toistamaan vian puhelun aikana. 

 Varaa esille tietokoneesi tarkat tiedot kuten käyttöjärjestelmä, 
keskusyksikön prosessori, muistin määrä, grafiikkakortti ja sen ajuri.  

Oma jälleenmyyjäsi tai maahantuoja osaa auttaa varmasti paremmin ja 
henkilökohtaisemmin kuin CNC Softwaren tuki, joten jos suinkin 
mahdollista, ota yhteyttä heihin. Liitä yhteydenottopyyntöösi oma 
puhelinnumerosi ja yhteystietosi. Säilytä seuraavat tiedot siltä varalta, että 
haluat ottaa yhteyden valmistajaan. 

Valmistajan yhteystietoja 

Osoite CNC Software, Inc. 671 Old Post 
Road Tolland, Connecticut, 
06084-9970 USA 

Puhelin (860) 875-5006 

Fax (860) 872-1565 

Internet-osoite http://www.mastercam.com 

Sähköposti support@mastercam.com 

FTP-osoite ftp://ftp.mastercam.com 

Lisätietoja 
 Voit myös halutessasi jättää viestin sähköpostitse jälleenmyyjällesi 
tai maahantuojalle. Kysy koulutuksesta jälleenmyyjältäsi, mm. AEL 
järjestää säännöllisesti koulutusta 
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 Mastercamiin liittyvistä kysymyksistä on keskusteluja mm. 
osoitteessa http://www.emastercam.com 

 
 
 
 
 

 

http://www.emastercam.com/
http://www.emastercam.com/
http://www.emastercam.com/


Mastercam X2 - yleiskatsaus 

2 Mastercam X2 Art - yleiskatsaus 
  

Mastercam X2 Art –ohjelman avulla voit piirtää mallin silmämääräisesti ja 
päästä hyviin tuloksiin ilman täsmällisiä mittoja. Voit syöttää tarkkoja 
arvoja tai antaa arvoja, jotka perustuvat dynaamisesti hiirellä valittuun 
geometriaan, pintoihin, tasoihin tai pisteisiin. Mastercam Art perustuu 
toistavaan (iteroivaan) muokkaamiseen: erilaisia asetuksia on mahdollista 
kokeilla vapaasti, kunnes malli vastaa toiveita. Tehdyt muutokset voidaan 
aina kumota tai toistaa. 

 
Art-hallinta on Art-suunnittelun keskeinen valintaikkuna. Mastercamin 
Operaation hallinnan Art-välilehti tallentaa ja listaa kaikki tehdyt Art-
mallin operaatiot. Kumoa- ja toista-toiminnoilla voit tarkastella mallin eri 
valmistusvaiheita, siirtyä yhdellä valinnalla takaisin haluttuun vaiheeseen, 
tallentaa yksittäisen muutoksen tai kokonaisen sarjan tehtyjä muutoksia. . 
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Kun malli on valmis, Mastercam X2 Artin monipuoliset työstömenetelmät 
varmistavat, että valmiista kappaleesta tulee juuri halutun kaltainen. 
Ohjelmassa on vankka sarja äärimmäisen nopeita ja tarkkoja työstöratoja, 
jotka on kehitetty erityisesti koristeellisille pinnoille. Kokeemme 
osoittavat, että työstörata monimutkaiselle 1 350 000 STL-polkua (yksi 
CAD-mallin vaikeusasteen mitta) sisältävälle mallille syntyy alle 
minuutissa. Art-työstöradat tukevat suoran, pallopäisen ja 
pyöristettypäisen tappijyrsimen käyttöä. 
 Tässä kappaleessa on yleiskatsaus Mastercam X2 Artin pääpiirteisiin. 
Seuraavat harjoituskirjan luvut käsittelevät vaihe vaiheelta, kuinka 
ohjelman ominaisuuksia käytännössä voidaan soveltaa erilaisille 
kappaleille. Tustumalla näihin harjoituksiin opit, kuinka Mastercam X2 
Artin toiminnot liittyvät yhteen.  
 Tässä luvussa on seuraavat osat: 

 Mastercam X2 Artia koskevat yleisimmät kysymykset 
 Mastercam X2 Artin suunnitteluprosessi 
 Art-terminologia 
 Toimintojen peruspiirteet 
 Mastercam X2 Art -pintojen uudet työstöradat 
 Laitteistovaatimukset 

 

Yleisimmät kysymykset 
 

Millaiseen käyttöön Mastercam X2 Art on tarkoitettu? 
 

Mastercam X2 Art herättää henkiin 2D-skissit, clip art –tiedostot, 
valokuvat ja CAD-tiedostot. Ne voidaan suunnitella kuvaruudulla ja 
työstää erikoistunein ja täsmällisin radoin  
 

Sopiiko Mastercam X2 Art aloittelijalle? 
 

Art sopii kaikenlaisille käyttäjille aloittelijasta kokeneeseen CAD/CAM-
suunnittelijaan. Aloittelijat voivat luoda ensimmäiset vaikeammat mallinsa 
käyttämällä Clip art -kirjaston valmiita muotoja tai käyttämällä omia 
skannattuja taidemallejaan. Kokeneemmat DAD/CAM-käyttäjät voivat 
hyödyntää mallinnustyökalujen koko kirjoa luodakseen entistäkin 
hienompia kappaleita.  



Mastercam X2 - yleiskatsaus 

 

Millaisille teollisuuden aloille Mastrercam X2 Art 
sopii? 
 

Mastercam X2 Art soveltuu taiteelliseen suunnitteluun ja valmistukseen 
monilla teollisilla aloilla. Se voi yksinkertaistaa suunnitteluprosessia ja 
alentaa tuotantokustannuksia monilla alueilla. Seuraavassa taulukossa on 
joitakin Mastercam X2 Artin monista käyttömahdollisuuksista. 
 
Puuntyöstö Metallintyöstö Muut alat 
Kyltit, kilvet Koristeelliset elektrodit Kohokuviointipaperi 
Huonekalut Muotit Kolikot 
Puusepän työt Prototyypit Kuvanveisto 
 Korut Lelut 

 

Mastercam X2 Art – Käsitteistö 
 
Koska Mastercam X2 Art –pinnat eroavat muista Mastercamin normaaleista 
pinnoista, niitä varten tarvitaan oma käsitteistö. Alla on tiettyjen Art-termien 
selityksiä. 
Art-malli – Tällä tarkoitetaan kokonaista 
Mastercam Art -kappaletta. Operaation 
hallinnassa Art-malli on kappaleen 
suunnittelun ylin taso. Kukin Art-malli voi 
sisältää yhden tai useampia peruspintoja ja 
kullakin peruspinnalla voi olla yksi tai 
useampia operaatioita. Operaationhallinnassa 
on luettelo kaikista mallin luomisen vaiheista ja 
tapahtumista.  
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Art-peruspinta – Se on 2D-pisteverkko, jolla 
määritellään Art-mallin pinnan alue. Kukin 
Art-malli voi sisältää yhden tai useampia 
peruspintoja. Art-mallin luonnin ensimmäinen 
vaihe on Art-peruspinnan määrittely. Sen 
jälkeen tälle peruspinnalle käytetään Art-pinta 
operaatioita. 

 
Art-pintaoperaatio – Tämä tarkoittaa 
peruspinnan muokkaamista piirteiden tai 
yksityiskohtien lisäämiseksi pintaan. Monet 
pintaoperaatiot käyttävät geometriaa 
reunakäyrinä. 3D-profiilin määrittää käytettävä 
poikkileikkaus.   
 

 
Art-pintaoperaatoita voidaan veistoksellisten 
mallien luomiseksi pinota (lisätä toisiinsa tai 
vähentää toisistaan). 
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Art-hallinta – Valikosta käytetään toimintoja 
ja voidaan tarkastella hierarkkisesti 
järjestynyttä taidemallin historiapuuta. 
Historiapuuta käytetään Art-peruspintojen 
järjestelyyn ja Art-mallin pintaoperaatioihin. 
Art-operaationhallinta on osa Mastercamin 
operaationhallintaa, jossa myös Solideilla ja 
Työstöradoilla on Artin tavoin omat 
välilehtensä.  
 

 
Resoluutio – Resoluutiolla voidaan määrittää 
pisteverkon tiheys/tuuma tai millimetri. 
Resoluutiolla säädellään näytettävän kuvan 
terävyyttä ja nopeutta, jolla se piirretään 
kuvaruudulle uudestaan. Pienellä resoluutiolla 
kuva piirtyy uudestaan nopeasti, jolloin eri 
vaihtoehtojen kokeilu on nopeaa. Suurella 
resoluutiolla yksityiskohdat näkyvät tarkasti, 
mutta uudelleenpiirto vie enemmän aikaa.  
 

Pieni resoluutio 

 Suuri resoluutio 
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Mastercam X2 Artin suunnitteluprosessi 
Seuraavissa kuvissa näkyy suunniteluprosessin eteneminen rasterikuvasta 
viimeistellyksi koruksi. Seuraavilla sivuilla käsitellään prosessin eri 
vaiheita yksityiskohtaisemmin. 
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 Taidemallien tuonti 
Voit tuoda taidemalleja CAD-tiedostosta, skannatusta skissistä tai 
clip art –tiedostoista. Mastercam X2 Art muuntaa mallin 
kaksiulotteiseksi, työstettäväksi geometriaksi. Tiedostot muunnetaan 
Mastercamissa automaattisesti, ja tiedostojen automaattinen 
muuntajaohjelma tunnistaa suorat, kaaret ja splinit (tehokkaimmassa 
muodossaan). Muunnetut splinit yhdistetään automaattisesti toisiinsa 
eikä geometriaan jää irrallisia osia. Myös valokuvia voidaan tuoda ja 
muuntaa. 
Mastercam X2 Artissa on Classic Design Library –kirjasto, jossa on 
yli 5000 klassista koristeellista elementtiä malliin liitettäväksi. 

 

 3D-mallin valmistus 
Kokonaisen 3D-veistosmallin valmistus 2D-mallista tehdään 
valitsemalla 2D-mallin elementtejä, jotka Mastercam sitten 
”kohottaa” käyttämällä luomaasi tai valitsemaasi poikkileikkausta. 
Mallin osia voidaan siirrellä ja helposti muokata silmämääräisesti, 
kunnes malli on täysin halutun kaltainen. 
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 Työstöradan luonti 
Kappaleen työstöön voit valita jonkun Mastercam Artin erityisistä 
työstöradoista. Näillä nopeilla ja luotettavilla työstömenetelmillä 
voidaan päästä täydelliseen tulokseen erilaisia ratkaisuja 
kokeilemalla. 
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 Simulointi 
Voit seurata kappaleen työstöä aihiosta Mastercamin 
tilavuusmallipohjaisella työstöradan tarkastuksella ennen yhdenkään 
lastun irtoamista. Mallia voi tutkia suurentamalla yksityiskohtiin, 
jolloin varmistetaan se, että kappaleesta tulee juuri halutun kaltainen. 
Virheiden korjaaminen tässä vaiheessa säästää aikaa ja rahaa. 
Simuloitaessa näkyvät virheet tulevat myös työstettyyn kappaleeseen. 
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  Tulostus työstökoneelle 
Kun valitset oikean postprosessorin 
CNC-koneellesi, Mastercam tulostaa 
työstörataa vastaavat NC-koodit Sen 
jälkeen koodit ladataan CNC-
koneellesi.  
 

  Kappaleen työstö 
Kiinnitä kappale hyvin, sulje 
työstökoneen suojat ja aloita työstö 
painamalla käynnistyspainiketta. 
Sarjatuotantoa varten on ensin ehkä 
valmistettava kiinnittimet ja jigit. 
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2D mallista 3D pinnaksi – lyhyt esimerkki 
 

Mastercam Artin tehokkuus perustuu ohjelmiston kykyyn luoda 
monimutkaisia orgaanisia pintoja muutamalla hiiren klikkauksella. Kun 
mallit peruslinjat ovat selvillä, voit nopeasti "kohottaa" sen käyttämällä 
poikkileikkaustoimintoa. Voit joko luoda oman poikkileikkauksen tai 
käyttää dynaamista Artin kirjastoon tallennettua poikkileikkausta.  
Alla olevaan muurahaiseen valitsimme ensin Art-valikosta orgaanisen 
pinnan ja sitten ketjutimme muurahaisen 2D-geometrian. 

 
2D-piirroksesta syntyy 3D-pinta 

Jos käytetään orgaanista pintaa, valitun 2D-geometrian täytyy olla suljettu. 
Geometria voi koostua suorista, kaarista ja splineistä, mutta siinä ei saa 
olla rakoja. (Muut pintaoperaatiot voivat käsitellä myös avoimia 
geometrioita. Esimerkiksi pyyhkäisypinta voi käsitellä sekä avoimia 
(kytkemättömiä) ja suljettuja (kytkettyjä) pintoja. 
Kohotetun pinnan profiilin määrittämiseksi valitsimme poikkileikkauksen 
poikkileikkauskirjastosta, annoimme sille mitat, ja muurahainen sai 
muotonsa. 
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Toimintojen peruspiirteet 
 

Orgaaniset pinnat – Mastercam X2 Artin selkäranka 
 
Orgaaninen pinta on Mastercam X2 Artin käytetyin pinta. Se luodaan 
valitsemalla ensin geometrian suljettu ketju ja sitten määrittämällä 
poikkileikkaus. Poikkileikkausta voidaan muokata ja sen leveyttä ja korkeutta 
säädellä halutulla tavalla. Alla olevassa kuvassa näkyy Orgaanisen pinnan 
parametrien valintaikkuna ja kuvan vieressä on orgaanista pintaa määrittävien 
parametrien selityksiä. 

Tallennetut – voit tallentaa valikon asetukset 
kohtaan Tallennetut. Kun tarvitset parametreja 
uudelleen, valitse haluamasi asetus 
pudotusvalikosta ja koko valikon arvot tulevat 
tallennetun asetuksen mukaiseksi 

Dynaaminen poikkkileikkaus – Mastercam X 
Artissa on poikkileikkauskirjasto. Voit valita 
poikkileikkauksen kirjastosta ja muokata sitä 
halutuksi joko muuttamalla käyrässä olevien 
säätökohtien paikkaa tai antamalla ruutuihin 
halutut arvot. Myös omia poikkileikkauksia 
voidaan piirtää ja valita ja niitä voidaan 
tallentaa kirjastoon. 

 
 
 
 
Tyyli–Tyylien pudotusvalikosta voidaan valita 
toimintoja, jotka limittävät pinnat erityylisesti 
toisiinsa joko lisäten, vähentäen, leikaten tai 
yhdistäen. 
 

 

Harjan säätö – Tästä pudotusvalikosta voit 
muokata alkuperäisen pinnan muotoa. 
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Pintojen liitostyylit 
 
Mastercamin X2 Artin monipuolisen tyylikokoelman avulla voit lisätä, 
vähentää, risteyttää ja sekoittaa monia orgaanisia pintoja.  

 
Voit kokeilla erilaisia vaihtoehtoja kullekin muodolle. Alla olevassa 
kuvassa näkyy joitakin eniten käytettyjä tyylejä. 
Lisää           Liitä 

 
      Vähennä        Lisää leikkaus  

Pintojen pinoaminen 

Art-pintaoperaatoita voidaan pinota (lisätä toisiinsa tai vähentää 
toisistaan) veistoksellisen vaikutelman luomiseksi. Seuraavassa 
esimerkissä pintoja lisätään ja vähennetään halutun kaltaisen pinnan 
luomiseksi. Kukin pintaelementti on lisätty tai vähennetty toisesta 
pintaelementistä ja ikään kuin ”pinottu” tai ”limitetty” toisiinsa. 
 
1. Vähennä sisempi kehysrengas. 
2. Lisää rengas, koiran keho ja pää.  
3. Lisää korvat, kuono, silmät, kulmakarvat ja renkaasta ulos työntyvä 

jalka. 
4. Lisää kuonon pää.  
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5. Vähennä pupillit ja sieraimet. 
6. Lisää turkin ykasityiskohdat. 

 
 
Nestatut ketjut 
 
Nestatut eli sisäkkäiset ketjut tarkoittavat profiileita profiileiden sisällä. 
Esimerkiksi kuviossa, jossa suorakulmion sisällä olevan ympyrän sisällä 
on kolmio, on kolme erillistä profiilia ketjutettu sisäkkäin kahteen 
syvyyteen. Mastercam X2 Art tunnistaa sisäkkäiset ketjut, ja useiden 
monimutkaisten pintojen luonti on mahdollista yhdellä operaatiolla. Art 
havaitsee kaikki ketjut ja tunnistaa, mitkä ketjut ovat minkin ketjun 
sisäpuolella. Sen jälkeen se kohottaa ensimmäisen profiiliketjun ylös ja 
seuraavan alas. 
Alla olevassa esimerkissä valitsimme yhteen ikkunaan lohikäärmeen 2D-
geometrian. Sitten valitsimme yksittäisen poikkileikkauksen muovaamaan 
lohikäärmeen pinnan. Valittu geometria koostui yli 100 yksittäisestä 
ketjuista, joista jotkut oli ketjutettu sisäkkäin kuusinkertaisesti. Mastercam 
X2 Art kohotti lohikäärmeen yhdellä operaatiolla alle 30 sekunnissa. 
Tämä tehokas toiminto säästää monimutkaisilla pinnoilla huomattavasti 
aikaa. 
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Vihje: Jos sisäkkäiset ketjut kohoavat ylös käänteisesti tarkoitetusta, voit kääntää rakenteen 
yksinkertaisesti lisäämällä tai vähentämällä pintaan yhden ylimääräisen profiilin. 
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Art-hallinta 
 
Operaation hallinnassa Art-operaatioilla on solidien tavoin historiapuu, 
jossa mallin valmistuminen näkyy vaihe vaiheelta. Historiapuusta 
pintaoperaatio voidaan valita, sitä voidaan muokata ja sen paikkaa 
historiapuussa muuttaa. Operaation hallinnasta mallin suunnittelu on 
joustavaa, virheiden korjaaminen helppoa ja uusien suunnittelutapojen 
kokeilu helppoa. Voit myös kumota tai toistaa yksittäisiä 
pintaoperaatioita. Tämän mahdollisuuden ansiosta yhdellä tiedostolla voi 
olla lukuisia malli- ja/tai työstövaihtoehtoja. 

 
 
Kumoa/toista 
 
Erilaisten vaihtoehtojen kokeilu on nopeaa ja tehokasta, koska tehdyt 
muutokset voidaan aina kumota tai toistaa. Voit luoda peruspinnan, tutkia 
sitä ja sitten kumota tai toistaa sen luonnin vaiheita. Mastercam X2 Art 
tallentaa listan tehdyistä operaatioista, jonka ansiosta useita operaatioita 
voidaan samalla kertaa kumota tai toistaa. (Kumoa/toistaa on lineaarinen 
prosessi, siksi operaation kumoaminen tai toistaminen vaikuttaa myös 
muihin kumotuista tai toistetuista operaatioista riippuviin operaatioihin.) 
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Mastercam Classic Design –kirjasto 
 
Mastercam X2 Art –ohjelmaan kuuluu Mastercam Classic Design –
kirjasto. Kirjastoon on tallennettu yli 5000 klassista taidepiirrosta 
splineinä. 

 
Voit tutustua kirjastoon, valitsemalla Art, Selaa kirjastoa. Valitse 
hakemisto ja sitten taidemalli. Tiedosto tuodaan Artiin ja 
grafiikkaikkunaan geometria kursoriin tarrautuneena, valmiina 
skaalattavaksi, kierrettäväksi, peilattavaksi ja sijoitettavaksi.  
 
Muotin valmistus yhdellä hiiren klikkauksella 
 
Mastercam X2 Artissa muotin malli voidaan valmistaa positiivina, jolloin 
sen tarkasteleminen on helppoa. Sitten malli voidaan muuntaa yhdellä 
hiiren klikkauksella puhtaaksi muotiksi vailla negatiivisia päästöjä. 
Suodatuksen avulla voidaan myös terävät reunat pyöristää. 
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Valokuvasta pinnaksi 
 
Uusi Art-peruspinta kuvasta –toiminnolla voidaan luoda 3D-malleja 
suoraan digitaalisesta valokuvasta. Voit skannata valokuvan, jonka jälkeen 
Mastercam X2 Art luo yhtenäisen, veistoksellisen mallin kuvasta 
käyttämällä valokuvan valosuhteita pinnan kohoumien korkeuteen 
määrittämisessä. Uusi Art-peruspinta kuvasta –toiminto muuntaa bitmap-
tiedostot tai valokuvat kohokuvioiduiksi pinnoiksi. 
Prosessia kutsutaan myös 256 harmaasävykäännökseksi. Määrittelet 
kohokuvion harjan korkeuden, jonka jälkeen Mastercam X2 Art luo 
peruspinnan järjestämällä vastaavat kohdat harmaasävyn mukaisesti 
oikeaan Z-tasoon. Kuva voidaan kääntää STL- tai Mastercam-pinnoiksi 

 
Taianomainen vaikutelma voi syntyä myös pintaa valokuvasta luodessa 
käyttämällä harmaasävykäännöstä ja muuntamalla sitten pinta 
käänteiseksi. Kun olet tulostanut työstöradat ja NC-koodit, voit työstää 
mallin ohuelle läpikuultavalle värilliselle akryylimuoville, myös 
maidonvalkea väri sopii hyvin. Malli näyttää karkealta, mutta kun sitä 
pidetään vasten valoa, näkyy lähes täydellinen valokuvan jäljennös. 
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Resoluutio 
 
Mastercam X2 Artissa voit piirtää peruspinnan yksityiskohtia sisältävät 
kohdat ”suurella resoluutiolla” ja vähemmän tarkkuutta vaativat kohdat 
”keskitason resoluutiolla”. Menetelmä voi nopeuttaa suunnittelua ja 
ohjelmointia. Peruspintoja voidaan myös asettaa eri työstötasoille, joilloin 
työn sujuvuus ja joustavuus kasvaa entisestään.  
Kuution jokaisella sivulla voi esimerkiksi olla erilainen peruspinta. Voit 
suunnitella oven keskiosan peruspinnat pienellä resoluutiolla ja oven 
neljän kulman peruspinnat yksityiskohtaisemmin Yksityiskohtia sisältävät 
pinnat voidaan sitten työstää pienellä terällä tarkoin työstöradoin ja 
helpommat osat helpommin radoin ja suuremmin terin – aivan kuten 
haluat. 

 
Tietojen tallennus 
 
Operaation hallinnassa on työstöratojen historiapuu. Historiapuuhun on 
tallennettu työstöradat, ja niitä voidaan milloin tahansa muokata. Hyväksi 
osoittautuneet työstömenetelmät voidaan tallentaa ja ottaa tulevissa töissä 
nopeasti tarvittaessa käyttöön.  
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Art-pintojen uudet työstöradat 
 

Mastercam X2 Artissa on laaja valikoima työstömenetelmiä mukaan 
lukien monenlaisia rouhinta- ja viimeisteltapoja suunniteltuina erityisesti 
koristeellisten pintojen työstöön. Radat on suunniteltu nopeutta silmällä 
pitäen ja siksi kappale on valmis työstöön - tavallisesti muutamassa 
sekunnissa. Alla olevassa valinta-ikkunassa näkyy osa valittavista 
työstötavoista. 
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Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä työstöradoista.  
 

 
Säteittäinen nurkkiin 

 
Yhdensuuntaiset lastut kulmassa (45 astetta) 

 
Pyöristetty suorakulmainen spiraali 
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Tuetut työkalut 
 
Mastercamissa on jokaiseen projektiin sopiva ja tehokas työstömenetelmä. 
Rouhintaradoilla käytetään tukevia työkaluja raskaaseen aineenpoistoon ja 
viimeistelyradoilla pienempiä työkaluja kevyempään ja 
yksityiskohtaisempaan työstöön. Voit käyttää: 

 Tappijyrsimiä: Suoria, pallopäisiä, pyöristettypäisiä 
 Kartiomaisia tappijyrsimiä: Suoria, pallopäisiä, pyöristettypäisiä 

 

Mitä seuraavaksi? 
 

Seuraavassa luvussa ryhdyt valmistamaan mallia luomalla Art-pintoja. 
 



Mastercam X2 Artin käytön aloittaminen 
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3 Mastercam X2 Artin käytön 
aloittaminen 

  

Tässä luvussa olevien yleisluonteisten harjoitusten avulla pääset alkuun 
Mastercam X2 Artin käytössä. Harjoituksissa oletetaan, että olet jo 
perusluonteisesti tutustunut Mastercamiin. Tämän luvun harjoituksissa 
pysytään yleisellä tasolla ja vasta seuraavissa luvuissa perehdytään 
ohjelmaan syvemmin. Jos Mastercamin käyttö on sinulle kokonaan uutta, 
aloita luvusta 4. 

Ensimmäinen työ on talon nimikilpi ja siinä tutustutaan Art-pinnan 
luontiin. 

Harjoituskirjan esimerkeissä käytettävät kappaleet 
Kappaleet on tallennettu tietokoneellesi Mastercam Mill tai Mastercam 
Router –asennusten yhteydessä. Harjoitustiedostojen oletushakemisto on: 

[C:\mcamX2]\documentation\art tutorial parts 

(Jossa [C:\mcamx2] on Mastercam X2 asennushakemisto) 

Tiedostot voivat kuitenkin olla jossakin toisesssa kansiossa riippuen siitä, 
minne Mastercam on asennettu. Esimerkkitiedostot ovat Vain luku-
tyyppiä, jotta niiden päälle ei vahingossa kirjoitettaisi. Harjoituksia varten 
kannattaa luoda erillinen hakemisto, johon kappaleet harjoitusten 
edistyessä tallennetaan. 

Huomautus: Tämän oppaan harjoitukset on tehty metrisellä mitoituksella.  
Jos käytät tuumaista mitoitusta, Mastercam vaihtaa harjoitustiedostoja 
avattaessa yksiköt tuumaisiin automaattisesti. 
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Geometrian luominen 
Kyltin reunan ääriviivat ja koristekiemurat tuotiin Classic Desing -
kirjastosta. Kirjaimet ja numerot luotiin TrueType® -fontteja muuntamalla. 
Ellipsi ja kaksi spliniä luotiin Mastercamissa.  

Huomautus: Lisätietoja kirjainten luonnista on Mastercamin Ohjeessa. 

Seuraavissa kuvissa on yhteenveto kyltin valmistuksen vaiheista. 

 

Kyltin geometria 
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Kyltin solidi 
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Työstörata 

Kun olet suorittanut luvun harjoitukset, osaat seuraavat tehtävät: 
 Mastercam X2 Artin käynnistys 
 Suunnitteluprosessin aloittaminen 
 Peruspinnan luonti 
 Orgaanisen Art-pinta operaation luonti 
 Ikkunointi 
 Tiedoston tallennus 
 Elliptisen orgaanisen pinnan luonti 
 Usean pinnan luonti yhdellä kertaa 
 Pyyhkäisypintojen luonti 
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Harjoitus 1 – Mastercam X2 Artin käynnistäminen 
 

Käynnistä Mastercam X2 Art jollakin seuraavista tavoista: 
 Kaksoisklikkaa Mastercamin ikonia Windowsin® 

työpöydällä: 

 
 Valitse Mastercam Windowsin Kaikki ohjelmat  –valikosta.  

Oletuksena Mastercam käynnistää Design-sovelluksen. 
 Valitse Art Mastercamin valikkoriviltä. Kun Art-malli on 

avoinna, voit valita Artin toimintoja myös Operaation 
hallinnan Art-välilehdeltä. 

 
Huomautus: Mastercamin sovelluksesta toiseen voidaan siirtyä 
myös valitsemalla tiettyjä toimintoja pudotusvalikoista tai 
työkaluriveiltä tai valitsemalla toiminto Operaation hallinnan 
Työstöradat-välilehdeltä. 
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Harjoitus 2 – Suunnittelun aloittaminen 
 

Tässä harjoituksessa luot Art-peruspinnan käyttämällä äskeistä talon 
osoite- ja nimikylttiä. Peruspinta määrittää alueen, johon Art-pinta 
operaatioita lisätään mallin solidin luomiseksi. 

  Tiedoston avaaminen 
1. Alusta Mastercam X2 Art valitsemalla Tiedosto, Uusi. 

 
2. Valitse Tiedosto, Avaa. Avaa-valintaikkuna avautuu. 
3. Siirry hakemistoon 

[C:\mcamx2]\documentation\art tutorial parts 
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4. Valitse Sign_mm.mcx ja avaa tiedosto klikkaamalla  . 
Kappaleen geometria näkyy kuvaruudulla. 

 5. Valitse työkaluriviltä Päältä kuvanto, jos kappale on avautunut 
johonkin muuhun kuin Päältä-kuvantoon. 

6. Valitse työkaluriviltä Sovita. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan 
kuvan mukaiselta. 

 
7. Paina näppäimistön PgDn-näppäintä. Tämän näppäimen painallus 

pienentää kappaletta noin 20 %:lla, jolloin kappaleen ympärille 
jää enemmän tilaa.  
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Harjoitus 3 – Peruspinnan luonti 
 

Mastercam X2 Art-ohjelmointi aloitetaan puhtaalla “kankaalla” eli Art-
peruspinnalla, johon malli lisätään. Aina, kun aloitetaan uusi työ, on Art-
peruspinta määriteltävä. Art-peruspinta on litteä, suorakulmainen 
pisteverkko. Tässä harjoituksessa luodaan uusi Art-peruspinta, jolle sen 
jälkeen luot edellä mainitun kyltin. 

  Peruspinnan luonti 
1. Valitse valikkoriviltä Art, Uusi Art-peruspinta 

suorakulmainen. Uusi Art peruspinta –valikkoikkuna avautuu. 

 
Huomautus: Asetettavat arvot on tässä harjoituskirjassa 
ympäröity ellipsein tai suorakulmioin. 

2. Määritä Art-peruspinta seuraavin arvoin: 
 Aseta vasemman alakulman X ja Y 0.000. 
 Aseta oikean yläkulman X 625.00 ja Y 320.00. 
 Aseta Z –50.00. 
 Merkitse Z-rajauksen ruutu ja aseta Z-rajaukseksi 50.00. 
 Anna Resoluutioksi 5 ja jätä Tasoksi 10. 
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 Klikkaa Väri-kenttää. Kun Värit-valintaikkuna avautuu, 
valitse väri nro 16 ja sulje Värit-valintaikkuna klikkaamalla 
OK. 

 
3. Lopeta Art-peruspinnan määrittäminen klikkaamalla Art-

peruspinnan valintaikkunasta OK. Art-peruspinta näkyy valitun 
värisenä verkkona kuten seuraavassa kuvassa. 

 

 
Kyltti Art-peruspintana 
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Harjoitus 4 – Orgaanisen pintaoperaation luonti  
 

Orgaaniset pinnat ovat “kohotettuja”, vapaamuotoisia pintoja toisiinsa 
kytkettyjen  2D-profiilien eli ”suljettujen ketjujen” sisäpuolella. Ketju on 
alkioiksi kutsuttujen, geometristen elementtien kokoelma, jossa jokainen 
alkio on päätepisteistään toisessa kiinni. Jos geometrian ketjussa on 
katkoksia, Mastercam ei voi luoda orgaanista pintaoperaatiota. (Muut Art-
pintaoperaatiot tukevat sekä avoimia että suljettuja ketjuja; niitä 
käsitellään harjoituskirjassa myöhemmin. 

Alla olevassa kuvassa näkyy orgaaninen pinta jonka luot kylttiä varten. 
Asetat poikkileikkauksen, joka määrittää pinnan profiilin 25 mm 
suuruisena kaarena ja pyöristät sen asettamalla Harjan säätö –parametrin 
Kaari korkeaksi. Katso seuraavaa kuvaa. 

 
Kyltin reuna 

  Useiden ikkunoiden käyttö 
Mastercam X2 Art voi näyttää kappaleen monessa ikkunassa 
samanaikaisesti. Art-mallin hahmottaminen useasta näkökulmasta 
rautalankana ja varjostettuna helpottaa valintoja ja kappaleen luontia. 
1. Valitse Näytä, Ikkunointi, Ikkuna 1 yläpuoli, Ikkuna 2 

alapuoli. 
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Ikkunassa 1 näkyy kappale isometrisenä ja päältä, kuten kuvassa alla. Voit 
kiertää ja zoomata kuvantoja toisistaan riippumatta haluamallasi tavalla.  

Jos kappale jää ikkunan ulkopuolella, ikkunointia vaihdettaessa klikkaa 
ikkunaa hiiren oikealla painikkeella. Valitse Sovita avautuvasta 
pudotusvalikosta. Toista komento tarpeen mukaan seuraavassa ikkunassa.  

Huomautus: Geometria ja asetukset näkyvät kussakin ikkunassa toisistaan 
riippumatta. Halutessa kutakin ikkunaa voidaan itsenäisesti muokata.    

 
Kaksi kuvantoa näkyy samanaikaisesti Ikkunointia käyttämällä. 

36    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Mastercam X2 Artin käytön aloittaminen 

  Kyltin reunan orgaanisen pinnan luonti 
Olet määrittänyt Art-peruspinnan. Seuraavaksi luodaan Art-
pintaoperaatioita. Ensimmäinen operaatio on kyltin reunan 
valmistaminen luomalla orgaaninen pintaoperaatio. 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. Valitse Ketju, ellei se ole jo valittuna. 
Katso seuraavaa kuvaa. 

  
2. Valitse grafiikkaikkunasta kyltin reunaa määrittävät, geometrian 

ulommaiset ääriviivat. Klikkaa pistettä kussakin ääriviivassa 
(pisteet 1 ja 2) alla olevan kuvan näyttämissä kohdissa. Kun 
pisten valitaan, Mastercam korostaa koko ketjun, jonka jälkeen 
voit valita toisen ketjun.  
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Huomautus: Selkeyden vuoksi kappale näkyy kuvassa ilman Art-
peruspintaa. 

 

 

 

  
3. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -

valintaikkuna avautuu. 
4. Luo reuna antamalla ikkunaan seuraavat arvot:  

 Säteeksi 25.00 
 Peruskorkeudeksi 3.175, joka nostaa reunan pohjasta 

korkeuden mukaisilla suorilla seinämillä.  
5. Valitse Harjan säätö –pudotusvalikosta Kaari korkea. 
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6. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. Kappaleen tulisi nyt olla 

seuraavan kuvan mukainen. 

 
Kyltti reunapinnalla 
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Harjoitus 5 – Kuvannot 
 

Nyt tarkastelet äsken luomaasi pintaa eri tasoilta varjostettuna ja ilman 
varjostusta. Muutat myös ikkunointia ja tuot näkyviin konstruktio-origon 
ja akselit.  

 

 Yhteen ikkunaan vaihtaminen 
1. Palaa yhteen ikkunaan valitsemalla Näytä, Ikkunointi, Ikkuna 1 

on koko näyttö. 

Huomautus: Ikkunointia voidaan muuttaa tarpeen mukaan ja  
milloin tahansa. 

2. Valitsemalla työkaluriviltä Sovita saat koko kappaleen näkyviin 
grafiikkaikkunaan. 

 Konstruktio-origo ja kappaleen varjostaminen 
1. Näytä koordinaatisto ja origo painamalla [F9].  
2. Valitse Isometrinen kuvanto Kappaleen tulisi näyttää seuraavan 

kuvan mukaiselta. (Klikkaa tarvittaessa Sovita uudelleen.) 
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Kyltti rautalankamallina origo ja akselit näkyyvissä. 

3. Piilota konstruktio-origo ja –akselit painamalla [F9] uudelleen. 

 4. Ota varjostus käyttöön painamalla [Alt + S] tai valitsemalla 
Varjostettu joko työkaluriviltä tai Kuvaruutu-valikosta. 
Varjostettuna pinta näyttää yhtenäiseltä. 

 

 Kuvannon vaihtaminen 
1. Näet kappaleen syvyyden valitsemalla Edestä kuvanto tai 

valitsemalla Näytä-valikosta Vakiokuvannot, Edestä kuvanto.   

Kuvannon vaakasuora viiva on X-akseli. Suoralla kulkee Z0-taso. 
Kuvannosta huomaat, että kappale ei ylitä tasoa Z0. Kun 
kappaleen valmistus etenee, huomaat, että se lähestyy Z0-tasoa. 
Piilota konstruktio-origo ja –akselit painamalla [F9] uudelleen. 
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Edestä kuvannossa kyltti näkyy suhteessa Z0-tasoon. 

 Huomautus: Kappaleen ei pitäisi ylittää Z0-tasoa, koska Z0 on 
aihion yläreuna ja samalla taso, jolle CNC-työstökone asetetaan 
Jos kappale ylittää Z0-tason, sitä ei siltä osin työstetä. Tällaisessa 
tapauksessa malli voidaan siirtää Z0-tason alapuolelle 
käyttämällä Siirrä-toimintoa. 

 
2. Valitse Päältä kuvanto ja Sovita jäljellä seuraavien pintojen 

luontia varten. 

Huomautus: Grafiikan kuvannon vaihtaminen ei siirrä tai 
mitenkään muuta geometriaa: kuvannon vaihtaminen vaihtaa  
vain näkökulmaa. Geometria näyttää kuitenkin kiertyvän, kun 
kuvantoa vaihdetaan. 
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 Orgaanisen pinnan luonti kappaleen sisäpuoliseen 
pohjaan  

 
Kyltin sisäpuolisen pohjan orgaaninen pinta 

1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 
valintaikkuna avautuu.  

2. Luo ketju valitsemalla reunan sisempi ääriviiva kuten kuvassa alla.  

 
3. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -

valintaikkuna avautuu. 
4. Anna säteeksi 25.00. 
5. Valitse Harjan säätö –pudotusvalikosta Kaari keskitaso.  
6. Päivitä poikkileikkauksen ikkuna klikkaamalla valintaikkunasta 

Sovita (katso kuvaa alla). 
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Varmista, että asetuksesi ovat alla olevan kuvan mukaisia. 
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7. Avaa Lisäparametrien valintaikkuna klikkaamalla   
valintaikkunan vasemmasta yläkulmasta. 

8. Anna 200 Poikkileikkauksen skaalaukseksi. Tällä asetuksella 
poikkileikkausta venytetään kohti pinnan keskikohtaa 200 %. 
Varmista, että asetuksesi ovat samanlaisia kuin kuvassa alla. 

  
9. Sulje molemmat parametrien valintaikkunat klikkaamalla 

molempiin OK.   

  Kappaleen tarkasteleminen eri kuvannoista 
Kaksi ensimmäistä pintaa on nyt luotu. Seuraavaksi voit tarkastella 
luomaasi mallia eri kuvannoista. 

1. Valitse Isometrinen kuvanto Tästä kuvannosta näkyy juuri äsken 
luotu profiililtaan kaartuva pinta  
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Kyltti, jossa on reuna-ja pohjapinnat. 

2. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. Peruuta varjostus 
painamalla [Alt + S] uudelleen, tai klikkaa työkaluriviltä 
Rautalanka-ikonia.  

 

Huomautus: Varjostus koskee koko mallia, kaikki luotujen 
pintojen lisäksi myös Art-peruspintaa.   

 
Kyltti varjostettuna 

3. Valitse työkaluriviltä Dynaamisen kierron painike tai valitse 
Mastercamin valikkoriviltä Näytä, Asento, Dynaaminen kierto.  
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4. Valitse kierron pisteeksi kappaleen keskus. Kierrä kappaletta 
kuvaruudulla liikuttamalla kursoria. Voit kiertää kappaletta mihin 
suuntaan tahansa. Kun kappale on toivotussa asennossa, lukitse 
kappale kuvaruudulle klikkaamalla uudelleen. Tutustu 
kappaleeseen kokeilemalla erilaisia kuvakulmia .  

5. Valitse Suurenna ikkunalla ja tutki yksityiskohtia vetämällä ikkuna 
sisäpuolisen kulman ympärille. 

Huomautus: Suurenna ikkunalla –toiminto suurentaa osan 
kuvaruudun grafiikasta. Käytettäessä tätä toimintoa Mastercam 
kehottaa piirtämään suorakaiteen muotoisen valintaikkunan sen 
alueen ympärille kuvaruudulla, jota halutaan suurentaa. Kun 
klikkaat uudelleen, valintaikkunan sisältö näkyy suurennettuna 
koko kuvaruudulla. 

 

 
6.  Tuo koko malli kuvaruudulle klikkaamalla Sovita.   
7.  Valitse Päältä kuvanto seuraavien pintojen luomista varten.  
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Harjoitus 6 – Tiedoston tallennus 
 

Tiedoston tallentaminen on järkevää tehdä usein työn edistyessä. 
Kappaletiedosto tulisi tallentaa aina, kun operaatio on saatu valmiiksi ja 
ennen työstöradan luomista. 
1.  Valitse valikkoriviltä Tiedosto, Tallenna nimellä. Tallenna nimellä 

–valikkoikkuna avautuu. 

2. Avoinna oleva tiedosto näkyy korostettuna Tiedoston nimi –kentässä. 
Lisää tiedoston Sign_mm.mcx eteen omat nimikirjaimesi (Esimerkiksi 
PPSign.mcx). Tällä tavoin et tallenna tiedostoa alkueperäisen tilalle. 

3. Tallennan tiedosto uudella nimellä klikkaamalla OK..  

 
Huomautus: Kun teet tätä harjoituskirjaa, tiedosto kannattaa 
tallentaa jokaisen harjoituksen lopuksi. Kätevintä on ehkä lisätä 
harjoituksen numero tiedoston nimeen, jolloin kyseiseen 
harjoitukseen on helppo palata myöhemmin. 
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Harjoitus 7 – Elliptisen orgaanisen pinnan luonti  
 

Huomautus: Erillinen elliptinen Art-pintaoperaatio luo numeerisesti 
määritellyn ellipsin, jossa pinnan luontia varten ei hyödynnetä 
olemassaolevaa geometriaa. Tämän kaltaisen elliptisen pinnan luontia 
käsitellään myöhemmissä luvuissa. 

 Ennen kuin aloitat harjoituksen varmista, että kuvantona on Päältä.  

  Elliptisen peruspinnan luonti 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio.  
2. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Tarkasta, että Ketjutus on 

valittuna ja valitse sitten piste missä tahansa ellipsin kohdassa. 

 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    49 



Luku 3 

3. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -
valintaikkuna avautuu. 

 4. Valitse Esimääritellyistä poikkileikkauksista Kupera parabeli. 
5. Anna Leveydeksi 50.00 ja Korkeudeksi 15.00. 
6. Valitse Harjan säätö –parametriksi Kaari keskitaso.  

 
7. Siirry lisäparametreihin klikkaamalla nuolta ikkunan vasemmassa 

yläkulmassa: Lisäparametrit – orgaaninen –ikkuna avautuu. 
Valitse valikkoon kuvassa alla näkyvät arvot. 
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Huomautus: Sisäänpäin  luo pinnan geometrian ääriviivasta 
sisäänpäin. Ulospäin  luo pinnan geometrian ääriviivasta 
ulospäin ja jättää sisäpuolen koskemattomaksi. Ellipsi luodaan 
valitsemalla suunnaksi sisäänpäin. 

8. Sulje molemmat valintaikkunat valitsemalla OK. Kappaleen tulisi 
nyt olla seuraavan kuvan mukainen. 

 
Kyltin elliptinen pinta 
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Harjoitus 8 – Usean pinnan luonti yhdellä kertaa 
 

 

Edellisissä harjoituksissa luotiin yksi pinta kerrallaan. Tässä 
harjoituksessa luodaan useita pintoja samalla kertaa valitsemalla useita 
ketjuja. Kun valitaan useita ketjuja, jotkut ketjut voivat olla sisäkkäisiä 
(ketju ketjun sisäpuolella). B-kirjain on esimerkki sisäkkäisistä ketjuista, 
jossa sisemmät ääriviivat on ketjutettu ulompien ääriviivojen sisäpuolelle.  

Nestatuissa ketjuissa väliä uloimmasta ketjusta seuraavaan sisempään 
ketjuun kutsutaan positiiviseksi väliksi. Väliä sisemmästä ketjusta 
sisemmäs kutsutaan negatiiviseksi väliksi. Jos mallissa on useita 
sisäkkäisiä ketjua välit toistuvat saman kaavan mukaan — postiivinen, 
negatiivinen, positiivinen jne.  

  Kirjaimen ja numeron pintojen luonti yhdellä valinnalla 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio.  
2. Valitse ketjutus-valintaikkunasta Monikulmio-ketjutusmenetelmä 

Monikulmio-menetelmällä voit ketjuttaa geometrian vetämällä 
monikulmion epäsäännöllisen geometriaan, jonka muotoa olisi 
hankala sovittaa suorakulmaiseen ikkunaan. 

Huomautus: Ikkuna-menetelmällä voit valita joukon ketjuja 
yhdellä kertaa vetämällä ikkunan valittavien ketjujen ympärille. 
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3. Piirrä monikulmio alla olevassa kuvassa näkyvien kohtien avulla. 

Lopeta ketjutus kaksoisklikkaamalla ensimmäistä pistettä 
uudelleen. Mastercam kehottaa asettamaan etsintäpisteen. 

Huomautus: Varmista, että monikulmio ulottuu kaikkien 
haluttujen alkioiden ympärille lukuunottamatta kahta spliniä 
luvun 143 alapuolella, kuten alla olevassa kuvassa. 
Klikkauskohdat näkyvät paremmin, jos varjostat kappaleen. 
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4. Klikkaa monikulmion sisäpuolella. Ketjutuksen merkiksi valittu 
geometria muuttuu keltaiseksi.  

5. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -
valintaikkuna avautuu. 

6. Anna Orgaanisen pinnan parametrit -ikkunaan alla olevassa 
kuvassa näkyvät arvot.  

 
7. Valitse OK. Kappale näkyy kuvaruudulla. 
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8. Valitse Isometrinen kuvanto. Kappaleen tulisi olla seuraavan 
kuvan mukainen.  

 
Kyltti ilman varjostusta 

9. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. 

 
Kyltti varjostettuna 

Huomautus: Kun tarkastelet lähemmin ympyröityä aluetta, huomaat että 
se ei ole kaivertunut pohjaan asti. Seuraavaksi viimeistellään se. 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    55 



Luku 3 

 

 Pinnan luonti vähentämällä 
Seuraavaksi luodaan koristeen sisäpuolelle painauma, että se näyttäisi 
syvemmältä ja pyöreämmältä ikään kuin se olisi kaiverrettu. 
Tyyliksi valitaan Vähennä. Aikaisemmissa harjoituksissa tyylinä oli 
Lisää, joka lisää pinnan peruspintaan. 

       
1. Valitse kuvannoksi Päältä. 

 2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. 
3. Valitse koristeen sisuksen muodostavat ketjut klikkaamalla kahta 

kuvassa alla näkyvää kohtaa. 
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4. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -
valintaikkuna avautuu. 

5. Anna säteeksi 6.00. 

6. Valitse Yleisten parametrien Tyyli-pudotusvalikosta Vähennä. 
Pinnan kohottamisen sijaan Vähennä muokkaa malliin 
syvennyksen. 
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7. Valitse OK. Kappale näkyy kuvaruudulla. 
8. Valitse Isometrinen kuvanto  

 
9. Valitse Operaation hallinnan Art-välilehdeltä Piilota geometria. 

Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Huomaa 
Vähennä-toiminnolla syntynyt painauma koristeen pohjassa.  
Kappale näyttää nyt enemmän kaiverretulta. 

 
Kyltti, jossa on vähennetty pinta 

 

Harjoitus 9 – Pyyhkäisypintojen luonti 
 

 

Toistaiseksi luomasi pinnat ovat olleet orgaanisia pintoja. Tässä 
harjoituksessa luodaan pyyhkäisypintoja käyttämällä kyltin numeroiden 
alla olevia splinejä.  
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Pyyhkäisypinnat eroavat orgaanisista pinnoista siinä, että pyyhkäisypinnat 
voidaan muodostaa sekä avoimiin että suljettuihin ketjuihin. Lisäksi 
pyyhkäisypinnat muodostavat valitun poikkileikkauksen molemmin puolin 
valittua geometriaa.  

 
Pyyhkäisypinnan geometria 

1. Aloita pyyhkäisypintojen luonti valitsemalla Päältä kuvanto. 
 2. Valitse Operaation hallinnan Art-välilehdeltä Piilota geometria. 

Tästä painikkeesta näytetään ja piilotetaan geometria.  
3. Valitse Art, Luo Art-pinta pyyhkäisyoperaatio. Ketjutus-

valintaikkuna avautuu. 

 
4. Valitse valintaikkunasta ketjutukseksi Yksittäinen. 
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5. Valitse kuvassa alla näkyvät kaksi spliniä ja lopeta ketjutus 

klikkaamalla OK. Pyyhkäisypinnan parametrit -valintaikkuna 
avautuu. 

 
6. Valitse Säteeksi 3.00. 
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7. Pyöristä valitun geometrian päät valitsemalla Pään määrittely -
parametriksi Pyöristys. (Tasainen-parametri tasaisi päät.) 

8. Varmista, että asetuksesi vastaavat alla olevan kuvan asetuksia. 

 
 

 9. Valitse OK.  
10. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. Kappaleen tulisi olla 

seuraavan kuvan mukainen.  
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Valmis kyltti 

Nyt olet suorittanut pinnan luonti –harjoituksen. Kappale on nyt valmiina 
työstöradan luontia varten. Muista tallentaa tiedosto nimellä (omat 
nimikirjaimet)Sign_mm.mcx. 

Kahdessa seuraavassa kappaleessa perehdyt kappaleen luontiin 
yksityiskohtaisemmin. Ohjelmoit työstöradan, luot työstödan solidimallin 
ja tulostat NC-koodit. 

 

Harjoitus 10 – Haastetehtävä 
 

Yritä tehdä mahdollisimman monta tämän haastetehtävän harjoitusta 
itsenäisesti turvautumatta kirjan edellä olleisiin harjoituksiin. Toista kukin 
tehtävä, kunnes selviät niistä ilman apua. 

1. Sulje Mastercam X2 Art. 
2. Käynnistä Mastercam X2 Art uudelleen. 
3. Avaa viimeiseksi tallentamasi tiedosto (Omat 

Nimikirjainet)sign_mm.mcx. 
4. Sovita geometria näytölle. 
5. Valitse kuvaruudulle kuvanto Edestä. 
6. Valitse kuvaruudulle kuvanto, jossa näet kappaleen sivulta. 
7. Zoomaa kappaleen eri kohtiin. 
8. Poistu Mastercamista. Käynnistä Mastercam uudelleen. 
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9. Avaa alkuperäinen geometria ja tee kappale uudestaan. Käytä 
apuna harjoituskirjaa mahdollisimman vähän. Kokeile myös 
erilaisilla poikkileikkauksen Tyyleillä ja Harjan säätö -
parametreilla  
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4 Tutustuminen Mastercam X2 Artiin 
  

Tässä luvussa käsitellään samoja asioita kuin kolmannessa luvussa, mutta 
nyt niihin perehdytään syvällisemmin. Myöskään näiden tehtävien 
suorittaminen ei edellytä Mastercamin hallintaa ja siksi ensin 
tutustutaankin Mastercam X2 Artin lisenssiointiin ja käyttöliittymään. 

Harjoituskirjan ohella kannattaa tutustua Mastercamin asennuksen 
yhteydessä asennettuihin oppaisiin, erityisesti Mastercam X2 
Aloitusoppaaseen. Aloitusoppaassa ja Mastercamin Käyttöoppaassa (pdf-
tiedostona /documentation-kansiossa) on yksityiskohtaisia tietoja 
Mastercam X2:sta, sen käyttöliittymästä ja toiminnoista. 

Tässä luvussa luodaan medaljonki jonka on mahduttava halkaisijaltaan 75 
mm kokoiseen ja 6.0 mm syvään taskuun. Tehtävää varten luodaan 
profiililtaan pyöreä tekstiä sisältävä lieriö. Ohessa näkyvät kuvat 
kappaleen geometriasta, valmiista varjostetusta pinnasta ja solidista.  

 

  

 
Medaljonki (geometria, valmis varjostettu malli ja solidi) 

Tämän luvun jälkeen olen tutustunut seuraaviin aiheisiin:  
 Mastercam X2 toimintaympäristö 
 Mastercam X2 Artin käynnistys 
 Tiedoston avaaminen 
 Art-peruspinnan luonti 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    63 

 Orgaanisen pinnan luonti 



Luku 4 

 Tiedoston tallennus 
 Tutustuminen Art-peruspinnan parametreihin 
 Orgaanisen pinnan parametreihin tutustuminen 

 

 Tutustuminen Mastercam X2:een 
 

  HASP- ja NetHASP-suojauspalikat 
Mastercam käyttää kahta eri lisenssijärjestelmää: yksittäiset lisenssit 
(HASP) ja verkkolisenssit (NetHASP). Käytettäessä yksittäistä 
lisenssiä, tarvitaan joko rinnakkais- tai USB-porttiin liitettävää 
erityistä HASP-suojauspalikkaa. Puuttuvasta tai väärin 
konfiguroidusta suojauspalikasta aiheutuu seuraava virheilmoitus: 

 
Jos kuvaruudulle ilmestyy tämä ilmoitus, lue asiaan liittyvät ohjeet 
Käyttöoppaasta tai ota yhteyttä Mastercam-myyjääsi. 
Verkkolisenssi edellyttää, että NetHASP on asennettu verkossa 
olevaan tietokoneeseen. Jos Mastercamia käynnistettäessä saat jonkin 
seuraavista ilmoituksista, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään: 

 Virhe haettaessa Art-lisenssiä. Tälle tuotteelle ei 
ole hankittu yhtään lisenssiä. 

 Active NetHASP server not found. 
 Kaikki käytettävissä olevat lisenssit ovat käytössä. 

Lisätietoja NetHASP-suojauspalikan asennuksesta saat Mastercam 
X2 Asennusoppaasta, joka on asennettu pdf-tiedostona 
/documentation-hakemistoon. 

  Mastercamin käyttöliittymä 
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Mastercamin käyttöliittymässä on monia erillisiä osia. Liittymän 
yläreunassa on valikkorivi (Tiedosto, Muokkaa, Näytä jne.). 
Valikkorivin alla ovat työkalurivit, AutoCursorin valintapalkki, 
Yleinen valintapalkki ja käytössä olevan toiminnon valintapalkki.  



Tutustuminen Mastercam X2 Artiin 

Kuvaruudun vasemmassa reunassa on Operaatioiden hallinnan 
valintaikkuna, johon kuuluvat Työstöratojen, Solidien ja Artin 
välilehdet. Operaatioiden hallinnan oikealla puolella on grafiikka-
ikkuna, jossa kappaletiedostot näytetään. Operaatioiden hallinnnan 
alapuolella, kuvaruudun alareunassa on Tilarivi. 
Äärimmäisenä vasemmalla on pystysuoraan asentoon lukittuja 
ikoneja, jotka osoittavat näkyviin valittuja työkalurivejä. 
Kuvaruudussa äärimmäisenä oikealla on pystysuora Viimeksi 
käytettyjen toimintojen palkki, jossa käytetyt toiminnot näkyvät 
ikoneina. 
Alla olevassa kuvassa näkyvät jotkut Mastercamin pääkäyttöliittymän 
osista. 

 

Valikkorivi 
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Useimpia Mastercamin toimintoja käytetään pudotusvalikoiden, 
valikoiden ja alavalikoiden ryhmistä, jotka avataan Mastercamin 
käyttöliittymän yläreunan valikkoriviltä. Tutustu toimintoihin valikkoriviä 
klikkaamalla. Useimpien toimintojen vieressä on sitä symboloiva ikoni, 
jolloin ikoni ja sitä vastaava toiminto jäävät helpommin mieleen. 

Työkalurivit 

  

Työkaluriveihin on koottu yleisiä toimintoja, joita käytetään niitä 
vastaavista ikoneista. Työkalurivien mustista nuolista avautuu 
lisätoimintojen pudotusvalikko. Työkalurivien oletuspaikka 
käyttöliittymässä on valikkorivin alapuolella. Työkalurivit voidaan siirtää 
joko vetämällä ne työkalurivien alueen ulkopuolelle tai 
kaksoisklikkaamalla niitä. Työkalurivit voidaan lukita sekä pystysuoraan 
että vaakasuoraan asentoon.  

Yleinen valintapalkki 

 

Alkioita valitaan grafiikka-ikkunasta useimpiin Mastercamin toimintoihin 
Yleisen valintapalkin avulla. 

AutoCursor 
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AutoCursorin valintapalkkia käytetään X-, Y- ja Z-koordinaattien 
syöttämiseen manuaalisesti. Tätä valintapalkkia voidaan käyttää pisteiden 
etsintään ja tartuntaan samalla, kun AutoCursoria liikutetaan geometrian 
päällä grafiikkaikkunassa. AutoCursor on toiminnassa aina, kun 
Mastercam pyytää valitsemaan jonkin kohdin grafiikkaikkunassa. 
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Valintapalkit 

 

Valintapalkkeja käytetään geometrian luontiin ja muokkaamiseen. 
Toimintoja käytetään klikkaamalla toiminnon painikkeita tai antamalla 
kenttiin halutut arvot. Valintapalkit voidaan lukita paikoilleen, vapauttaa 
ja siirtää toiseen paikkaan. 

Jos aktiivista toimintoa ei ole valintapalkissa, valintapalkki näkyy 
harmaana. 

 

 

Operaation hallinta 

Operaation hallinnassa on Työstöratojen, Solidien ja Artin välilehdet. 
Välilehdeltä toiselle siirrytään klikkaamalla Operaation hallinnan 
yläreunan painikkeita. 

Työstöradat 

 

Työstöradat-
välilehdellä on 
kulloisenkin käytössä 
olevan tiedoston 
työstörataryhmät ja 
konetyypit. Operaation 
hallinnan Työstöradat-
välilehdeltä luodaan, 
lajitellaan, muokataan, 
regeneroidaan, 

Solidien hallinta 

 

Operaation hallinnan 
Solidit-välilehdellä on 
kunkin käytössä 
olevan tiedoston 
solidit ja sen 
operaatiohistoria ja 
työstöradat. Solidit 
välilehdeltä 
muokataan solideja ja 
solidien operaatioita. 

Art-hallinta 

 

Operaation hallinnan 
Art-välilehdellä on 
kunkin käytössä 
olevan tiedoston Art-
elementit, 
operaatiohistoria 
operaatioihin kuuluvat 
parametrit. Operaation 
hallinnan Art-
välilehdeltä 
muokataan Art-

Mastercam X2 Art harjoituskirja    67 



Luku 4 

tarkistetaan, 
simuloidaan ja 
postprosessoidaan 
operaatioita. 
Työstöradat voivat 
olla sekä 
assosiatiivisia että ei-
assosiatiivisia. 

peruspintaa ja Art-
operaatioita. 

Grafiikkaikkuna 

 

Grafiikkaikkunnassa katsellaan, luodaan ja muokataan kappaleita. 
Grafiikkaikkunassa näkyvät myös kulloinkin käytössä olevat mittayksiköt 
(tuuma/millimetri), kappaleen koordinaatistoakselit ja siitä voidaan 
katsella eri kuvantoja, konstruktiotasoja, työkalutasoja ja 
työkoordinaatistoa.  
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Tilarivi 
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Tilarivi sijaitsee Mastercam-ikkunan alareunassa. Tilariviltä muokataan 
ominaisuuksia (värejä, viivatyyppejä jne.), geometrian tasoja, ryhmiä, 
kuvantoja, geometrian ja työstöradan suuntia (työkalu- ja 
konstruktiotasoja). 

  Kappaleen näyttöön liittyvät toiminnot 
Mastercamissa on useita tapoja määritellä, kuinka kappaleet näkyvät 
grafiikkaikkunassa. Alla olevia painikkeita käytetään tämän 
harjoituskirjan eri tehtävissä. 

Huomautus: Mastercam X2:n käyttöliittymä on muokattavissa, minkä 
vuoksi käyttöliittymäsi voi näyttää erilaiselta kuin tässä kuvattu liittymä. 

Alla olevilla työkalurivin painikkeilla voidaan määrittää, kuinka 
suurena geometria näkyy. 
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Näytä-toiminnon työkalurivin painikkeilla valitaan kappaletta eri 
kulmista näyttäviä grafiikkaikkuan kuvantoja 
 

 
 

 

 

Suurenna ikkunalla 
Kursorilla vedetään ikkuna suurennettavan alueen ympärille. 

Suurenna kohteeseen: 
Skaalaa valitut alkiot automaattisesti grafiikka-alueelle. 

Pienennä 
Geometria palautetaan siihen kokoon, jossa se 

Sovita kuvaruudulle 
Geometria suurennetaan tai pienennetään näytölle 

Uudelleenpiirto 
Ruudun uudelleenpiirto ja jäänteiden poisto.. 

Dynaaminen kierto 
Kappaleen pyöritys hiirellä. 

Päältä kuvanto 

Edestä kuvanto 

Oikea kuvanto 

Isometrinen 

Vihje: Grafiikan 
näytön toimintoihin 
päästään myös hiiren 
oikealla näppäimellä 
grafiikka-ikkunaa 
klikkaamalla 
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Huomautus: Kuvanto ei vaikuta geometrian luontitasoon.  
Mastercamissa luontitasoa kutsutaan konstruktiotasoksi. Katso 
Mastercamin käytönaikaisesta opastuksesta lisätietoja 
konstruktiotasoista ja kuvannoista. 
Kun hiiren oikealla painikkeella klikataan grafiikka-ikkunaa,avautuu 
täysin muokattavissa oleva Näytä-toimintojen valikko. Tästä 
valikosta voidaan säädellä kuvaruudun näyttöä työkalurivien tavoin, 
ja lisäksi valikossa on lisätoimintoja. 

  

 

Huomautus: AutoCursorin avulla on helpompi valita pisteitä tarttumalla 
niihin automaattisesti. Tartunnan voi tehdä esimerkiksi pääte- tai 
keskipisteisiin. 

  Mastercam X2 Artin toiminnot 

Valitse Art Mastercamin päävalikkoriviltä Useimpiin Art-toimintoihin 
päästään Mastercamin valikkorivin Art-valikosta.  

 

Huomautus: Lisää Art-toimintoja on Operaation hallinnan Art-
välilehdellä, ja niihin päästään myös klikkaamalla Art-välilehden ikkunaa 
hiiren oikealla painikkeella. 
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Palauta värit 
Plalauttaa ryhmien värit 
oletusarvoihin.  

Zoomauksen hallinta
Suurennetaan ikkunalla valittu alue tai

pienennetään sitä 50%.

Kuvantojen hallinta 
Kuvannoksi valitaan päältä, 
edestä, sivulta tai isometrinen. 

Näytön hallinta
Geometria suurennetaan,

pienennetään tai piirretään uudelleen.

Dynaminen hiiri 
Hiirellä kierretään näytöllä 
olevaa kappaletta, siirretään 
kuvantoa oikealle, vasemmalle, 
ylös tai alas, (panorointi), 

AutoCursor
Korostaa kaikki kursorin alla olevat alkiot ja

tarraa lähimpään valittavaan alkioon.
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 Valintaikkunoiden sulkeminen 
Mastercam X2 Art –valintaikkunoiden alareunassa on yleensä 
seuraavanlaiset ikonit: 

 
 Vihreä valintamerkki tarkoittaa OK. Käyttämällä tätä painiketta 

valintaikkunan parametrit tulevat voimaan.  
 Punainen X peruuttaa tehdyt muutokset ja sulkee valintaikkunan. 
 Kysymysmerkki avaa Ohjeen.  

 

 Harjoitus 2 – Mastercam X2 Artin käynnistäminen 
 

Tässä harjoituksessa oletetaan, että olet asentanut Mastercam X2 Artin 
onnistuneesti, suorittanut tarvittavat asennuksen jälkeiset toiminnot ja olet 
valmis suunnittelemaan ja työstämään kappaleita Mastercamilla. 

Huomautus: Saat tietoja Mastercamin asentamisesta ohjelman yhteydessä 
asennetusta  X2:n asennusoppaassa tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi. 

Käynnistä Mastercam X2 Art jollakin seuraavista tavoista: 
 Kaksoisklikkaa Mastercamin ikonia Windowsin® 

työpöydällä: 

 
 Valitse Mastercam Windowsin Kaikki ohjelmat –valikosta.  

Oletuksena Mastercam käynnistää Design-sovelluksen. 

Valitse Art Mastercamin valikkoriviltä. Kun Art-malli on avoinna, voit 
valita Artin toimintoja myös Operaatioiden hallinnan Art-välilehdeltä. 
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Harjoitus 3 – Tiedoston avaaminen 
 

Tässä harjoituksessa luodaan pintoja käyttämällä olemassaolevaa 
kappalegeometriaa. Luvussa 5 luodaan työstörata tälle mallille. 

Huomautus:  Luvussa 8 opit, kuinka tiedostoja käännetään käytettäväksi 
Mastercam X2 Artissa. 

 Uuden tiedoston avaaminen ja tietokannan tyhjennys 
Uuden tiedoston avaaminen tyhjentää tietokannan ja uuden kappaleen 
luonti aloitetaan alusta. Samalla kaikki asetukset palautuvat 
oletusarvoihin. Uuden tiedoston avaaminen on tärkeää ennen uuden 
kappaleen suunnittelun aloittamista tai jonkin toisen tiedoston 
avaamista. 

1. Valitse Tiedosto, Uusi. 
2. Jos jokin tiedosto on avoinna Mastercam kysyy tallennetaanko 

tiedostoon tehdyt muutokset. Valitse Kyllä, jos haluat tallentaa 
tiedoston tai Ei, jos et halua. 
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3. Jos valitset Kyllä, anna tiedostolle tarvittaessa uusi nimi tai valitse 
se luettelosta. 
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4. Valitse OK.  Mastercam tallentaa avoinna olleen tiedoston, ja uusi 
tiedosto voidaan avata. 

5. Lataa harjoituksen tiedosto valitsemalla Tiedosto, Avaa. Avaa-
valintaikkuna avautuu. 

6. Siirry harjoitustiedostoihin ja valitse medallion_mm.mcx –niminen 
geometriatiedosto. 
..\documentation\art tutorial parts\MEDALLION-mm.mcx 

Huomautus: Voit katsella tiedostoja pikkukuvina valitsemalla 
Esikatselun.  

7. Avaa valittu tiedosto klikkaamalla Avaa.  
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8. Va
litse työkaluriviltä Sovita. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan 
kuvan mukaiselta.  
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9. Valitse työkaluriviltä Pienennä edelliseen / .5. Mastercam 
pienentää geometriaa noin 50 % jättäen tilaa kappaleen ympärille. 

10. Origon ja koordinaattiakselit saat näkyviin painamalla [F9]. 
 

Harjoitus 4 – Art-peruspinnan luonti 
 

Tässä harjoituksessa luodaan Art-peruspinta, johon medaljonki luodaan. 
Art-peruspinta on muokkaamaton, litteä pinta, johon malli suunnitellaan. 
Aina, kun aloitetaan uusi työ, täytyy Art-peruspinta määritellä.  

Art-peruspinta on litteä, suorakulmainen pisteverkko, jolle perusmitat 
annetaan (pituus, leveys, korkeus). Mastercam Art “kasvattaa” 
veistoksellisen mallin tasaisesta pisteverkosta nostamalla ja alentamalla 
verkon pisteitä.  

Mastercam Artin pinnat ovat erilaisia kuin Mastercamin Millin tai 
Routerin pinnat, joissa yksittäisiä erityyppisiä pintoja kytketään toisiinsa, 
Mastercm Artissa malli suunnitellaan yhdelle ainoalla peruspinnalle. 

 

 
Art-peruspinta ja origo. 

 

Huomautus: Kun työskentelet 2D-geometrialla, pidä mielessäsi, että X-
suunta (tai –akseli) on vaakasuorassa kuvaruudun poikki ja Y 
pystysuorassa kuvaruudun poikki.  Z-suunta on sisäänpäin kuvaruutuun ja 
ulospäin kuvaruudusta. 
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Art-peruspinnan sijainti koordinaatistossa vastaa kappaleen sijantia 
työstökoneessa. Malli luodaan Art-peruspinnalle ja samalle määritellään 
kappaleen sijainti työstökoneessa. Normaalisti Art-peruspinnan vasen 
alakulmaan asetetaan X0, Y0 (origo) Art-peruspinnan oikea yläkulma on 
seuraava tärkeä piste. Oikean yläkulman X-koordinaatti määrää 
peruspinnan leveyden ja sen Y-koordinaatti määrää sen korkeuden. 

 
Nollapisteiden paikat 
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Koneen origo ja kappaleen origo ovat harvoin samassa kohdin. Ennen työstön 
aloittamista koneen koordinaatisto on asetettava kappaleen kooordinaatistoon.. 
Tätä kutsutaan nollapisteen asettamiseksi. 
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Z-koordinaatti määrittää, missä kohdin Z-akselia Art-pinta on. Tavallisesti 
peruspinta on kohdassa Z0. Art-peruspinnan valintaikkunassa määritellään 
peruspinnan origo, peruspinnan koko ja kappaleen syvyys (Z). 

Huomautus: Art-peruspinnan on ulotuttava kappaleen geometrian 
ulkopuolelle, muutoin työstörataa ei saada ohjelmoiduksi koko 
geometrialle. Jos peruspinta on liian pieni, työstörata typistyy vastaavista 
kohdista. 

  Uuden Art-peruspinnan luonti 
1. Valitse valikkoriviltä Art, Uusi Art-peruspinta 

suorakulmainen. Uusi Art peruspinta –valikkoikkuna avautuu. 
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2. Valitse valikkoon kuvassa alla näkyvät arvot. Nämä arvot 
määrittävät peruspinnan suuruuden. 
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3. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. Peruspinta näkyy verkkona. 

 
Huomautus: Harjoituksessa on lisätietoja uusien Art-peruspintojen 
luonnnista. Operaation hallinnan Art-välilehden toiminnoista on 
lisätietoja kuudennenn luvun harjoituksessa 6. 
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Harjoitus 5 – Orgaanisen pinnan luonti  
 

Mastercam X2 Artissa käytetään seuraavia käsitteitä: 
Art-malli tarkoittaa koko koristemallia.   
Art-peruspinta on Mastercam X2 Artille erityinen 2D-pisteverkko 
tai varjostettu 3D-pinta. Art-peruspinta näytetään joko varjostettuna 
tai verkkona. Jokainen Art-mallin elementti luodaan Art-
peruspinnalle. 
Art-pintaoperaatiolla peruspintaan lisätään yksityiskohtia ja 
piirteitä. Art-pintaoperaatiot käyttävät geometriaa ääriviivoina ja 
perustuvat käyttäjän määrittelemään poikkileikkaukseen. 

 

Tämän harjoituksen ensimmäinen luotava pinta on orgaaninen pinta. 
Orgaaninen pinta yltää vastakkaisilta reunoilta keskelle. Pinta skaalaa ja 
trimmaa itseään sitä mukaa, kun reunoja siirretään lähemmäs tai kun niitä 
etäännytetään toisistaan. Se luo juohevia muotoja ääriviivojen sisäpuolelle 
tai niiden ulkopuolelle. Orgaaninen pinta on Mastercam Artin käytetyin 
pintatyyppi. 
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Huomautus: Tässä harjoituksessa luodaan ensin orgaaninen pinta ja 
tutustutaan vasta sitten orgaanisen pinnan käsitteistöön. Jos haluat 
perehtyä käsitteistöön ensin, sinun kannattaa tutustua orgaanisen pinnan 
parametrien syvällisempään käsittelyyn harjoituksssa 8 ja palata tähän 
harjoitukseen sen jälkeen.  
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  Koveran peruspinnan luonti 
Kun Art-peruspinta on luotu, luodaan seuraavaksi pintaoperaatiot. 
Ensimmäinen pintaoperaatio on pyöreän lautasen luonti. 

Valitse valikkoriviltä Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. 
Ketjutus-valintaikkuna avautuu. 

1. 

2. Valitse ympyrän vasen alareuna, kuten kuvassa alla. Valittu ketju 
muuttuu keltaiseksi. 

 
Huomautus: Selkeyden vuoksi grafiikka näytetään ilman verkkoa.  

3. Lopeta ketjutus valitsemalla OK. Orgaanisen pinnan parametrit -
valintaikkuna avautuu. 

4. Klikkaa Valitse esimääritelty poikkileikkaus –painiketta ja valitse 
Kovera parabeli.  

5. Syötä Korkeus ja Leveys –arvot kuten seuraavassa kuvassa. 

Huomautus: Jos poikkileikkauksen profiili ei näy Poikkileikkaus-
ikkunassa klikkaa ikkunaa tai valintaikkunan Sovita-painiketta. 

6. Vähennä uusi pinta peruspinnasta valitsemalla Yleisten 
parametrien Tyyliksi Vähennä. 
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7. Varmista, että Harjan säätö on Normaali. 

 
8. Klikkaa OK. Kappale näkyy grafiikkaikkunassa.  
9. Näytä koordinaatisto ja origo painamalla [F9].   
10. Valitse Isometrinen kuvanto ja Sovita. Kappaleen tulisi olla 

seuraavan kuvan mukainen. 
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Medaljonki ilman varjostusta, origo ja koordinaattiakselit näkyvissä. 

11. Piilota koordinaattiakselit painamalla [F9]. 
12. Painamalla [Alt + S] varjostus näytetään tai piilotetaan. 

 

 
Medaljonki varjostettuna 

 Näytön valinnat 
Kappaleen syvyys näkyy valitsemalla työkaluriviltä Edestä 
kuvanto. Painamalla [F9] näet akselit.. 

1. 

 
2. Valitse Päältä kuvanto.   
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 Verkon tiheys 
Art-peruspinta näkyy pysty- ja vaaakasuorien viivojen verkostona tai 
yhtenäisenä varjostettuina alkioina. Käytä Pinnan pisteverkon tiheys 
–valintaikkunaa verkon silmäkoon (viivojen välisen raon) ja 
varjostuksen määrittelyyn. Näitä asetuksia muuttamalla geometria ja 
Art-pintaoperaatiot voivat näkyä paremmin. 

 
Klikkaa  ja anna verkon tiheydelle uusi arvo. 

Nyt Art-peruspinta on hyvin tiheä, mikä saattaa vaikeuttaa 
geometrian hahmottamista. Tiheyden vähentäminen avaa pintaa ja 
geometria näkyy paremmin.  

Huomautus: Verkon tiheys vaikuttaa vain Art-peruspinnan 
ulkomuotoon. Voit muutta sitä aina tarvittaessa. Se ei muuta 
varsinaista Art-peruspinnan pisteverkkoa.  

  Pinnan resoluutio 
Art-mallin muodostavaa pisteverkon pisteiden lukumäärää 
millimetriä tai tuumaa kohti muutetaan Resoluutio-parametrilla  
Pinnan resoluutio –valintaikkunassa. Resoluutiolla säädellään Art-
mallin terävyyttä. Pienellä resoluutiolla uudelleenpiirto on erittäin 
nopeaa. Nopealla uudelleenpiirrolla kokeilemiseen kuluu vähän aikaa. 
Suurella resoluutiolla voidaan tutkia pieniä yksityiskohtia. Suuri 
resoluutio pidentää kuitenkin uudelleenpiirtoon kuluvaa aikaa. 
Resoluutiota voidaan muuttaa aina tarvittaessa. 
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Tärkeä huomautus: Lisää Art-mallin resoluutiota ennen kuin luot tai viet 
työstörataa. Resoluutiota lisäämällä varmistat, että Mastercam laskee 
työstörataan kaikki tarvittavat pisteet. 
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Klikkaa  ja anna pinnan resoluutiolla uusi arvo. 
Seuraavissa kuvissa näkyvät erilaisten pinnan resoluutioiden 
vaikutukset.  

         
Pinnan resoluutio = 10      Pinnan resoluutio = 8 

 Verkon tiheyden muuttaminen 
Klikkaa Operaatioiden hallinnan Art-painiketta. Operaatioiden 
hallinnan Art-välilehti avautuu.  

1. 

 
Klikkaa Art pinnan pisteverkon tiheys. Pinnan pisteverkon 
tiheys -valintaikkuna aukeaa. 

2. 
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3. Anna tiheydeksi 90. 
4. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Kappale näkyy 

kuvaruudulla. 
5. Vertaa alla olevien kuvien tiheyttä. 

  

 

 

 

 
Verkon tiheys = 90.         Verkon tiheys = 99. 

6. Klikkaa Art pinnan pisterverkon tiheys, anna arvoksi 99 ja 
klikkaa OK. 

Pisteverkon tiheyden asetukset vaikuttavat sekä varjostettuihin 
että varjostamattomiin pintoihin. Tiheyden asetus vaikuttaa myös 
uudelleenpiirron nopeuteen. Mitä pienempi verkon tiheyden arvo 
on, sitä karkeampina ja rikkonaisempina pinnan elementit 
näkyvät grafiikkaikkunassa. Kun pinta on luotu, pinnan 
yksityiskohtia voidaan tutkia korottamalla resoluution arvoa. 
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 Orgaanisesti kohotetun S-kirjaimen luonti 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutus-

valintaikkuna avautuu. 
2. Ketjuta ensin kirjaimen ulompi ääriviiva ja sitten sisempi 

ääriviiva kuten kuvassa alla.   
Kirjaimessa on yksi ulompi ääriviiva ja viisi sisempää geometriaa. 
Kaikki reunaprofiilit ovat suljettua eikä niissä ole rakoja. 
Sisempiä profiileja kutsutaan sisäkkäisiksi(nestatuiksi) taskuiksi, 
koska ne ovat ulomman taskun sisällä. 

 
3. Valitse OK. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna 

avautuu. 
Vihje: Lisätietoja ketjutuksesta ja ketjutuksen valinnoista saat painamalla [Alt+H]. 
Kun Ohje on avautunut, klikkaa Hakemisto-välilehteä. Kirjoita ruutuun ketjutus. 
Valitse haluttu ketjutuksen aihe. Sulje lopuksi Ohje. 

4. Anna arvot kuten seuraavassa kuvassa. 
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5. Luo pinta klikkaamalla OK. 

 Eri kuvantojen käyttö 
Nyt kun malli on valmis, voit tarkastella sitä eri kuvannoista. 
Huomaa, että S-kirjaimen pinta on orgaanisten pintojen yhdistelmä, 
joka mukautuu lautasen koveraan pintaan. 
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Valitse Isometrinen kuvanto. Tässä kuvannossa näkyy koveran 
pinnan päälle kohotettu pinta. 

1. 

 
Varjostamaton medaljonki 

Varjosta kappale painamalla [Alt + S].  

Huom.: Varjostus koskee koko kappaletta, pintojen lisäksi myös 
peruspinnan litteän osan.  

2. 

 
Medaljonki varjostettuna 
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3. 

4. 

Valitse Dynaaminen kierto. Klikkaa kappaleen keskustaa ja 
pyöritä sitten kappaletta hiirtä liikuttamalla. Voit kiertää 
kappaletta mihin suuntaan tahansa. Kun kappale on haluamassasi 
asennossa, aseta kappale paikoilleen klikkaamalla sitä uudelleen. 
Tutustu kappaleeseen kokeilemalla erilaisia kuvakulmia . 
Yksityiskohtia voit tutkia suurentamalla ja pienentämällä 
kappaletta. 
Valitse Isometrinen kuvanto ja Sovita uudelleen.  

 Resoluution vertailu 
Tämä malli luotiin resoluutiolla 10 pikseliä/neliömillimetri. 
Uudelleenpiirto on erittäin nopeaa, jos resoluutiota pienennetään. 
Pienellä resoluutiolla erilaisten vaihtoehtojen kokeileminen on 
nopeaa, mutta varjostettuna kappale näyttää rakeiselta. Suurella 
resoluutiolla om mahdollista tutkia mallin ykityiskohtia, mutta 
uudelleenpiirto vie enemmän aikaa. 

Huomautus: Art-mallin pinnan resoluution asetukset vaikuttavat 
luotavan pinnan matemaattiseen tarkkuuteen. Toisin sanoen 
resoluutio vaikuttaa mallin laskemiseen käytettävien pisteiden 
lukumäärään. 

Klikkaa Operaation hallinnan Art-painiketta.  1. 
2. Klikkaa Art-mallin resoluutio. Pinnan resoluutio -valintaikkuna 

aukeaa.  

 
Syötä Pinnan resoluutioksi 8. 3. 
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4. Klikkaa OK. Varjostetun mallin tulisi näyttää alla vasemmalla 
olevan kuvan kaltaiselta. 

 
Resoluutio = 8         Resoluutio = 10  

Toista harjoituksen vaiheet 1-4, mutta muuta resoluutioksi taas 10.  5. 

 

Harjoitus 6 – Tiedoston tallennus 
 

Tässä harjoituksessa opetellaan tiedoston tallentamista. Työn edistyessä 
tiedosto tulee tallentaa toistuvasti ja säännöllisesti. Kappaletiedosto tulisi 
tallentaa erityisesti silloin, kun operaatio on saatu valmiiksi ja ennen 
työstöradan luomista. 
1. Klikkaa Mastercamin valikkoriviltä Tiedosto ja Tallenna nimellä. 

Tallenna nimellä –valikkoikkuna avautuu. 

2. Vältät tallentamasta alkuperäisen tiedoston päälle antamalla 
tallennettavalle tiedostolle uuden nimen. Voit esimerkiksi lisätä omat 
nimikirjaimesi tiedostonimen medallion.mcx alkuun.   

3. Klikkaa OK. 

Tämä tallennus päättää medaljonki-esimerkin. Seuraavassa luvussa 
ohjemoidaan työstörata medaljongille ja tarkistetaan se. Seuraavassa 
luvussa käsitellään myös aiempaa syvällisemmin Art-peruspinnan ja 
orgaanisen pinnan parametreja. Hallitsemalla hyvin nämä parametrit voit 
käyttää Mastercam X2 Art –ohjelmaa tehokkaasti ja valmistaa taidemallisi 
täysin suunnitellun kaltaisena. 



Tutustuminen Mastercam X2 Artiin 

 

Harjoitus 7 – Tutustuminen Art-peruspinnan 
parametreihin 

 

Uusi Art-peruspinta suorakulmainen –valintaikkunassa määritellään 
peruspinnan parametrit. Parametrien arvoja voidaan muuttaa hiirellä 
nuolinäppäimistä. Seuraavassa kuvassa näkyy Uusi Art-peruspinta –
valikko.  

Huomautus: Peruspinnan parametreista on lisäharjoituksia ja lisätietoja 
luvussa 6. 
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Huomautus: Käytä tätä kuvaa apuna tehdessäsi seuraavaa harjoitusta. 
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• Uusi Art peruspinta –valintaikkunan parametrien asettaminen 
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Säätimet 
 Klikkaa Numerokenttää ja muuta 
lukua vierittämällä.hiiren rullaa. 
 Muuta arvoja siirtämällä 
Liukukytkintä hiirellä. 
 Muuta arvoa klikkaamalla 
Askelsäädintä. 
 Valitse tallennettu arvo klikkaamalla 
pudotusvalikon nuolta.   

Pisteen osoitin 
Pisteen osoitin –painikeesta avautuu 
grafiikkaikkuna, ja kappaleen 
geometriasta voidaan Mastercamin 
valintamenetelmillä valita haluttu kohta. 
Kun valinta on tehty, valintaikkuna tulee 
uudelleen näkyviin. 

Pisteen osoitin 

 

Tallennetut 
Tallennettuihin voit tallentaa asetusten 
sarjoja. Kun valintaikkunan arvot on 
annettu, klikkaa pudotusvalikkoa, valitse 
Tallenna nimellä ja anna asetussarjalle 
tiedostonimi. Kun haluat ottaa asetukset 
käyttöön uudelleen, avaa pudotusvalikko 
ja valitse tiedosto. Valintaikkunan 
parametrit tulevat tallennetun 
asetussarjan mukaiseksi. 

Tallennetut -valikko 
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Graafinen apuikkuna 
Ohessa oikealla olevassa kuvassa näkyy 
Art-peruspinnan origo, akselien suunnat, 
vasen alakulma ja oikea yläkulma.  

 

 Origon ja peruspinnan koon asetus 
1. Aseta origo seuraavalla tavalla: 

Jos tiedot nollapisteen koordinaatit, syötä ne X-, Y- ja Z-kenttiin. 
tai 
käytä Pisteen osoitin –painiketta ja valitse geometriasta 
vastaavasti pisteet 1 ja 2 Mastercamin valintamenetelmin. 1. piste 
on peruspinnan origo (vasen alakulma). 2. piste määrittää 
peruspinnan suuruuden (oikean yläkulman). Katso seuraavaa 
kuvaa. 
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Kun viet hiiren kentän tai painikkeen päälle, kuvaruutuun 
ilmestyy kentän tai painikkeen selite. 

 

Huomautus: Z-arvo määrittää peruspinnan ylimmän kohdan. Aseta Z-
origo arvoon 0, mikä on normaalisti kappaleen huippu. Kun kappaletta 
työstetään, negatiiviset Z-arvot työstävät kappaleen ylimmästä kohdasta 
sisäänpäin ja positiiviset arvot kappaleen ylimmästä kohdasta ulospäin.  

Jos unohdit luoda kappaleen ylimmän kohdan Zo-tasolle, voit muuttaa Z-
tasola käyttämällä Aseta aktiivisen Art-peruspinnan ylätaso Z-tasolle -
toimintoa. Aseta aktiivisen Art-peruspinnan ylätaso Z-tasolle –toimintoa 
käsitellään luvun 8 harjoituksessa 12. 

 
2. 
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 Määrittele peruspinnan koko jollakin seuraavista tavoista: 
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Anna peruspinnan suuruus X- ja Y-koordinaatein vasempaan 
alakulmaan ja oikeaan yläkulmaan. 
tai 
valitse nurkat geometriasta käyttämällä Pisteen osoitinta. 

 Peruspinnan korkeuden ja kiertokulman asettaminen 
Merkitse Z-rajauksen ruutu ja anna arvo kenttään. 
 
Z-rajaus on Art-mallin suurin syvyys tai paksuus. Kun mallin Z-
arvo ylittää tämän raja-arvon positiiviseen tai negatiiviseen 
suuntaan, näytölle ilmestyy varoitus, mutta vain siinä tapauksessa, 
että Z-rajauksen ruutu on valittuna. 

1. 

 

 Art-peruspinnan ominaisuuksien asettaminen 

 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    95 

1. Resoluution arvo annetaan pisteinä millimetriä tai tuumaa kohden. 
 
Mitä suurempi luku on sitä paremmalta kappale näyttää ja sitä 
hitaampaa uudelleenpiirto on. Resoluution oletusarvo riittää hyvin 
useimmille töille. Resoluutiota voidaan muuttaa aina tarvittaessa. 
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2. 

3. 

4. 

Valitse Taso, jolle peruspinta luodaan. 
 
Taso-painikkeesta avautuu Tasot-valintaikkuna, jossa valittavat 
tasot näkyvät. Oletusarvona on 10 ja se sopii hyvin tämän 
harjoituskirjan tehtäviin. (Tasoa kutsutaan joissakin CAD-
järjestelmissä kerrokseksi.) 
Huomautus: Tasojen käytöstä saat lisätietoja painamalla 
[Alt+H]. 
Klikkaa Väri-painiketta ja valitse peruspinnan väri. 
 
Perusvärejä on 16 ja laajennettuja värejä 256. Vaiennetut värit 
laajennetun värivalinnan keskikohdalla näyttävät parhailta. 

Anna Kierron arvo. 
 
Arvo voidaan antaa suoraan kenttään tai käyttää Pisteen osoitinta 
ja valita haluttu kiertokulma geometriasta. Arvo määrittää 
kulman, jolla peruspinta kiertyy Z-akselin ympäri. 
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Harjoitus 8 – Orgaanisen pinnan parametrit 
 

Käytä tähän harjoitukseen alla olevaa kuvaa. 
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Poikkileikkauksen parametrit määrittelevät orgaanisen pinnan 
poikkileikkauksen profiilin. Oletusmuotona on kaari. Jos valitset 
poikkileikkaukseksi suoran tai paraabelin valintaikkunassa näkyvät 
vastaavan valitun poikkileikkauksen arvokentät. 



Luku 4 

Valintaikkunan pienessä verkkoikkunassa näkyy valitun 
poikkileikkauksen profiili. Poikkileikkauksen muotoa voidaan 
muuttaa klikkaamalla ja vetämällä punaisia solmupisteitä.. Profiilia 
voidaan suurentaa tai pienentää ja sovittaa ikkunaan vastaavista 
ikoneista. Parametrien antamisen jälkeen voit päivittää profiilin 
klikkaamalla verkkoikkunaa.   
Peruskorkeuden parametria käytetään kaikissa pintatyypeissä. 
Parametrilla nostetaan pinnan perustaa säädeltävän suuruisen 
pystysuoran seinämän verran ylös. 
 

98    Mastercam X2 Art harjoituskirja     

 



Tutustuminen Mastercam X2 Artiin 

• Orgaanisen pinnan muodon poikkileikkauksen 
valintapainikkeet 
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Valitse esimääritelty poikkileikkaus, kun haluat käyttää 
esimääriteltyä, muokattavaa poikkileikkausta. Valittavissa 
ovat Suora, Kupera kaari, Kovera kaari, Kupera 
paraabeli, Kovera Paraabeli. Valitse haluttu muoto ja 
anna parametreille haluamasi arvot. Oletusarvona on 
Kupera kaari. 

 

 
Valitse Osoita poikkileikkaus, kun haluat valita oman 
poikkileikkauksen grafiikkaikkunasta. Poikkileikkaus 
voidaan valita kaikilla Mastercamin valintamenetelmillä. 

 

 
Valitse Hae/tallenna poikkileikkaus, kun haluat ladata 
poikkileikkauksen poikkileikkaus-tiedostojen hakemistosta 
tai tallentaa poikkileikkauksen.   
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Valitse Pienennä, kun haluat tarkentaa poikkileikkauksen 
yksityiskohtaan. 

 

 
Valitse Suurenna, kun haluat kutistaa poikkileikkausta. 

 

 
Palauta poikkileikkaus koko taulukon kokoiseksi ja päivitä 
annetut arvot valitsemalla Sovita. 
Huomautus: Jos vedät solmupisteen taulukon ulkopuolelle, 
päästä hiiren painike, ja poikkileikkaus sovitetaan 
taulukkoon automaattisesti. 

                           
 

  Yleiset parametrit 
Yleisiä parametreja (pintojen liittämisen Tyyli ja Harjan säätö) 
käytetään useimmille pinnoille ja toiminnoille pinnan tyypistä 
riippumatta. Parametrit valitaan pudotusvalikosta klikkaamalla. 
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  Pintojen liitostyylit 
Näillä yhdeksällä toisensa poissulkevilla liitostyylillä määritellään, 
kuinka pinta sovitetaan peruspintaan. Näillä parametreilla 
määritellään myös se, millä tavalla muut pinnat pinotaan toistensa 
päälle. Lisää, Vähennä ja Liitä ovat käytetyimmät tyylit. 
Tyyli-pudotusvalikossa on tyylin nimen yhteydessä ikoneita, jotka 
kuvastavat pintojen pinoamistapaa. Sininen ellipsi vastaa peruspintaa. 
Punainen tanko on peruspintaan pinottava pinta. Punainen tanko 
ylittää ellipsin reunan korostaakseen sitä, kuinka tanko ja ellipsi 
trimmataan. 
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Lisää lisää punaisen tangon sinisen ellipsin huippuun 
peruspinnan muotoa seuraten. Huomaa punaisen ja 
sinisen muodon leikkauskohta. 

 

Vähennä vähentää punaisen tangon perustasta ja leikkaa 
punaisen pinnan muodon sinisestä perustasta sinisen 
pinnan muotoa seuraten. 

 

Liitä lisää punaisen tangon perustaan. Kun tanko leikkaa 
sinistä perustaa, muodostuu liitos, jossa kummankin 
pinnan korkeimmat kohdat jäävät näkyviin.  

 

Lisää-leikkaus lisää punaisen tangon perustaan 
leikkautumalla suoraan läpi piittaamatta sinisen perustan 
muodosta.  

 

Lisää-leikkaus trimmaten lisää punaisen tangon 
perustaan, leikkautuu läpi sinisen perustan ja trimmaa 
punaisen pinnan perustan reunaan.  

 

Yhdistä reuna lisää punaisen tangon perustaan, leikkaa 
punaisen tangon perustan reunoihin ja yhdistää sitten 
punaisen tangon reunan sinisen perustan muotoon. 

 

Poista leikkaus vähentää punaisen tangon perustasta 
leikkautumalla suoraan läpi piittaamatta sinisen perustan 
muodosta.  

 
Käänteinen muuttaa olemassaolevan tyylin käänteiseksi. 
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Maski eristää valitun pinnan. Viereisessä kuvassa 
punainen tanko maskattiin. Operaatio ei vaikuta siniseen 
perustaan  
 
Vihje: Kun haluat lisätä pinnalle tekstuurin valittuihin elementteihin, 
käytä maskattuja elementtejä. jolloin vältät ei-maskatut elementit. 

  Harjan säätö 
Harjan säädön valinnat eivät korvaa valittua poikkileikkausta. Harjan 
säätö on poikkileikkauksen muodon lisäparametri. Elementtiä (pintaa) 
voidaan säätää yhdeksällä lisävalinnalla. 
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Harjan säätö –pudotusvalikon ikonit kuvastavat, kuinka valinnat 
vaikuttavat poikkileikkauksen profiiliin. Normaali on 
poikkileikkauksen muoto, johon muita valintoja käytetään. Niistä ei 
voi päätellä sitä, miltä jokin poikkileikkaus näyttää, koska se riippuu 
siitä, millainen on perustan muoto. Harjan säätö –valinnan 
vaikutuksen käsittää helpommin keskittymällä ikonin mustiin sivuihin 
ja etuosaan.   
 
 
 

 Orgaanisen pinnan lisäparametrit 
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Orgaanisen pinnan lisäparametreille on oma valintaikkuna. 
Lisäparametreihin päästään Orgaanisen pinnan parametrien 
valintaikkunasta. Ikkunan vasemmassa yläkulmassa on kaksoisnuoli, 
josta Lisäparametrien valintaikkuna avautuu. Alla on kuva 
Lisäparametrien valintaikkunasta ja kuvan oikealla puolella selitetään 
parametrien toimintaa. 
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Ylöspäin osoittavasta 
kaksoisnuolesta suljetaan 
Lisäparametrit ja päästään takaisin 
Orgaanisen pinnan parametreihin. 
 
Pienessä grafiikkaikkunassa näytetään 
kulloinenkin muunnoksen muoto 
(sisäänpäin tai ulospäin). 
 
Poikkileikkauksen skaalaus (%) Jos 
huipun pinta on tasainen, sitä voidaan 
skaalata suhteessa keskipisteeseen. 
Skaalaus Z (%) Jos pinta on liian 
korkea tai liian litteä, pintaa voidaan 
korottaa tai litistää Z-akselin 
suuntaisesti. 
Muodostetaan-kohdassa valitaan 
pinnan luonti  geometrian sisä- tai 
ulkopuolelle. 
Nopeus/tarkkuus –parametrilla 
määritellään pinnan laskennan tarkkuus 
ja nopeus.  1 on tarkin; 2 hyppää joka 
toisen pisteen yli, mutta se on silti 
varsin tarkka. 

 Muunnokset 
Kun muutat pinnan muotoa Lisäparametreilla, muunnos päivittyy 
Lisäparametrien grafiikkaikkunaan. 
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Muunoksen määritys Vastaava kuva 
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 Poikkileikkauksen skaalaus 
Poikkileikkauksen skaalaus skaalaa tai venyttää poikkileikkausta 
prosentuaalisesti kohti poikkileikkauksen profiilin keskiötä. 
Toiminnolla voidaan esimerkiksi poistaa pinnan ylimmän kohdan 
tasainen alue, joka on syntynyt ketjutettuun geometriaan liian 
lyhyeksi määritellystä poikkileikkauksesta. Alla olevassa esimerkissä 
ketjutettiin ympyrä, mutta valittu poikkileikkaus ei ollut tarpeeksi 
leveä. Virhe voidaan korjata venyttämällä poikkileikkausta 
Poikkileikkauksen skaalaus -toiminnolla. Seuraavissa kuvissa näkyy 
pinnan poikkileikkaus, jolla aluksi on tasainen huippu. 
Poikkileikkauksen skaalaus parametri säädettiin 200 % ja muoto 
kurottui ketjutetun geometrian sisäpuolta kohti.  
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Alkuperäinen pinta, jonka poikkileikkauksella on liian 
lyhyeksi määritellyn poikkileikkauksen vuoksi epätoivottu 
tasainen huippu. 

 
Poikkileikkaus skaalauksen jälkeen. 
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Jos poikkileikkaus skaalataan niin, että se yltää itsensä 
päälle, se trimmataan takaisin leikkauskohtaan jolloin 
poikkileikkauksen kokonaiskorkeus vähenee. Huomaa, että 
tämän muodon korkeus on alempi kuin edellisen muodon 
korkeus. 

 Skaalaus Z 
Skaalus Z skaalaa tai venyttää poikkileikkauksen korkeutta 
prosentuaalisesti Z-akselin suunnassa joko positiiviseen tai 
negatiiviseen suuntaa. Kuva alla havainnollistaa Skaalus z – 
toiminnolla muunnettua pintaa. Alkuperäinen pinta on vasemmalla. 
Keskimmäistä on skaalattu 150 % ja oikeanpuoleista 200 %. 

 
Huomautus: Mitä suurempi Z-arvo on, sitä korkeampi on lopullinen pinta. 

 Nopeus/tarkkuus 

 
Nopeus/tarkkuus määrittelee luodun pinnan laskennan tarkkuuden ja 
nopeuden.  Parametrin tarkin arvo on 1. Suuremmat arvot ovat 
epätarkempia. 
Arvolla 1 lasketaan pinnan jokainen piste, jolloin tulos on 
mahdollisimman tarkka. Arvolla 2 hypätään joka toisen pisteen yli, 
mikä nopeuttaa pinnan laskentaa, mutta heikentää laatua jonkin 
verran. Oletusarvo ja suositeltava arvo on 2. 

Huomautus: Geometrian reunaprofiilin kaikki pisteet lasketaan aina 
tarkimmalla tavalla riippumatta Nopeus/tarkkuus –parametrin 
arvosta. 
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Harjoitus 9 – Haastetehtävä 
 

Tässä harjoituksessa kokeilet orgaanisen pinnan parametrien toimintaa. 
Yritä selviytyä seuraavista tehtävistä ulkomuistista ilman edellisten 
harjoitusten apua. 

 Kappaleen geometrian muokkaaminen 
1. Luo S-pinta kuperalla paraabelilla ja skaalaa poikkileikkaus 

keskiöön. 
2. Muokkaa lautanen kuperaksi (positiiviseksi) ja S-kirjain 

Koveraksi (negatiiviseksi).  
3. Kokeile erilaisia asetuksia. 
4. Tallenna tiedosto nimellä Omat nimikirjaimet) medallion 

luku4_mm.mcx. 

Käytä tehtäviin riittävästi aikaa hallitaksesi ne ennen kuin siirryt 
seuraavaan kappaleeseen.. 

 Mitä seuraavaksi? 

Seuraavassa luvussa käytetään medaljonkia uudelleen. Muista tallentaa 
kappaletiedosto ennen kuin lopetat tämän luvun. 
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5 Orgaanisten pintojen työstö ja 
tarkastus 

  

Tässä luvussa valmistaudutaan edellisessä luvussa luodun pinnan 
työstämiseen. Harjoittelet aihion määrittelyä, työstöradan luontia ja 
työstöradan tarkastusta. Harjoituksissa käytetään luvussa 4 luotua 
medaljonkia. 

Varoitus: Tässä harjoituksessa työstetään kappale aihiosta irti. 
Välttääksesi työtapaturmia ja koneiden ja työkalujen 
vahingoittumista kiinnitä kappale varmasti aluslevyyn ruuvein, 
teipein tai liimalla ja sulje työstön ajaksi koneen suojaovet. Jos olet 
epävarma, tarkistuta asetuksesi ammattilaisella.  

Mastercam X2 Artissa on mahdollista ohjelmoida työstörata ja tarkastaa 
se graafisesti näytöllä ennen varsinaista työstöä. Tarkastusta varten 
Mastercam luo työstettävän kappaleen solidin, josta nähdään miltä 
lopullinen kappale näyttää. Kappaleen mahdollisesti tilannut asiakas voi 
hyväksyä kappaleen jo ennen kuin se työstetään, ohjelmoinnin virheet 
voidaan karsia pois ja tällä tavoin varmistaa, että kappale on laadultaan 
haluttu. 

Joissakin CAM-ohjelmissa aihio työstetään kokonaan, mutta Mastercam 
X2 Artissa työstetään vain kappaleeseen tarvittava aines eikä materiaalia 
tuhlata. Katso seuraavaa kuvaa. 

 

Medaljongin solidimalli 
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Medaljonki työstöradoin 

 

Medaljongin työstöradan tarkastusmalli 

Kun olet suorittanut luvun harjoitukset, osaat seuraavat tehtävät: 
 Tallennetun tiedoston avaaminen 
 Konetyypin valinta 
 Aihion rajojen määrittely 
 Tasojen ja kuvantojen vaihtaminen 
 Työstöradan luonti Art-pintamalliin (medaljongin työstörata) 
 Profiiliradan luonti 
 Työstöradan simulointi 
 Tarkastetun solidin kuvan luonti taidekuvaksi 
 Kappaleen kiinnittäminen 
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Harjoitus 1 – Tallennetun tiedoston avaaminen 
 

Tässä harjoituksessa käytät luvussa 4 luotua Art-peruspintaa. Harjoituksen 
eri vaiheissa on kuvia valintaikkunoista, joissa asetettavat parametrit on 
selkeyden vuoksi ympyröity. Varmista, että asettamasi parametrit ovat 
kuvien mukaisia ennen kuin siirryt harjoituksessa eteenpäin. (Voit 
halutessasi yhtä hyvin kokeilla myös ympyröimättömiä parametreja.) 

    Uuden tiedoston avaaminen ja tietokannan tyhjennys 
Huomautus: Uuden tiedoston avaaminen tyhjentää keskusmuistin ja 
käynnissä olevan sovelluksen oletusasetukset otetaan käyttöön. 
Oletusasetusten käyttöönotto on tärkeää ennen kuin aloitetaan uuden 
kappaleen suunnittelu tai kun avataan eri tiedosto. 
1. Avaa Mastercam X2 Art, ellei se ole jo avoinna ja tallenna 

avoinna olevat tiedostot- (Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä, 
anna tiedostonimi ja valitse OK.) Ohjeita tallennukseen on luvun 
3 harjoituksessa 1 tai luvun 4 harjoituksessa 2. 

2. Valitse Tiedosto, Uusi.  
Nyt voit aloittaa uuden operaation luonnin. 

    Tiedoston avaaminen 
1. Valitse Tiedosto, Avaa.  
2. Siirry tiedostoon (Omat nimikirjaimet)medallion.mcx,  (tämän 

tiedoston tallensit nimikirjaiminesi) tai avaa Chap4-
medallion.mcx, joka on tallennettu harjoitusta varten. 

3. Valitse kuvannoksi Isometrinen ja sitten Sovita. Jos kappale on 
varjostettu, sen tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta. 
Varjosta tarvittaessa kappale painamalla [Alt+S]. 
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4. Pienennä kappaletta painamalla [Page Down] kunnes kappaleen 

ympärillä on riittävästi työskentelytilaa. 
 

 

Harjoitus 2 – Konetyypin valinta 
 

Alla on yleiskatsaus työstöprosessista Mastrercam X2 Artissa. 
1. Valitse kappaleen työstöön käytettävän työstökoneen tyyppi ja 

koneenmäärittely. 
2. Avaa tai tuo kappaletiedosto. 
3. Aseta koneryhmän ominaisuudet (tiedosto-, työkalu-, aihio- ja 

turva-alueen asetukset). 
4. Luo työstöradat ja lisää ne geometriaan. 
5. Tarkista ja muokkaa työstöratoja Työstöradan hallinta-, 

Simulointi- ja Tarkastus-toiminnoilla. 
6. Postprosessoi valitut koneryhmän operaatiot. 
7. Tee työstökoneeseen tarvittavat asetukset ja työstä kappale. 

Vaiheiden 1 ja 2 järjestyksellä ei ole merkitystä. 

Koneen tyyppi ja koneenmäärittely 
Työstökoneen koneenmäärittely on valittava ennen työstöratojen luontia. 
Koneenmäärittely valitaan tai luodaan Koneen tyyppi -pudotusvalikosta 
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Koneenmäärittelyssä määritellään työstökoneen ominaisuudet, kuten 
esimerkiksi pöydän kiertosuunta, kiertoakseli, syöttönopeuden rajat ym. 
Koneenmäärittely vastaa ohjauksenmäärittelyä, joka puolestaan määrittää 
työstökoneen ohjausyksikön ominaisuudet. Koneenmäärittely estää 
luomasta työstörataa, joka olisi sopimaton työstökoneelle. 

Kukin työstökoneen määrittely koostuu: 
 Koneen komponenttien ryhmästä, jossa komponentit kuvastavat 

työstökoneen rakennetta ja akselien liikkeitä. 
 Ohjauksenmäärittelyn tiedostosta, joka määrittää ohjausta. 
 Tiedostopolusta postprosessoriin. 

Nämä kolme työstökoneen määrittelyelementtiä edustavat yksittäistä 
työstökonetta. 

Koneryhmän ominaisuudet 
Aina kun valitset koneen Koneen tyyppi –valikosta, Mastrercam luo 
ryhmän koneen työstörataoperaatioille. Koneryhmä edustaa yhtä 
yksittäistä työstökonetta. Koneryhmään tallennetaan työn asetustietoja 
kuten aihion mallin, turva-alueen, materiaalivalinnan, työkalun 
kompensointiasetusten sekä syöttö- ja karanopeuksien arvoja. Mastercam 
käyttää koneryhmää linkittämään työstöratoja koneen- ja 
ohjauksenmäärittelyyn. Koneryhmää käytetään ja järjestellään 
Operaatioiden hallinnasta. 

Koneryhmillä on neljä ominaisuuksien sarjaa: tiedostot, työkaluasetukset, 
aihion asetukset ja turva-alue. Kullakin ominaisuuksien sarjalla on oma 
välilehtensä koneryhmän Ominaisuuksissa. 
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Tiedostot-välilehti 

 

Tiedostot-välilehteä käytetään ryhmän operaatioiden tiedostopolkujen, 
tiedostojen ja tiedostonimien katseluun ja muuttamiseen. Nämä asetukset 
vaikuttavat oletusasetuksiin, postprosessointiin sekä työkalu- ja 
operaatiokirjastoihin. Tältä välilehdeltä muokataan koneenmäärittelyjä tai 
valitaan uusi määrittely. 
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Työkaluasetusten välilehti 

 

Työkaluasetukset-välilehdellä voit valita materiaalin, määrittää NC-
tiedoston numerointi-, työkalukorjain-, syöttö-, karanopeus-  ja muita 
työstöradan parametreja.  
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Aihion asetusten välilehti 

 

Tämän välilehden asetuksilla voit luoda koneryhmälle aihiomallin tai 
valita tiedoston, joka sisältää sen. 
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Turva-alueen välilehti 

 

Turva-alueen välilehdeltä määritellään alue, johon työkalu voidaan nostaa 
silloin, kun halutaan välttää törmäykset esimerkiksi kiinnittimiin. 
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 Koneen tyypin valinta 
Tässä esimerkissä koneeksi valitaan 3-akselinen pystykarainen 
työstökeskus.   
Valitse Koneen tyyppi, Mill, 3-axis VMC (12). 

 

Alla olevassa kuvassa on tähän harjoitukseen valittu konetyyppi. 

 

3-akselinen pystykarainen koneistuskeskus 
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Harjoitus 3 – Aihion määrittely  
 

Aihion rajojen ansiosta on koneistettavan kappaleen tarkastelu helpompaa. 
Mastercam käyttää myös määriteltyä aihiota työstöradan tarkastuksessa. 
Aihiota määritellään pistekatkoviivoin eikä pistekatkoviiva ole valittavissa 
geometriaksi. 

Huolellisella aihion määrittelyllä varmistetaan, että Mastercam laskee 
poistettavan materiaalin ja syöttönopeudet oikein. Aihion asetukset -
välilehdellä annettujen mittojen tulee olla vähintään yhtä suuria kuin 
todellisen aihion mittojen. 

Aihion määrittelystä todellista aihiota pienemmäksi voi seurata liian 
suurien syöttönopeuksien käyttö koko aihiolla. Liian suuret 
syöttönopeudet voivat rikkoa työkalun, vahingoittaa työkappaletta ja 
johtaa työtapaturmiin. 

Liian suuri aihion määrittely voi johtaa liian alhaisiin syöttönopeuksiin 
aihion ulkopuolella, ilmassa. Alhaiset syöttönopeudet lisäävät työaikaa ja 
vievät runsaasti RAM-muistia. 

Tässä harjoituksessa määritellään aihio, josta kappale työstetään. Näitä 
tietoja käytetään myöhemmässä harjoituksessa, kun työstörata 
ohjelmoidaan ja simuloidaan. 

   Aihion asetus 
1. Klikkaa Operaatioiden hallinnasta Työstöradat-välilehteä, 

avaa Koneryhmän ominaisuudet (jos suljettuna) ja klikkaa 
sitten Aihion asetukset. Koneryhmän ominaisuudet -
valintaikkuna avautuu näyttäen Tiedostot-välilehden. Valitse 
(ellei jo valittuna) muodoksi Suorakulmainen.  
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2. Valitse Valitse nurkat. Grafiikkaikkuna avautuu näkyviin ja 

Mastercam ehdottaa sinua valitsemaan pisteen aihion nurkaksi. 
3. Määrittele aihio valitsemalla suorakulmion vastakkaiset nurkat 

(katso seuraavaa kuvaa). Koneryhmän ominaisuuksien –
valintaikkuna avautuu uudelleen. 
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4. Anna aihion Z-arvoksi 6.0. 
Z-arvolla määritellään aihion paksuus. 

 

 
 

5. Valitse halutessasi Näytetään ja Rautalanka. 
 
Näillä valinnoilla aihion rajat näkyvät grafikkaikkunassa 
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6. Valitse aihion vasen yläkulma kuten seuraavassa kuvassa. Nuoli 

siirtyy keskeltä (origon oletusasemasta) nurkkaan. 
 
Määrittelit tähän nurkkaan kappaleen koordinaateiksi X0Y0. Aiho 
on määriteltävä saman suuntaiseksi. 
 

 
7. Varmista, että aihon origon XYZ-koordinaatit ovat kaikki 0. Jos 

koordinaatiti eivät ole 0, vaihda ne. 
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8. Tarkista, että asetukset ovat seuraavan kuvan mukaiset. Tee 
tarvittavat muutokset. 
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9. Sulje Koneryhmän ominaisuudet –valintaikkuna valitsemalla 
OK. Aihion reunat näkyvät punaisena katkoviivana. 

 
 

Harjoitus 4 – Tasojen ja kuvantojen vaihtaminen 
 

Koko Art-peruspinnan työstämisen sijaan työstöradalle voidaan luoda 
rajageometria. Tätä kutsutaan työkalun  rajaukseksi. Toisin kuin aihion 
reunaviiva työkalun rajageometria sisältää geometrisia alkioita. Työkalun 
rajaus on tässä harjoituksessa luotu valmiiksi tasolle 2. Oletusarvona on 
kaikkien tasojen näkyminen. 

Tässä harjoituksessa tutustut Tasojen hallintaan, josta tasot nimetään, 
näytetään tai piiilotetaan. Työstöratojen luomista varten vaihdetaan myös 
kappaleen kuvanto grafiikkaikkunassa. 

Tasojen hallinnasta asetetaan grafiikkaikkunassa näkyvä päätaso. Päätaso 
on kulloinenkin työtaso, jolle Mastercam asettaa luodun geometrian. Vain 
yksi päätaso voi olla käytösssä kerrallaan. Päätason numero näkyy 
Tilarivin Taso-kentässä. Tasojen hallinta -valintaikkunassa päätaso on 
korostettu keltaisella. 

 

     Kaikkien tasojen asettaminen näkyviin 
1. Valitse tilariviltä Taso. Tasojen hallinta avautuu. 
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2. Merkitse Käytetyt, jolloin ikkunaan listataan kappaleessa 

käytetyt tasot. 
 
Jos Näkyvä-sarakkeessa on tarkastusmerkki, taso näytetään. Jos 
haluat piilottaa tason, klikkaa tarkastusmerkkiä. Jos haluat tason 
uudelleen näkyviin, klikkaa tarkastusmerkkiä uudelleen. 

 
3. Klikkaa Kaikki päälle -painiketta. Näkyvä-sarakkeessa on 

kaikkien tasojen kohdalla tarkastusmerkki. 
4. Klikkaa OK. Kaikki tasot näkyvät nyt kuvaruudulla. 
5. Painamalla [Alt + S] varjostus näytetään tai piilotetaan. Sen 

päätyttyä kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    121 



Luku 5 

 

   Näytön valinnat 
1. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Sovita. 

Kappale sovitetaan kuvaruutuun. 
2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Päältä. 
3. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse Edestä. 

 
Tästä kuvannosta voidaan päätellä, yltääkö työstörata tai pinta aihion 
pohjan alapuolelle. 

4. Paina [F9] origon näyttämiseksi. Varmista, että kappaleen origo ja 
ohjelman origo ovat samassa pisteessä. Seuraavassa kuvassa on Edestä-
kuvanto origo ja akselit näkyvissä. 
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6. Piilota origo painamalla uudelleen [F9].   
7. Klikkaa ikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja vaihda kuvanto 

Päältä ja klikkaa sitten Sovita. 

 

Harjoitus 5 – Työstöradan luonti medaljongille 
 

 

Tässä harjoituksessa ohjelmoidaan medaljongin pinnan työstörata. Rata 
työstää lautasen muodon ja kohotetut kirjaimet luoden kaiverretun 
vaikutelman.  

 
Medaljongin työstörata 

Toden tuntua harjoitukseen saadaan lisäämällä siihen esteitä ja rajoituksia, 
joita todellisessa maailmassa aina on. 

Työstörata on ohjelmoitava käytössä olevalle työstökoneelle. Kappaleen 
työstävässä koneessa ei ole automaattista työkalunvaihtoa, joten työstöön 
on käytettävä yhtä työkalua. Jos koneessa olisi työkalun vaihtaja, kappale 
työstettäisiin ehkä kolmella tai neljällä työkalulla. Paras ratkaisu olisi 
käyttää rouhintaan ja viimeistelyyn eri työkalua. 

Kappaleen koko ja materiaali ratkaisevat käytettävät työkalut. Aiheesta 
saat lisätietoja työstöoppaista tai alan myyjiltä saatavista 
työkaluluetteloista. Näissä julkaisuissa on tietoja leikkuu- ja 
työstönopeuksista ja muusta työkalun oikeaan käyttöön liittyvistä 
tekijöistä. 
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Tämän harjoituksen kappale työstetään 4 mm pallopäisellä 
tappijyrsimellä. Työstettävä materiaali on kirsikkapuuta, sivultaan 76.25 
mm neliö, jonka paksuus on 6 mm. 

     Työstöradan luonti 
1. Valitse Art, Työstörata aktiiviselle Art-peruspinnalle. Art-

peruspinnan työstö –valintaikkuna avautuu. (Jos Anna uusi NC-
nimi –valintaikkunan avautuu ensin, tallenna NC-tiedosto 
nykyisellä nimellä klikkaamalla OK. 

2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella valintaikkunan valkoista 
ikkunaa. Valikko avautuu. 

 
3. Valitse Työkalujen hallinta. Työkalujen hallinnan valintaikkuna 

avautuu. 
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4. Klikkaa hiirellä työkaluluetteloa, vieritä listaa ja valitse xx.xx mm 

pallojyrsin (työkalun nro 238) ja lataa sitten työkalu klikkaamalla 
OK. Art-peruspinnan työstö –valintaikkunan parametrit 
muuttuvat valitun työkalun mukaiseksi. 

Note: Älä klikkaa Art-peruspinnan työstö –valintaikkunaan OK Ennen 
valintaikkunan sulkemista sinun on vielä asetettava muiden välilehtien 
parametrien arvot. 
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     Työstön parametrit 
1. Valitse Art-peruspinnan työstöparametrien välilehti. 
2. Valitse Turvataso. Syötä 30 Turvatason kenttään. Tämä arvo 

määrittää työkalun noston korkeuden. 
3. Valitse Absoluuttinen (Turvatason alapuolella): työkalun liikkeet     

lasketaan absoluuttisina Mastercamin origosta. 
4. Valitse Käytä turvatasoa vain operaation alussa ja lopussa.  
5. Kirjoita 5  Syöttötason kenttään. Tämä arvo määrittää korkeuden, 

jossa pikaliike muuttuu syöttöliikkeeksi.  
6. Klikkaa Absoluuttinen (Syöttötason alapuolella). 
7. Varmista, että asetuksesi vastaavat alla olevan kuvan asetuksia. 

 

 
 

Vihje: Lisätietoja työstörataparametreista on Mastercamin Ohjeessa. 
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     Työkalun rajauksen ketjutus 
1. Klikkaa Valitse Art-peruspinnan työstöparametrit -välilehdellä. 

Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. 

 
2. Valitse ulompi ympyrä kuten seuraavassa kuvassa. Mastercam 

korostaa ympyrän konfiguroinnin asetusten mukaisella värillä 
(oletusväri on keltainen).  
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3. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK. 

     Art-peruspinnan työstörataparametrit 
1. Valitse Art-peruspinnan työstörataparametrien välilehti. 
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2. Valitse työstömenetelmäksi Yhdensuuntainen spiraali 

rajaukseen. 
Tällä menetelmällä luodaan työstörata, joka työstää spiraalina 
aloittaen kappaleen keskeltä ulospäin liikkuen. 
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3. Valitse työstösuunnaksi Sisältäpäin.  
4. Valitse työstötavaksi Myötäjyrsintä. 

Vihje: Myötäjyrsintä on suositeltava työstötapa CNC-koneille useimmissa 
tapauksissa. 

5. Anna 10 Sivusiirtoprosentiksi. Mastercam laskee sivuttaisen 
siirron suuruuden prosentteina työkalun halkaisijasta. 

6. Siirrä Työstöradan toleranssi/ Optimointi -liukukytkin kohtaan 
Matala. 

     Lisäasetukset 
Huomautus: Parametrin valintaruudun merkitseminen aktivoi toiminnon. 
Toimintoa vastaavan painikkeen klikkaaminen avaa toiminnon 
parametrien valintaikkunan. Ohjeet Suodatuksen ja Lisäasetusten 
parametrien asetukseen ovat alla. 
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1. Varmista, että Lisäasetukset on valittuna ja klikkaa sitten 
Lisäasetukset…-ruutua.  

 

2. Valitse Z-porausliikkeen kulma käytössä, ja anna porauksen 
kulmaksi 45. 
 
Kun toiminto on valittu, työkalu porautuu asetetussa kulmassa 
aihioon eikä suoraan.  

Huomautus: Jos valitaan Nosto huipun korkeudella, työstetään 
vain Z0-tason alapuolinen geometria. Tässä medaljongissa Nosto 
huipun korkeudella työstää vain medaljongin sisäpuolen eikä 
koko mallia, koska koko työstöradan tulisi olla Z0-tason 
alapuolella. Harjoituksessa olisi voitu käyttää Nosto huipun 
korkeudella –toimintoa, eikä työkalun keskiön rajauksen luontia 
ja valintaa. Alä merkitse Nosto huipun korkeudella –ruutua. 

3. Valitse Rouhinnan laskemisen kiihdytys. 
4. Valitse Juohevoita työstörata. 
5. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. 
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      Suodatus-parametrit 
Kun työstörata suodatetaan, Mastercam yksinkertaistaa työstörataa 
korvaamalla aivan pienet suorasegmentit pitkillä kaarilla ja hieman 
suuremmat suorasegmentit pitkillä suorasegmenteillä käyttäjän 
määrittelemän toleranssin mukaan. 
Mastercam työstöradan suodatuksen oletusarvo on 0.01 mm käyrille, 
vaikka vain harvat työstökoneet kykenevät tähän. Suodatus arvolla 
0.02 pienentää ohjelman kokoa 90 %, eikä viimeistellyssä pinnassa 
eroa huomaa. Suodatus nopeuttaa myös kappaleen työstöä, koska 
suoria on vähemmän. Toinen etu on pidemmät alkiot, jolloin 
työstökone ehtii työstöradalla saavuttaa optimaalisen työstönopeuden.  
Jos suodatustoleranssi on liian suuri, pintaan ilmestyy kolmiomaista 
kuviointia.  

 

 
Tässä harjoituksessa käytetään työstöradan luontiin 
lastuamistoleranssia 0.02 mm. 
1. Merkitse Suodatus-ruutu ja klikkaa vastaavaa painiketta. 

Suodatusasetusten valintaikkuna aukeaa. 

  
2. Tarkasta, että asetukset ovat seuraavan kuvan mukaisia. 
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3. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. 
4. Sulje Art-peruspinnan työstö –valintaikkuna klikkaamalla OK. 

Mastercam luo työstöradan. (Sininen työstöradan luonnin 
edistymistä kuvaava valikko näkyy näytön oikeassa nurkassa.) 

Huomautus: Koska työstöradan suodatus on päällä, Mastercam 
suodattaa työstöradan laskettuaan sen. Tämä prosessi kestää 
useita sekunteja. Työstöradan suodatetut alueet näkyvät 
punaisena. 
Työstörata näkyy seuraavan kuvan mukaisena. Kuvaruutu 
päivittyy työstöradan edistymisen myötä. 
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Medaljongin suodatettu työstörata. 

  Työstöradan simulointi 
Simulointi-toiminto on Operaatiodenn hallinnan Työstöradat-
välilehdellä. Työstöradat-välilehdellä näkyy tiedot juuri luodusta 
työstöradasta. 

Vihje: Painamalla toistuvasti [Alt+O] Operaation hallinta voidaan piilottaa ja 
näyttää uudelleen. 
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1. Klikkaa Simuloi valittuja operaatioita -painiketta. Simuloinnin 
valintaikkuna avautuu.  

 
2. Jos Näytä työkalu –painike on valittuna, peruuta työkalun näyttö 

klikkaamalla painiketta uudelleen. 
3. Valitse Play Simuloinnin ohjauspalkista grafiikkaikkunan 

yläreunasta. 

 
Isometrisena kuvantona ja varjostus pois päältä työstöradan 
simuloinnin tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta. 

  
Medaljongin simulointi 
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4. Klikkaa Näytä työkalu ja valitse Play uudelleen. Työstörata 
simuloidaan työkalu näkyvillä. 

5. Poistu simuloinnista valitsemalla OK. 

Medaljongin pinnan työstörata on nyt valmis. Seuraavaksi luodaan 
kappaleen profiilityöstörata. 

 

Harjoitus 6 – Profiilityöstöradan luonti 
 

 

Medaljongin pinnan yksityiskohdat on nyt ohjelmoitu. Seuraavaksi 
työstetään pyöreä medaljonki irti aihiostaan. Tehtävää varten 
työgeometriaksi valitaan sisempi ympyrä; työstettäessä jyrsinterä pidetään 
kokonaan ympyrän ulkopuolella. Lastun syvyydeksi asetetaan 3 mm 
lukuunottamatta viimeistä lastua, jonka arvoksi annetaan 3,5 mm. 
Viimeinen lastu työstää viimeiset 0,5 mm kappaleesta ja samalla 3 mm 
syvyydeltä kiinnityslevyyn . 

Muista, että lastun syvyyden täytyy olla vähintään 6 mm. Tällä syvyydellä 
pallojyrsimen säde riittää siistimään kappaleen ja työstämään kappaleen 
ulkoreunan tasaiseksi. Kuten muistat, koko medaljonki työstetään yhdellä 
ainoalla työkalulla. 

Varoitus: Kappale irrotetaan aihiostaan työstämällä kokonaan aihion läpi 
kiinnityslevyyn. Varmista, että kiinnityslevy on helposti työstettävää 
materiaalia. Kiinnityslevyä kutsutaan myös jigiksi. Tarkasta ohjaajasi 
kanssa työn vaiheet ennen kuin jatkat. Katso lisätietoja kiinnittimistä ja 
aluslevyistä harjoituksesta 9. 

  Profiiliradan valinta 
1. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä Operaatioiden hallinnan 

valkealla alueella  ja valitse Mill työstöradat, Profiili. 
 
Tällä komennolla luodaan Art-työstöradan sijasta normaali 
Mastercamin profiilityöstörata. 
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Orgaanisten pintojen työstö ja tarkastus 

 
2. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Valitse geometriasta 

sisemmän ympyrän vasen alareuna. Mastercam korostaa 
ketjutetun geometrian. 

 
3. Vahvista valinta klikkaamalla OK. Profiiliradan (2D) 

valintaikkuna avautuu. 
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     Profiiliradan parametrien määrittely 
Tähän työstörataan käytetään samaa työkalua kuin aikaisemmissakin 
harjoituksissa, joten älä muuta Työstörataparametrien välilehdellä 
olevia arvoja. 

1. Valitse Profiili-valintaikkunasta Profiilin parametrit -välilehti. 
 

 
 

 

 

Profiilin parametrit –välilehti avautuu. 
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2. Aseta Turvatasoksi 25 mm, merkitse Absoluuttinen ja Käytä 

turvatasoa vain operaation alussa ja lopussa. 
3. Aseta Profiilityypiksi 2D. 
4. Peru Nostotason valinta. 
5. Anna Syöttötasolle arvo 5 mm ja klikkaa Absoluuttinen. 
6. Aseta Aihion pinnaksi 0.0 ja klikkaa Absoluuttinen. 
7. Anna -10.0 Syvyydeksi ja merkitse Absoluuttinen. 
8. Aseta Kompensointityyppi PC:ssä ja Kompensointisuunta 

Vasen. 
9. Valitse Kärjen kompensaatioksi Kärki. 
10. Parametrista Työkalun kierto kulmien ympäri ei tarvitse 

välittää,  koska kappale on pyöreä. 
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11. Merkitse Rajoittamaton tarkistus. 
12. Aseta XY-suuntainen työvara ja Z-suuntainen työvara 0. 
13. Peru Lähestyminen/poistuminen –ruudun valinta. 
14. Varmista vielä, että asetuksesi vastaavat edellistä kuvaa. 

     Syvyyslastujen asettaminen 
1. Merkitse Syvyyslastujen valintaruutu ja klikkaa sitten 

Syvyyslastut-painiketta. Syvyyslastut-valintaikkuna avautuu. 

  

 
2. Anna 2 mm Maksimi rouhinta-askeleeksi.  
3. Valitse Pidä työkalu alhaalla. 
4. Syötä 1.0 Viimeistelyaskeleksi. 
5. Merkitse Pidä työkalu alhaalla ja kohdasta Syvyyslastujen 

järjestys Syvyyksittäin. 
6. Sulje Syvyyslastujen ja Profiilin valintaikkunat klikkaamalla 

OK. Mastercam laskee työstöradan ja näyttää sen sitten 
grafiikkaikkunassa. 
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Isometrisena kuvantona ja varjostus pois päältä työstöradan 
simuloinnin tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta. 

Huomautus: Jos työstörata ei näy näytöllä, paina [Alt+T]. 
Näppäinyhdistelmän painallus näyttää tai piilottaa työstöradan. 

 
Medaljongin profiilityöstörata. 

Nyt olet ohjelmoinut sekä pinnan että profiilin työstöradat. Seuraava 
tehtävä on tarkastaa työstörata käyttämällä solidia.  

  
 

Harjoitus 7 – Työstöoperaatioiden tarkastus 
 

Työstöradan luonnin jälkeen voit tarkastaa sen käyttämällä aihiota, joka 
luotiin aihion määrittelyn harjoituksessa. Tähän käytetään 
Operaationhallinnan Tarkasta valitut operaatiot –toimintoa. Tarkasta 
valitut operaatiot –toiminnolla kappaleen työstön simulointiin voidaan 
käyttää solidimallia. Tarkastuksen luoma malli vastaa lopullisen pinnan 
mallia, ja siinä näkyvät mahdolliset työkalun tai sen osien törmäykset 
aihioon tai kappaleeseen. Tämän tarkastus-toiminnon avulla voit tunnistaa 
ja korjata ohjelmointivirheet ennen kuin ne päätyvät valmiiseen 
kappaleeseen.  

     Simulointi ja työstöradan tarkastus 
1. Valitse Operaation hallinnasta Tarkasta valitut operaatiot. 

Tarkastus-valintaikkuna avautuu. 
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     Tarkastusparametrien asetus 
1. Valitse Konfiguroi -painike. Tarkastuksen asetukset -

valintaikkuna avautuu.  
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2. Klikkaa Käytä työmäärityksen arvoja. Mastercam täyttää 

minimi ja maksimipisteiden taulukon aihion asetusten mukaan. 
3. Luo solidimalli työstön simulointiin merkkaamalla Käytä 

Truesolidia. Vaihtoehtona on normaali tapa, joka on 
pikseliperusteinen. Truesolidi-menetelmä käyttää kehittynyttä 
solidimallinnan tekniikkaa luomaan ja muokkaamaan tarkkoja 
solidimalleja työstöradan simulointia varten. 

4. Peruuta Optimoidaan kompensointi ohjauksessa. 
5. Valitse Näytä XYZ-akselit: kappaleen XYZ-akselit näkyvät. 
6. Merkkaa Poista jätepala. Tällä asetuksella poistetaan 

jäännösmateriaali grafiikkaikkunasta tarkastuksen lopuksi. Poista 
jätepala –toiminto on käytettävissä vain Truesolidilla 
simuloitaessa. 
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7. Sulje Tarkastuksen asetukset -valintaikkuna valitsemalla OK. 
Tarkastus-valintaikkuna avautuu. 

8. Valitse Turbo-painike. Tämä on nopein tarkastustapa, eikä siinä 
työkalua tarkastuksen aikana näytetä. 

9. Merkkaa Päivitetään kunkin radan jälkeen. 
10. Valitse Pysäytysasetuksista Pysäytys törmäyksessä, jolloin 

tarkastus pysähtyy törmäyskohtaan. 
11. Merkkaa Lisätiedot. 

 
 

 

Tämän toiminnon valitseminen avaa tarkastuksen ajaksi Tarkastuksen 
valintapalkin. Palkissa on lisätietoja kulloisestakin työstön tai 
tarkastuksen tauko- tai pysäytysvaiheesta. Informaatio vaihtelee 
työstöradan luonteen ja koneen tyypin mukaan. 
 

 
 

Huomautus: Mitään tietoja ei näytetä ennen kuin kappale on 
tarkastettu. Kuvan palkissa yllä näkyy tietoja kappaleen 
tarkastuksesta. 

   
12. Tarkista, että asetukset ovat seuraavan kuvan mukaiset. Tee 

tarvittavat muutokset.  
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13. Vedä valintaikkuna pois Operaatioiden hallinnan päältä. Paina 

[Välilyönti] ja valitse Operaatioiden hallinnasta ensimmäinen 
työstörata tarkastettavaksi klikkaamalla sitä. Vihreästä 
tarkastusmerkistä  tunnistaa tarkastukseen valitun operaatiot. 
 
Kaikki parametrit on nyt asetettu ja kaikki on valmiina 
simulointiin. Älä klikkaa OK ennen kuin olet simuloinut 
kappaleen alla olevien ohjeiden mukaan. 
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    Simulointi 

1. Valitse Työstä -painike  Tarkastuksen valintaikkunasta. Pinnan 
työstö alkaa. Sen päätyttyä kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan 
mukainen. 

 
Medaljonki tarkastettuna aihiossaan (Turbo-asetuksella). 

2. Siirry takaisin alkuun valitsemalla Käynnistä uudelleen –
painike. 

3. Valitse Näytä työkalu –painike. Valitse sitten Työstä-painike .  
Työkalu näkyy työstöradalla. 

4. Kun työstörata on valmis, Jätepalan poisto –valintaikkuna 
avautuu. Valitse Poistettavat ja klikkaa sitten Valitse-painiketta 
kuten kuvassa alla. 
 
Tällä valinnalla määrittelet jätepalan poistettavaksi. 
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5. Valitse työstämätön aihion osa kuten seuraavassa kuvassa. 
Jätepala häviää näytöltä. 

 

 
6. Valitse OK. Valmis kappale näkyy kuvaruudulla. 

 
Valmis medaljonki 

7. Tutki solidia eri kuvannoista, onko se toivotun kaltainen. Klikkaa 
hiiren oikealla painikkeella grafiikkaikkunaa ja käytä eri 
vaihtoehtoja kappaleen tarkasteluun. Suurenna yksityiskohtiin, 
sovita kappale kuvaruudulle uudestaan ja kierrä kappaletta 
dynaamisesti. 

8. Sulje Tarkastuksen valintaikkuna klikkaamalla OK.  
9. Tallenna tiedosto ennen kuin siirryt seuraavaan tehtävään. 
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Nyt kappale on tarkastettu. Mutta ennen kuin jatketaan kappaleen 
asetuksiin ja työstöön, tutustutaan toiseen Tarkastus-toiminnon 
käyttömahdollisuuteen. 

     

Harjoitus 8 – Tarkastetun solidin kuvan luonti 
taidekuvaksi 

 

Tarkastettu solidi voidaan kaapata ja kuvaa käyttää haluttuun 
tarkoitukseen. Voit kaapata työstäradan simulointikuvan johonkin 
kuvankäsittelyohjelmaan lisämuokkausta varten. Viimeisteltyä kuvaa 
voidaan käyttää kuvituksena esimerkiksi kirjoissa. 

• Prosessin vaiheet 
1. Skannaa ja tuo alkuperäinen .bmp-kuvatiedosto Mastercam X2 

Artiin. 
2. Luo 2D-grafiikkaan orgaaniset 3D-pinnat Mastercam X2 Artissa. 
3. Muokkaa jossakin kuvankäsittelyohjelmassa tarkastettu solidi. 

Seuraavassa kuvassa näkyvät prosessin vaiheet.  



Orgaanisten pintojen työstö ja tarkastus 

 

Tarkastettua solidia voidaan muovata lukemattomin tavoin. Pääasiassa 
Tarkasta valitut operaatiot –toiminto on kuitenkin tarkoitettu 
työstövirheiden tarkastukseen ja poistamiseen.  

 

Harjoitus 9 – Kappaleen kiinnittäminen 
työstökoneeseen  
 

 

Yksi keskeinen ongelma tämän kaltaisten kappaleiden valmistuksessa on 
niiden työstönaikainen kiinnittäminen. Medaljongin profiili on työstettävä 
koko syvyydeltään. Medaljongin irti leikkaavan lastun on ulotuttava 
kappaleen alapuolelle, ja siksi aihion alle tarvitaan aluslevyä. Aihion voi 
kiinnittää aluslevyineen ruuvipenkkiin tai jyrsinkoneen pöytään. Alla on 
kuvia aluslevyistä ja kiinnittimistä. 
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Aluslevyjä 

 

 
Kiinnittämiä 
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Medaljongin kiinnitys 

Mieti, kuinka kiinnittäisit tämän kappaleen työstökoneeseen. Keskustele 
siitä jonkun kokeneen alan ammattilaisen kanssa. 
1. Keksi ainakin kolme erilaista tapaa kiinnittää kappale. 
2. Valitse niistä paras ja perustele valintasi. 
3. Tee asetuksesta piirros. 
 

 

Harjoitus 10 – Haastetehtävä 
 

Nopea valmistus parantaa tuottavuutta. Medaljongin työstöön kuluu paljon 
aikaa. Aina silloin, kun mallia on muokattava ja työstettävä kappale 
uudelleen, se pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti.  
1. Keskustele muiden kanssa siitä, kuinka kappale työstettäisiin 

tehokkaammin.  
2. Kokeile erilaisia työstömenetelmiä sekä leikkuu- ja syöttönopeuksia. 
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3. Merkitse muistiin ja vertaile erilaisten työstöratatyyppien kiertoaikoja. 
4. Vertaile erilaisia työstömenetelmiä ja päätä, mikä menetelmä on paras 

medajongin työstöön. 

   Mitä seuraavaksi? 
Tässä kappaleessa käsiteltiin sitä, kuinka Art-peruspinta luodaan, 
kuinka peruspinnalle luodaan työstörata, kuinka työstörata 
simuloidaan ja lopuksi hahmoteltiin kappaleen kiinnitystä 
työstökoneeseen. Seuraavassa kappaleessa kuvataan orgaanisten 
pintojen säätämistä ja muokkausta. 
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6 Art-hallinnan käyttö 
  

 

Aiemmissa luvuissa luotiin medaljongin pinnat. Sen jälkeen luotiin 
työstörata ja ohjelma tarkastettiin.   

Tässä luvussa muutetaan medaljonkia asiakkaan haluamalla tavalla ja 
opitaan, kuinka pintoja säädetään ja muokataan. Usein muutokset tilauksiin 
halutaankin vasta sitten, kun malli on jo valmis. Tällä kertaa asiakas haluaa 
S-kirjaimen poikkileikkauksen muodon kurvikkaammaksi, huipulta 
kaarevammaksi ja juohevammaksi, alla olevista kuvista lähinnä 
oikeanpuoleisen kaltaiseksi. 

Vasemmalla medaljongin tasainen poikkileikkauksen huippu ja oikella pyöristetty. 

Asiakkaan toivomus ei ole teknisesti viimeistelty, mutta sellaisenaan hyvin 
tavallinen. Tilaajat tietävät, miltä mallin tulisi näyttää, mutta tietävät 
harvoin kappaleen mittoja tai sitä, kuinka ne ilmaistaan täsmällisesti. 

Mastercam X2 Art luotiin käsittelemään ei-mitoitettuja malleja ja sillä 
kyetään yllä olevan kaltaisiin muutoksiin helposti ja nopeasti. Orgaanisille 
pinnoille on valittavana monia erilaisia poikkileikkauksia, joita voidaan 
säädellä lukuisilla tavoilla.  Luot medaljongille useita erilaisia 
poikkileikkauksen muotoja, joista asiakas voi valita mieluisimman.   
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Mastercam X2 Artissa voit muokata olemassaolevaa mallia, eikä sinun 
tarvitse aloittaa alusta. Voit mallintaa valmiin kappaleen asiakasta varten, 
esitellä sen ja viimeistellä mallin ennen kuin sitä on lainkaan työstetty.   

Kun olet suorittanut luvun harjoitukset, osaat seuraavat tehtävät. 
 Kuperan kaaren muodon muokkaaminen 
 Parabolisen muodon muokkaaminen 
 Kumoa- ja toista-toimintojen käyttö 
 Parabolisen muodon muuttaminen päästölliseksi 
 Pintojen dokumentointi 
 Art-hallinta 

 

Harjoitus 1 – Kuperan kaaren muodon muokkaus 
 

Tässä harjoituksessa käytetään tiedostoa medallion-edit_mm.mcx . Tämän 
medaljongin halkaisija on 63.5 mm ja aiho, josta se valmistetaan on 
sivultaan 76.25 mm neliö.  Harjoituksessa säädellään poikkileikkauksen 
muotoa jouhevammaksi, kurvikkaammaksi ja sulavammaksi.   

Alkuperäinen kappale Muutettu kappale 

Muutokset tehdään käyttämällä Art-hallintaa, johon Art-mallin historiapuu 
on tallennettu. Art-hallinnasta voidaan jokainen Art-operaatio avata ja 
muuttaa sen parametreja. Art-hallinta on tehokas ja hyödyllinen työkalu 
koristeellisten muotojen suunnitteluun ja muokkaukseen. 

 Pintojen uudelleen nimeäminen 
Ensimmäiseksi annetaan pinnoille uudet nimet niiden tunnistamisen 
helpottamiseksi. 
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Vihje: Art-operaatioiden nimien muuttaminen helpottaa pintojen luomisvaiheiden 
seuraamista ja niihin palaamista muutoksien tekemiseksi. Paras tapa on muuttaa Art-
operaation nimi heti, kun se on luotu. Tästä tavasta on varmasti hyötyä. 

1. Kun Mastercam on käynnistynyt, alusta näyttö ja tietokanta 
valitsemalla Tiedosto, Uusi. 

2. Valitse Tiedosto, Avaa. Siirry Art-harjoitusten tiedostoon nimeltä 
medallion-edit.mm.mcx, valitse tiedosto ja klikkaa sitten OK. 

3. Kappale näkyy kuvaruudulla. Valitse Operaationhallinnassa Art-
välilehti. 

 
4. Art-hallinta avautuu. Valitse muokattavat kohdat klikkaamalla + -

merkkiä Art peruspinta nr. 1 –rivin vieressä, jolloin rivin alainen 
historiapuu avautuu. 

5. Klikkaa +-
merkkiä otsakkeen Orgaaninen pinta – Vähennä ja otsakkeen 
Orgaaninen pinta – Lisää vieressä. Koko historiapuu avautuu. 
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6. 
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Klikkaa 
Orgaaninen Pinta – Vähennä, odota hetki ja klikkaa sitten 
uudelleen uuden nimen antamiseksi. Kirjoita uudeksi nimeksi 
Lautanen ja paina [Enter].  
”Vähennä” lisätään nimeen automaattisesti merkitsemään Art-
pinnan poikkileikkausprofiilin harjan tyylin parametria.  
Operaation voi nimetä uudelleen myös valitsemalla sen Art-
hallinnan listasta, klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella ja 
valitsemalla Nimeä uudelleen. 
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7. Klikkaa Organic surface – Lisää. Vaihda nimeksi Kirjain. 

 S-kirjaimen muuttaminen sulavampaan paraboliseen 
muotoon. 
1. Klikkaa Parametrit nimen Kirjain – Lisää alta. 

 
Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. 
Valintaikkunan kentissä on valitun pinnan parametrit. 
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Huomautus: Tämä pinta oli järjestyksessään toinen luomasi pinta. 
Ensimmäinen pinta vähennettiin Art-peruspinnasta ja toinen 
operaatio lisäsi kirjaimen. Jos yksiköiden määrä historiapuussa on 
suuri, ne voidaan erottaa toisistaan geometrian ketjujen 
lukumäärän perusteella, mikä näkyy ”Geometria”-rivin lopussa. 
Ensimmäistä pintaa määrittää yksi yksittäinen ympyrä, kun kirjain 
puolestaan koostuu kuudesta käyrästä. 

2. Muuta poikkileikkauksen profiilia klikkaamalla Valitse 
esimääritelty poikkileikkaus ja valitse sitten Kupera parabola.   

3. Anna Leveydeksi 6.00 ja Korkeudeksi 3.00. 
4. Säilytä Yleisten parametrien Tyyli-parametrina. Lisää.  
5. Varmista vielä, että asetuksesi vastaavat seuraavaa kuvaa.  

Huomautus: Jos poikkileikkaus ei mahdu taulukkoikkunaan, klikkaa 
Sovita. 
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6. Sulje Orgaanisen pinnan parametrit klikkaamalla OK. Art-
hallinnassa toinen Art-operaatio ja siitä riippuvat operaatiot on 
merkitty keskeneräisiksi, koska niitä on muutettu. Muutosten 
vuoksi operaatiot on regeneroitava.  

 
Vihje: Pane merkille punaiset merkit historiapuussa. Ne tarkoittavat sitä, että 
parametreja on muutettu ja että tiedosto on regeneroitava muutosten voimaan 
saattamiseksi. Ennen regenerointia operaatio on keskeneräinen. 

7. Klikkaa Regeneroi pintojen uudelleen laskemiseksi. 

 
Seuraavassa kuvassa näkyy uusi muutettu malli. 
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Medaljonki parabolisella poikkileikkauksen profiililla 

Parabolisen poikkileikkauksen valinnan seurauksena kirjaimen huipulla 
on nyt harja. Seuraavaksi harjalle luodaan juohevampi ja sulavampi 
muoto.   

 

Harjoitus 2 – Parabolisen poikkileikkausmuodon 
muokkaaminen 

 

Tässä harjoituksessa muokataan kirjaimen poikkileikkauksen muotoa 
käyttämällä Harjan säätö –toimintoa. Toiminnolla poikkileikkauksen harja 
voidaan muuttaa uuteen muotoon. Harjoituksessa käytetään samaa tiedostoa 
kuin edellisessäkin harjoituksessa. 

 Pinnan profiilin muuttaminen Harjan säätö -toiminnolla 
1. Avaa historiapuu näkyviin klikkaamalla +-merkkiä Art peruspinta 

# 1 vieressä. 

Huomautus: Jos operaation vieressä on +-merkki ,saat muokattavat 
elementit esiin klikkaamalla merkkiä.  Jos operaation vieressä on – 
-merkki, historiapuu piilotetaan merkkiä klikkaamalla. 

2. Kaksoisklikkaa Parametrit Kirjan- Lisää -rivin alla. 
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3. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Juohevoita 

harjaa muuttamalla Harjan säätö Normaalista Kaari korkeaksi 
kuten kuvassa alla.  
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4. Kun olet varmistanut vielä, että asetuksesi vastaavat yllä olevaa 
kuvaa, sulje valintaikkuna klikkaamalla OK.  

5. Päivitä Art-malli vastaamaan tehtyä muutosta klikkaamalla 
Regeneroi-painiketta. 
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6.  Huomaat muutoksen mallissa. Kappaleen tulisi olla seuraavan 

kuvan mukainen.  

  
Medaljonki, Harjan säätö Kaari korkea. 

Kappale on juohevampi, mutta kirjaimen keskellä on yhä taite. 
Seuraavaksi poistetaan taite käyttämällä Harjan säätö -toimintoa 
yhdessä lisäparametrien kanssa. 

 Poikkileikkauksen muodon säätäminen ja skaalaaminen 
Nyt muotoa juohevoitetaan lisää venyttämällä poikkileikkauksen kaarta 
ja skaalamalla sitä kohti kaaren keskustaa. 
1. Klikkaa tarvittaessa +-merkkiä Kirjain –Lisää –rivin vieressä. 

164    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Art-hallinnan käyttö 

2. Avaa Orgaanisen pinnan parametrit –valintaikkuna 
kaksoisklikkaamalla Parametrit. 

3. Vaihda Harjan säätö –parametri Kaari matala. 

4. Avaa Lisäparametrien valintaikkuna klikkaamalla   
valintaikkunan vasemmasta yläkulmasta.   

5. Anna Poikkileikkauksen skaalaukseksi 150. Tällä arvolla 
venytetään poikkileikkauksen muotoa 150 % (1.5 kertaa) kohti 
kaaren keskustaa. Varmista vielä, että asetuksesi vastaavat 
seuraavaa kuvaa. 

 
6. Sulje Lisäparametrien valintaikkuna klikkaamalla OK ja sitten OK 

uudelleen, jolloin Orgaanisen pinnan parametrien valintaikkuna 
sulkeutuu. 
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7. Valitse Art-hallinnasta Regeneroi.  
Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. 

 
Medaljonki, Harjan säätönä Kaari matala 

Nyt kappale on selvästi poikkileikkausmuodoltaan sulavampi. 
Seuraavaksi vertaillaan luotuja muotoja.   

 Poikkileikkausmuotojen vertailu 
Nyt olet luonut useita erilaisia poikkileikkauksia. Nyt aiemmin luotuja 
kappaleita vertaillaan keskenään. Muista, että asiakas pyysi 
kurvikkaampaa, juohevampaa, vähemmän tasaista ja sulavampaa 
muotoa. 
1. Varjosta kappale painamalla [Alt+S]. 

 

 

Alkuperäi
-nen 
muoto 

 

2. Piilota geometria klikkaamalla Art-hallinnassa Piilota geometria. 
Klikkaa painiketta uudelleen, jolloin geometria palautuu näkyviin. 

3. Vertaile kahta alla olevaa muotoa. Kappaleen B poikkileikkauksen 
profiili on kurvikkaampi.   
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Kappale A – Ensin käytettiin 
parabolista muotoa, jossa 
kirjaimen huipussa oli terävä 
harja. 

Kappale B – (nyt luotu) 
Parabolinen poikkileikkaus on 
kirjaimen huipulla juohevampi. 

Kumpi kappale on sinun mielestäsi kurvikkaampi?  Muista, että 
Mastercam X2 Artilla voidaan keskittyä siihen, miltä malli näyttää 
tarkkojen mittojen sijaan. Vaikka Mastercam X2 Artilla päästäänkin 
sekä taiteellisiin että mitoitukseltaan täsmällisiin tuloksiin, tämän 
uuden teknologian voima on mahdollisuudessa nopeasti säätää 
mallin ulkomuotoa silloin, kun tarkkoja mittoja ei tarvita tai kun 
niitä ei tiedetä. Mastercam X2 Artilla mallinnetaan tiettyä, erityistä 
ulkomuotoa silmällä pitäen. 

 

Harjoitus 3 – Kumoa- ja Toista-toimintojen käyttö 
 

Erilaisten vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu on Mastercam X2 Artissa 
helppoa. Art-hallinnossa on lista tehdyistä Kumoa/Toista-toiminnoista.   

Jos tekemäsi muutokset eivät miellytä sinua, voit kumota ne. Jos päätätkin 
palauttaa muutokset, voit toistaa ne. Alla on kuva prosessin eri vaiheista. 
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1. Luotu medaljonki 2. Muutettu, mutta muutokset eivät 

miellyttäneet 

  
3. Palattiin alkuperäiseen Kumoa-toiminnolla 4.  Muutos palautettiin valitsemalla Toista. 

 Ensimmäisen muutoksen kumoaminen 

1. Klikkaa  Art-hallinnan Kumoa-painikkeen vieressä. Luettelo 
operaatioista avautuu. Viimeksi tehty operaatio näkyy listassa 
ylimpänä. 

168    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Art-hallinnan käyttö 

 
2. Korosta kumottava toiminto ja kaksoisklikkaa. Tämä komento 

kumoaa valitun toiminnon ja kaikki kronologisesti sen jälkeen 
luodut toiminnot, jotka ovat listassa valitun toiminnon yläpuolella.  
Vihje: Jos kumoat operaation ja muutat mielesi, palauta operaatio valitsemalla 
Toista. 

Kumoa seuraava toimintoa klikkaamalla . Muutos prosessoidaan ja 
se näkyy grafiikkaikkunassa. 
Kuvassa alla muutettu malli, jossa kirjaimen poikkileikkauksessa on 
harja. 
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Medaljonki parabolisella poikkileikkauksen profiililla 

 Muutoksen toistaminen 
1. Toista viimeksi kumottu toiminto (Harjan säätö – Kaari matala) 

klikkaamalla . 
Vihje: Voi toista useamman kuin yhden toiminnon kerrallaan. Toista toimii samalla 
periaatteella kuin Kumoa: se toistaa kaikki operaatiot, jotka ovat luettelossa 
toistettavan operaation yläpuolella. 

Toistettu operaatio näkyy alla olevassa mallissa, jonka 
poikkileikkauksessa ei ole terävää harjaa. 

 
Medaljonki, Harjan säätönä Kaari matala 

 Tiedoston tallennus 
1. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 
2. Kirjoita tiedoston nimeksi (nimikirjaimesi)medallion b.mcx. 
3. Valitse OK.   
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Harjoitus 4 – Parabolisen muodon muuttaminen 
päästölliseksi 

 

Asiakkaasi mielestä kirjaimen profiilin harjan viistot sivut lisäisivät 
medaljonkiin perinteisen käsityötaidon tuntua, joten sinun on tehtävä 
toivotut muutokset. Tässä harjoituksessa luot erilaisia mallinnusvaihtoehtoja 
poistamalla Art-operaatioita käytöstä ja ottamalla niitä takaisin käyttöön.  
Ensimmäiseksi otat pois käytöstä kirjaimen luonneen Art-operaation ja 
sitten luot uuden operaation, jossa poikkileikkaus on profiililtaan 
päästöllinen  Kun otat operaation pois käytöstä, Art-hallinta ei ota sitä 
huomioon, kun operaatiot seuraavan kerran regeneroidaan. Tällä tavoin voit 
piilottaa malleja tai operaatioita, mutta ottaa ne kuitenkin käyttöön 
harkintasi mukaan. Tässä harjoituksessa tutustutaan myös prosessiin, jossa 
poikkileikkaus muutetaan profiililtaan kulmaksi. 

Harjoituksessa käytetään aiemmassa harjoituksessa luotua tiedostoa 
(nimirjaimesi)medallion b_mm.mcx tai vaihtoehtoisesti voit käyttää 
tiedostoa medallion b_mm.mcx.   

 Art-operaation vaimentaminen 
1. Käytä tallentamaasi tiedostoa tai avaa tiedosto 

C:\Mcamx\Documentation\ExampleParts\medallion 
b_mm.mcx.  

2. Avaa Art-hallinnassa historiapuu tarvittaessa klikkamalla +. 
3. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Kirjain – Lisää ja valitse 

pudotusvalikosta Vaimenna. (Ole varovainen, ettet valitse Poista.) 
Vaiennettu operaatio on poissa käytöstä eikä sitä oteta huomioon, 
kun malli regeneroidaan. Vaimentaminen tekee myös mallista 
keskeneräisen. 
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4. Prosessoi malli uudestaan klikkaamalla Regeneroi. Seurauksena on 

alla olevan kuvan kaltainen malli. Vain Lautanen – Vähennä -
operaatio on jäljellä, koska Kirjain – Lisää on vaimennettu. 

 

Huomautus: Vaimenna toimii vaihtokytkimen tavoin ja lisää valitun 
operaation tai Art-peruspinnan Art-malliin tai poistaa ne siitä. Kun 
malli regeneroidaan, Mastercam X2 Art ei ota vaimennettuja 
pintoja tai operaatioita huomioon, vaan poistaa ne 
grafiikkaikkunasta. 
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 Uuden Art-operaation luonti 
S-kirjain on nyt otettu pois käytöstä. Seuraavana tehtävä on luoda uusi 
Art-operaatio, jonka poikkileikkausmuoto on päästöllinen. Tämä on 
järjestyksessä toinen operaatio. 
1. Poista tarvittaessa varjostus painamalla [Alt + S]. Kun varjostus on 

pois päältä, geometria näkyy paremmin ja sitä on helpompi 
ketjuttaa. 

2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 
valintaikkuna avautuu. 

3. Valitse ketjutukseksi Alue ja klikkaa mallista alla olevassa kuvassa 
näkyvää kohtaa. Valinnalla ketjutetaan S-kirjaimen ulompi profiili 
ja valitaan samalla kaikki ulomman profiilin sisällä oleva 
geometria, toisin sanoen kaikki kirjaimen muodostavat alkiot.  

 
4. Valitse OK. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. 
5. Klikkaa Valitse esimääritelty poikkileikkaus. 
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6. Valitse pudotusvalikosta Suora.   
7. Anna Korkeudeksi 2.5. 
8. Vedä Kulma-kentän alapuolella olevalla liukukytkimella kulman 

arvo 45 asteeseen. 

 
9. Sovita suora taulukkoikkunaan valitsemalla Sovita. Huomaa, että 

taulukon akselien arvot päivittyvät vastaamaan äsken annettuja 
arvoja. 

10. Varmista, että asetuksesi ovat kuten seuraavassa kuvassa. 
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11. Klikkaamalla  avaat Lisäparametrit-orgaaninen -
valintaikkunan. 

12. Anna poikkileikkauksen skaalaukseksi 200, jolloin poikkileikkausta 
venytetään 200 % kohti keskustaa. 

13. Varmista, että asetuksesi alla näkyvän kuvan kaltaisia.  

 
14. Sulje Lisäparametrien valintaikkuna klikkaamalla OK ja sitten OK 

uudelleen, jolloin Orgaanisen pinnan parametrien valintaikkuna 
sulkeutuu.   

15. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Orgaaninen pinta – lisää -
riviä ja nimeä operaatio uudelleen ”Päästölliset seinämät”. 
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Vihje: Voit lisätä useita operaatioita, vaimentaa niitä tai ottaa käyttöön. 

16. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. Kappaleen tulisi olla 
seuraavan kuvan mukainen. 

 
Medaljonki, jossa on päästölliset seinämät 

 Tiedoston tallennus 
1. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 
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Huomautus: Muista tallentaa tiedosto nimellä, jonka alkuun lisäät 
omat nimikirjaimesi. Tällä tavoin alkuperäisten tiedostojen päälle 
ei kirjoiteta. 

2. Kirjoita tiedoston nimeksi (nimikirjaimesi) medallion c_mm.mcx. 
3. Klikkaa OK.  

 Muotojen vertailu 
Nyt olemme valmistaneet kolme ylimääräistä kappaletta asiakkaalle 
esiteltäväksi. Mikä sinua miellyttää eniten? Tunnistatko kappaleen 
ulkomuodon perusteella, mikä poikkileikkaus luotiin kaarella, mikä 
parabolilla tai päästöllisillä seinämillä? Huomaatko, mikä niistä 
juohevoitettiin säätämällä harjaa ja mikä poikkileikkausta 
skaalaamalla? Ulkomuodon muuttamisen vaivattomuus ja mallinnuksen 
helppous tekevät Mastercam X2 Artista tehokkaan työkalun. 

 
Alkuperäinen kappale 

Alkuperäisestä kappaleesta muokattiin kolme alla näkyvää muotoa. 

 
Sitten vaimensit S-kirjaimen muodostaneen Art-operaation ja loit 
kirjaimelle uuden, alla olevassa kuvassa näkyvän muodon. 
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Harjoitus 5 – Pintojen dokumentointi 
 

 

Nyt voit esittää asiakkaalle useita erilaisia medaljonki-malleja. Toinen tapa 
prosessin läpiviemiseksi on luoda alkuperäiset pinnat ja sitten vaimentaa 
ensimmäisen kirjaimen muoto. Sitten voidaan luoda kirjaimelle seuraava 
muoto. Prosessia voidaan jatkaa, kunnes kaikki halutut kirjaimen 
poikkileikkauksen muodot on tehty. Sen jälkeen voidaan muotoja vertailla 
palauttamalla ja vaientamalla kukin pinta.   

Asiakas toivoo, että vertailun helpottamiseksi kukin malli tulostetaan 
paperille. Tulosta mallit valitsemalla Tiedosto, Tulosta. 

 Mallien tulostus paperille 
Avaa tiedosto C:\Mcamx\Documentation\Art Tutorial Parts\medallion 

all_mm.mcx. 
1. Vaihda kuvanto Isometriseksi. 
2. Varjosta kappale. 
3. Valitse Tiedosto, Tulosta. Tulosta-valintaikkuna avautuu. 
4. Valitse käytettävälle kirjoittimille sopivat asetukset. 

 
5. Valitse Esikatselu ennen tulostusta. 
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6. Valitse Sulje. Tulosta klikkaamalla OK.   
7. Klikkaa Art-hallinnassa hiiren oikella painikkeella juuri 

tulostamaasi pintaa ja valitse Vaimenna. Klikkaa uudelleen hiiren 
oikealla painikkeella seuraavaa pintaa ja valitse taas Vaimenna. 
Regeneroi malli. Toista nämä toimenpiteet, kunnes kaikki viisi 
mallia on tulostettu. 

 

Kun merkillä varustettu Vaimennna valitaan, pinta 
otetaan käyttöön. 

 Vaihtoehtoinen tulostusmenetelmä 
1. Käännä haluttu pinta näytöllä haluamaasi asentoon. 
2. Paina [PrtScr] / [Print Screen]. Tiedosto siirretään Windowsin 

leikepöydälle.  
3. Klikkaa Mastercam alapalkkiin.   
4. Käynnistä Microsoft® Paint tai jokin muu kuvankäsittelyohjelma. 
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5. Valitse Muokkaa, Liitä kuvankäsittelyohjelman työkaluriviltä. 
Kuva mallista on nyt kuvankäsittelyohjelmassa valmiina 
muokattavaksi ja tulostettavaksi. 

Huomautus: Print Screen –näppäimellä kuvia voidaan kopioida 
moniin kuvankäsittelyohjelmiin. 

 

Harjoitus 6 – Art-hallinnan yksityiskohdat 
 

Art-hallinnan välilehti Operaatioiden hallinnassa on keskeinen paikka, josta 
työn alla olevaa Art-mallia prosessoidaan. Se on tehokas työkalu, joka listaa 
kaikki operaatiot historiapuuksi kutsuttuun hakemistoon. Jokaista operaation 
elementtiä voidaan mallinnuksen aikana muokata Art-hallinnasta. Tässä 
harjoituksessa tutustutaan kuhunkin Art-hallinnan osaan 
yksityiskohtaisemmin. Aikaisemmissa harjoituksissa tutuksi tulleet Art-
hallinnan piirteet kerrataan. 
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Art-hallinnan toiminnot 
Art-hallinnan toimintopainikkeet ovat kahdessa rivissä. 

 
Art-hallinnan toimintojen painikkeet (ylärivi) 

 
Art-hallinnan toimintojen painikkeet (alarivi) 

Regeneroi  

Kun klikkaat Regeneroi, Art-malli päivitetään ja rakennetaan uudestaan 
vastaamaan Art-peruspintaan tai Art-operaatioihin tehtyjä muutoksia tai 
poistoja. Regenerointia vaativat Art-pintaoperaatiot, Art-peruspinnat ja Art-
mallit merkitään keskeneräiseksi X-merkillä. Ne täytyy regeneroida ennen 
työstöradan suorittamista. Regerointi palauttaa ne valmiiksi. 
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Piilota geometria  

Klikkaa Piilota geometria, jos haluat piilottaa geometrian väliaikaisesti 
grafiikkaikkunassa, ja saada selkeämmän kuvan Art-mallista. Geometria 
palautuu näkyviin, kun klikkaat painiketta uudelleen. 

Piilota Art-malli  

Klikkaa Piilota Art-malli, jos haluat väliaikaisesti piilottaa Art-mallin 
grafiikkaikkunassa ja saada alla olevan geometrian paremmin näkyviin. 
Malli palautuu grafiikkaikkunaan, kun klikkaat painiketta uudelleen. 

Art-malli yhdessä ikkunassa 
  

Art-malli yhdessä ikkunassa on käytettävissä vain silloin, kun grafiikkatilan 
on ikkunoitu useaan ikkunaan. Art-malli näkyy vain yhdessä ikkunassa. 
Kaikissa muissa ikkunoissa näkyy mallin geometria. Mallin näyttöä voit 
muokata käyttämällä Piilota geometria - ja Piilota Art-malli – toimintoja.  

Ikkunoinnista on lisätietoja Mastercamin käytönaikaisessa Ohjeessa. 

Art-mallin ikkunoinnin vaihto   

Vaihda Art-mallin ikkunointia voidaan käyttää vain silloin, kun 
Mastercamin valikkoriviltä (Näytä, Ikkunointi) grafiikkaikkuna on 
määritelty useaan ikkunaan ja kun Art-malli on määritely näkymään yhdessä 
ikkunassa toiminnolla Art-malli yhdessä ikkunassa. Vaihda Art-mallin 
ikkunointia -toiminnolla Art-mallia voidaan siirrellä näkymään ikkunasta 
toiseen. 
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Pintojen analysointi 

Klikkaamalla Analysoi ja siirtämällä kursorin grafiikkaikkunaan saat 
kursorin kulloisenkin XYZ-koordinaatin näkyviin.  

Pinnan tilastot 
 

Mallin äärimitat, koordinaatit, skaalaukset ja pikselikoon saat näkyviin 
klikkaamalla Tilastot-painiketta tai klikkaamalla hiiren oikealla 
painikkeella Art-hallinnan historiapuun Art peruspinta -riviä ja 
valitsemalla Tilastot. Inforuudun tiedot Art-mallin ominaisuuksista ovat 
vain-luku -tyyppiä, eikä niitä voida siitä muuttaa. Tiedot päivittyvät aina, 
kun Art-mallia muokataan. 

 
Vihje: Tarkat tilastot saat valitsemalla kuvannoksi Päältä. Tietoja voidaan muuttaa 
käyttämällä Art-hallinnan hiiren oikeanpuoleisia valikoita tai valitsemalla Mastercamin 
valikkoriviltä Art, Muokkaa tai Muodosta. 

Inforuudussa on seuraavia tietoja. 

Mallin 
äärimi-
tat 

 
Art-mallin leveys, 
korkeus ja paksuus 

Vasen 
alakul-
ma 

 
Peruspinnan vasemman 
alakulman xy-
koordinaatti. 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    183 



Luku 6 

Oikea 
yläkul-
ma 

 
Peruspinnan oikean 
yläkulman xy-
koordinaatti. 

Skaalaus  Mallin käytössä oleva 
XYZ-skaalaus 

Pikseli- 
koko  

Art-mallin XY-
äärirajojen pikselien 
lukumäärä 

Kumoa ja Toista 

Kun pintaa muokataan, Kumoa ja Toista – toimintoja käytetään 
peruuttamaan tehdyt muutokset tai palauttamaan peruutetut muutokset yksi 
kerrallaan kronologisessa järjestyksessä. 

  Verkon tiheys 

Klikkaa Art-pinnan pisteverkon tiheys, jos sinulla on vaikeuksia nähdä 
geometriaa verkon läpi ja haluat harventaa verkkoa. Jos haluat nähdä pinnan 
yksityiskohdat paremmin, säädä verkko tiheämmäksi. Asetuksia voi muuttaa 
aina tarvittaessa. 

Alla ovat verkon tiheyden parametrit: 
Verkon 
tiheys 

Pystysuorien ja vaakasuorien verkkoviivojen välistä 
kokoa säädellään pienemmäksi tai suuremmaksi. 
Harvenna verkkoa (pienennä lukua), jos geometriaa ei näy 
verkon alta. Tihennä verkkoa (suurenna lukua), jos haluat 
nähdä pinnan paremmin.  
Huomautus: Tätä parametria ei voi käyttää varjostetuille 
pinnoille. 

Varjostus-
toleranssi 

Määrittää piirretyn kohteen prosessoinnin nopeuden. 
Korkeampi arvo lyhentää prosessointia. Alhaisempi arvo 
pidentää sitä. Jos annat korkean arvon, joitakin pinnan 
oleellisia kohtia voi jäädä mallista pois. Optimaaliset 
asetukset metrisillä yksiköillä 0.001 ja tuumaisilla 0.0001. 
Vihjeitä:  
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• Säädä verkon tiheyttä vähän kerrallaan, kunnes se 
on sopiva. 

• Jos haluat geometrian paremmin näkyviin, käytä 
Mastercamin tilariviä, josta voit muokata alkioiden 
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi viivojen 
paksuutta ja alkioiden värejä ja tasoja.  

• Jaa grafiikkaikkuna Ikkunointia käyttämällä ja 
muokkaa Art-mallia eri kuvannoissa. 

Vihje: Käytä Verkon tiheyden ja Varjostustoleranssin oletusarvoja. Jos Art-mallin näytön 
asetukset haittaavat geometrian valintaa ja luontia, älä muokkaa Art-mallin parametreja, 
vaan käytä Art-hallinnan Piilota geometria - ja Piilota Art-malli –toimintoja. 

Art-mallin poisto/haku   

Art-mallin poisto/haku toimii vaihtopainikkeena. Sen avulla Art-malli 
voidaan poistaa/palauttaa Mastercamin kappaletiedostoon. Art-mallin poisto 
poistaa kaiken siihen liittyvän tiedon Mastercamin kappaletiedostosta ja 
deaktivoi Art-hallinnan ja useimmat Art-valikon toiminnoista. Art-mallin 
poisto voi nopeuttaa Art-malliin kuulumattoman Mastercamin 
kappaletiedoston osan prosessointia, parantaa näyttöä ja tällä tavoin 
helpottaa muuta mallinnusta ja muiden työstöratatyyppien luontia. 

Kun haluat palauttaa Art-mallin takaisin kappaletiedostoon, klikkaa 
painiketta uudelleen.  

Art-hallinnan historiapuu 
Art-hallinnan historiapuussa esitetään hierarkkisessa luontijärjestyksessä 
kaikki Art-mallin Art-peruspinnat ja pintaoperaatiot. Operaatioiden sen 
hetkinen tila on merkitty joko valmiiksi (muutoksia ei tarvita), 
keskeneräiseksi (edellyttää regenerointia) tai poistetuksi (jolloin se 
poistetaan seuraavan kerran regeneroitaessa). 

Art-mallin, Art-peruspinnan ja yhden tai useamman Art-operaation 
keskeneräisyys merkitään tarkastusmerkillä. Mallin jokin elementti on 
keskenräinen, silloin kun 

 Art-peruspinnan tai Art-pinnan operaation parametreja on 
muokattu 

 Art-peruspinnan geometriaa on muutettu 
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 Art-peruspinta tai Art-pintaoperaatio on poistettu (merkitään X-
merkillä)  

Art-malli regeneroidaan keskeneräisestä valmiiksi, muutettujen parametrien 
mukaiseksi käyttämällä Art-hallinnan Regeneroi-painiketta. 
Regeneroitaessa Art-mallia poistettavaksi määritellyt Art-peruspinnat ja 
pintaoperaatiot poistetaan Art-hallinnan historiapuusta. 

Art-hallinnan historiapuuta käytetään Windows-käyttöjärjestelmien tapaan:  
klikkaamalla ”+” puun osat avautuvat näkyviin ja klikkaamalla ”-” ne 
piilotetaan. Alla olevassa kuvassa näkyvässä historiapuussa ”Art-peruspinta 
#1”-rivin alaiset oksat avautuvat klikkaamalla rivin alussa olevaa ”+”-
merkkiä.  

 

 

Art-hallinnassa käytetään seuraavia ikoneita: 

 

Art-malli on Art-hallinnan elementtien ylin taso. Kukin Art-malli voi 
sisältää yhden tai useampia peruspintoja ja kullakin peruspinnalla voi olla 
yksi tai useampia operaatioita. Operaationhallinnassa on luettelo kaikista 
mallin luomisen vaiheista ja tapahtumista. 
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Art-hallinnan käyttö 

Art-peruspinta 2D-pintaverkko tai 3D-pistevarjopinta, joka määrittää yhden 
yksittäisen Art-pinnan alueen äärirajat. Art-mallin luonnin ensimmäinen 
vaihe on Art-peruspinnan määrittely. Sen jälkeen tätä peruspintaa 
muokataan ja muunnellaan Art-pintaoperaatioiden avualla. 

Kukin Art-malli voi sisältää yhden tai useampia peruspintoja. Kun 
prosessoit Art-peruspintaa ja sen pintaoperaatioita, sinun on aktivoitava 
peruspinta valitsemalla se Art-hallinnan historiapuusta. 

 

Art-pintaoperaatioita ovat mm. orgaaninen-, pyyhkäisy- ja pyyhkäisy 2-
päinen –pintaoperaatio.  Art-pintaoperaatioiden avulla voit manipuloida Art-
peruspintaa lisäämällä pintaan piirteitä, useimmiten Art-mallin perustana 
olevaa geometriaa rakentaen. 2D-geometriasta voidaan luoda 3D-
elementtejä, ulkoisista tiedostoformaateista voidaan malleja tuoda Artiin, 
voidaan luoda tekstuureja ja siirtää olemassaolevia Art-pintaoperaatioita. 
Monissa Art-pintaoperaatioissa geometriaa täytyy grafiikkaikkunassa 
ketjuttaa operaation rajojen määrittelemiseksi.  

Art-pintaoperaatiot sijoitetaan Art-hallinnan historiapuussa ”emopintansa”, 
Art-peruspinnan alle. Kunkin operaation parametreja voidaan muuttaa ja 
katsella ja halutessa valita geometria, jonka avulla operaatio luotiin. 

Art-pintaoperaatiot 

Täydellisellä pintaoperaatiolla on nimi, parametrit ja geometria: 

 
Pintaoperaation tunnistaa pinnalle annetusta 
nimestä ja pintatyypin symbolista. Ohjelman 
oletuksena nimi vastaa operaation tyyppiä 
(orgaaninen pinta) ja tyyliä (-vähennä). 
Pintaoperaatioida voidaan nimetä uudelleen. 

 Parametreilla määritellään pinnan muoto. 

 Geometrialla määritellään pinnan geometrian 
profiilit, joita Art-pintaperaatioissa käytetään. 

 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    187 



Luku 6 

Art-hallinnan hiiren oikean painikkeen valikko 
Kun historiapuun osaa klikataan, valikko avautuu.  

 

Pintaoperaatioille ja niiden osille avautuu kullekin erilaisia valikoita. 
Klikkaa historiapuun elementtiä hiiren oikealla painikkeella.  

 

188    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Art-hallinnan käyttö 

Valikoissa on seuraavia vaihtoehtoja: 

Tilastot — Näyttää vain-luku –tyyppistä tietoa kulloisenkin Art-mallin 
äärirajoista. Tiedot päivittyvät aina, kun Art-mallia muokataan. 

Poista — Merkitsee valitut Art-operaatiot tai Art-peruspinnat ja sen 
operaatiot poistettaviksi. Valitut elementit poistetaan, kun Art-malli 
seuraavan kerran regeneroidaan. 

Vaimenna — Painike toimii vaihtokytkimen tavoin ja lisää valitun 
operaation tai Art-peruspinnan Art-malliin tai poistaa ne siitä. Mastercam 
X2 Art ei ota huomioon yhtäkään vaimennettua peruspintaa ja sen 
operaatiota, kun malli seuraavan kerran regeneroidaan. Vaimennetut Art-
peruspinnat ja peruspintaoperaatiot poistetaan myös grafiikkaikkunasta. 

Nimeä uudelleen — Art-peruspinnalle tai Art-operaatiolle annetaan uusi 
nimi. 

Ominaisuudet — Muutetaan Art-peruspinnan parametreja. Muuta Art- 
peruspinnan parametreja –valikko avautuu ja Art-peruspinnan koko ja sen 
piirteet ovat muokattavissa. 

Työstörata Art-peruspinnalle — Lukee kaiken tiedon valitusta Art-
peruspinnasta ja avaa Art-peruspinnan työstö –valintaikkunnan. Tätä 
valintaikkunaan käytetään työstöradan parametrien määrittämiseen ja 
työstöratojen luomiseen kaikille valitun Art-peruspinnan operaatioille. 
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Vie — Kääntää Art-mallin toiseksi tiedostotyypiksi.   

Art-pintoja voidaan viedä seuraaviksi tiedostoiksi. 
STL (lyhenne sanasta StereoLithography) on 3D Systems Inc. –yhtiön 
sunnittelema 3D-mallitiedosto. Se koostuu kolmiomaisista pinnoista, 
jotka vastaavat pintamalleja ja solideja. STL-tiedostoista voidaan 
työstöratoja tehdä suoraan. Mastercam voi viedä pinta- tai 
soliditiedoston STL-tiedostoksi. Muut CAD-ohjelmat voivat lukea ja 
kirjoittaa STL-tiedostoja. 
DXF 
DXF (Data Exchange Format) on AUTOCAD®in käyttämä 
tiedostoformaatti ja tarkennin. Mastercam ja monet muut CAD-ohjemat 
voivat lukea ja kirjoittaa DFX-tiedostoja. 
Mastercam pinnat 
Nämä ovat normaaleja Mastercam-parametripintoja. Mastercam luo 
normaalit Mastercam-pinnat 3D-taidemalleista poluttamalla yksittäiset 
parametripinnat yhteen kokonaiseksi pinnaksi. Poluttaminen on 
älykästä: laajat pinnat muodostetaan tasaisista alueista ja pienet pinnat 
runsaista yksityiskohtia sisältävistä alueista. Tämän ansiosta Art-mallin 
luonnissa voidaan hyödyntää Mastercamin toimintoja, jotka eivät 
varsinaisesti kuulu Art-sovellukseen. 



Art-hallinnan käyttö 

Mallin muokkaus Art-hallinnassa 
Art-hallinnasta voidaan tehdä seuraavia toimintoja: 

 Nimetä operaatioita uudelleen 
 Asettaa Art-peruspinnan ominaisuuksia 
 Muuttaa Art-peruspintaa määrittävää geometriaa 
 Muuttaa pinnan muotoa määrittäviä parametreja 

 

 Pintaoperaatioiden uudelleen nimeäminen 
Pintaoperaatiot voidaan nimetä uudelleen kuvaamaan pintaa paremmin. 
Edellisessä luvussa muutettiin ohjelman oletuksena annettu 
”Orgaaninen pinta – Vähennä” nimeksi ”Lautanen – Vähennä”.  
Mastercam automaattisesti lisää pintatyylin operaation nimen loppuun, 
kuten tässä esimerkissä “Vähennä”. 

 

 Art-peruspinnan ominaisuuksien muokkaus 
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Art-peruspinnan nimeä ja valitse 
sitten Ominaisuudet. Muuta Art-peruspinnan parametreja avautuu 
ja siitä voit muuttaa esimerkiksi resoluutiota, värejä, perustan kokoa ja 
suuntaa. 
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Art-hallinnan käyttö 

 Art-pinnan operaation geometrian muokkaus 
Kaksoisklikkaa pintaoperaation geometriaa, jolloin reunaprofiilit 
ketjutetaan uudelleen. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu, jonka 
jälkeen reunaprofiili voidaan valita grafiikkaikkunasta.  

 

 Art-pinnan operaation parametrien muokkaus 
Kaksoisklikkaamalla pintaoperaation Parametrit-kohtaa voidaan art-
peruspinnan operaation parametreja muuttaa. Orgaanisen pinnan 
parametrit -valintaikkuna avautuu. 

 
Vihje: Poikkileikkausta ja työstöradan parametreja voidaan tästä muuttaa. 
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Harjoitus 7 – Haastetehtävä 
 

Haastetehtävän tarkoituksena on harjoitella operaatioiden muokkaamista 
itsenäisesti ilman yksityiskohtaisia ohjeita. Tehtävän avulla voit ymmärtää 
paremmin muutosten aikaan saaman vaikutuksen pintoihin, jotka silti 
perustuvat identtiseen geometriaan. Punnitse ja vertaile pintoihin luomiasi 
muutoksia. Kokeile myös verkon tiheyden ja varjostustoleranssin 
muuttamista. 

Tähän harjoitukseen käytetään tiedostoa medallion c_mm.mcx. 
Vaihtoehtoisesti voit käyttää luomaasi tiedostoa.  

1. Käynnistä Mastercam ja avaa tiedosto medallion c_mm.mcx. 
2. Siirry Art-hallinnassa Orgaanisen Art-pintaoperaation 

parametreihin, joita käytettiin kirjaimen geometriaan. Muuta 
Harjan säätö Normaaliksi. 

3.  Aseta Lisäparametrit – Orgaaninen –valintaikkunasta 
poikkileikkauksen skaalaukseksi 200 % ja regeneroi. 

4. Tallenna kukin vaiheissa 5-13 luotava muoto uudella 
tiedostonimellä. (Suosittelemme, että lisäät kirjaimen 
aakkosjärjestyksessä tiedoston nimeen, esimerkiksi medallion 
d_mm.mcx jne.) 

5. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kulma Matala ja regeneroi. 
6. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kulma Korkea ja regeneroi. 
7. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kulma säde ja regeneroi. 
8. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kaari korkea ja regeneroi. 
9. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kaari keskitaso ja regeneroi. 
10. Vaihda Harjan säädöksi parametri Kaari matala ja regeneroi. 
11. Vaihda Harjan säädöksi parametri Paraabeli korkea ja regeneroi. 
12. Vaihda Harjan säädöksi parametri Paraabeli matala ja regeneroi. 
13. Vaihda Harjan säädöksi parametri Tasaiset sivut ja regeneroi. 



Art-hallinnan käyttö 
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Seuraavassa luvussa on lisää muokkaus- ja säätöharjoituksia. Niissä 
käytetään Art-hallintaa ja Kumoa/Toista –toimintoja. 



Pintojen uudelleen muotoilu 

7 Pintojen uudelleen muotoilu 
  

 

Tässä luvussa käytettävä geometria on skaalattu kopio kaulakorumallista. 
Malli voidaan edelleen skaalata pienemmäksi korvakoruihin sopivaksi. 
Harjoitusta varten mallia on suurennettu niin, että se voidaan työstää 
helposti ilman pienten kappaleiden työstöön tarvittavaa kokemusta.  

Tässä luvussa luodaan peruspinta ja lisätään siihen kolme pintaa. Lisätyt 
pinnat ylittävät toisensa, jolloin niiden leikkauskohtaa täytyy säädellä. 
Esimerkeissä käytetään tavallista geometriaa, jolloin erilaisten 
liitostyylien vaikutus toisiaan leikkaavin muotoihin näkyy selvästi. Pintoja 
muokkaamalla luodaan nopeasti ja helposti erinäköisiä malleja.  

Kun olet suorittanut luvun harjoitukset, osaat  
 Määritellä Art-peruspinnan 
 Luoda ja pinota peruspintoja 
 Pinota pinnan yksityiskohtia - kelttipunonta 
 Muokata kelttipunontaa – Malli 1 
 Muokata kupolimaista pintaa 
 Muokata kelttipunontaa – Malli 2 
 Peruuttaa tehdyt muutokset 
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Harjoitus 1 – Peruspinnan määrittely 
 

Tähän harjoitukseen on valmis geometria. 

 Alustus ja tiedoston avaaminen 
1. Valitse Tiedosto, Uusi tyhjentääksesi näytön ja tietokannan.  
2. Siirry tiedostoon \Documentation\Art Tutorial Parts\Celtic-

Blend_mm.mcx. Valitse OK. 

  
3. Sovita geometria näytölle.   
4. Valitse työkaluriviltä Pienennä edelliseen /.5. Kappale pienenee 

50 % ja sen ympärille jää enemmän työskentelytilaa.  
Vihje: Paina [F9] koordinaattiakselien näyttämiseksi. Voit tarkastaa 
kappaleen origon sijainnin. Piilota akselit painamalla uudelleen [F9]. 

  Art-peruspinnan määrittäminen 
1. Valitse Art, Uusi Art-peruspinta suorakulmainen. 
2. Tarkasta Pinnan ääririrajat –kohdasta, että Luo Art-peruspinta 

2 pisteellä on valittuna. 
3. Aseta parametrit alla olevan kuvan mukaiseksi. Varmista, että Z-

rajaus on merkittu ja anna sille arvo 15.00. 
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 4. Klikkaa Vasen alakulma X ja Y-koordinaattien viereistä Osoita 
piste-painiketta. Uusi Art-peruspinta –valintaikkuna sulkeutuu ja 
voit valita origon kappaleesta. Valitse vasen alakulma, kuten 
seuraavassa kuvassa kohdassa 1. 

5. Klikkaa Osoita oikea yläkulma –painiketta ja valitse oikea 
yläkulma kuten kuvassa kohdassa 2. 

6. Kun olet määritellyt pisteet, klikkaa OK. Art-peruspinta näkyy 
kuvaruudulla. 
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Harjoitus 2 – Art-peruspinnan luonti ja pintojen 
pinoaminen 

 

Alkuperäinen geometria on kuvassa alla vasemmalla. Oikeanpuoleisessa 
kuvassa näkyy varjostettuna viimeistellyt peruspinnat. Toisiaan leikkaavat 
orgaaniset pinnat luodaan tasolle myöhemmässä harjoituksessa. 

 

 

Alkuperäinen piirros Varjostetut peruspinnat 

Tässä harjoituksessa luodaan orgaaninen pinta perustaksi muille pinnoille. 
Yksi pinta muodostaa säteen peruspinnan reunan ympärille. Haluttu muoto 
peruspintaaan saadaan kahdesta liitetystä pinnasta 
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Huomautus: Luvussa 8 opitaan erilaisia tapoja rajaus- ja taso-
pintaoperaatioiden luomiseksi. 

  Peruspinnan reunojen luonti 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio.  

 
2. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Valitse Ketju. 
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3. Valitse ulomman ympyrän vasen alapuoli kuten seuraavassa 
kuvassa. 

 
4. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.  
5. Anna Orgaanisen pinnan parametrit -ikkunaan seuraavat arvot. 

 Radius =3.175 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
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6. Varmista, että asetuksesi ovat kuten kuvassa yllä ja sulje 

valintaikkuna klikkaamalla OK. 
7. Kun uusi pinta on luotu, valitse Isometrinen kuvanto ja Sovita.     

Vihje: Page up tai Page Down –näppäinten painaminen skaalaavat kappaletta 
näytöllä pienemmäksi tai suuremmaksi. 

8. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. Kappaleen tulisi olla 
seuraavan kuvan mukainen. 
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Varjostettu pinta  

Huomautus: Varjostus koskee koko peruspintaa, kappaleen pintojen 
lisäksi myös peruspinnan litteää osaa.  

9. Varjosta kappale painamalla [Alt + S].   
10. Valitse Edestä kuvanto tarkastellaksesi kappaleen syvyyttä 

(paksuutta). Huomaa, että tässä vaiheessa kappaleen yläosa on 
tasainen, mutta kappaleen reunoissa on pyöristys. 

 

 
 11. Aloita seuraavan pinnan lisääminen peruspintaan valitsemalla 

Päältä kuvanto. 

  Liitospinnan luonti 
Tässä harjoituksessa lisäät toisen orgaanisen pinnan peruspintaan 
käyttämällä Yleisten parametrien Liitä-tyyliä. Liitä-komento ei ota 
huomioon juuri äsken luotua pintaa, vaan liittää pinnan peruspintaan. 
Liitospinta näyttää matalammalta kuin saattaisi odottaa, koska 
liitospintaa ei lisätä peruspinnan päälle. Pinta on kupera (se 
muodostaa kupolin) ja se määritellään parabolisella 
poikkileikkauksella. Liitospinta viimeistelee perustan. 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. 
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2. Valitse sisemmän ympyrän vasen alapuoli kuten seuraavassa 
kuvassa. 

 
3. Lopeta tämän pinnan ketjutus valitsemalla OK. 
4. Valitse poikkileikkaukseksi Kupera paraabeli. 
5. Anna Orgaanisen pinnan parametrit -ikkunaan seuraavat arvot. 

 Width = 12.450 
 Height =7.366 
 Tyyli = Liitä 
 Harjan säätö = Kaari korkea 

6. Avaa Lisäparametrit ja aseta Poikkileikkauksen skaalaukseksi 
350. 
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7. Valitse Sovita valintaikkunassa, jolloin koko paraabeli näkyy 

poikkileikkauksen taulukkoikkunassa. Varmista, että asetuksesi 
ovat yllä olevien kuvien mukaiset ja sulje valintaikkunat 
klikkaamalla OK kumpaankin ikkunaan. Viimeistelty pinta näkyy 
näytöllä. 

8. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella grafiikkaikkunaa ja valitse 
Isometrinen kuvanto. 

9. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. 
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Liitospinta 

10. Valitse Edestä kuvanto tarkastellaksesi kappaleen syvyyttä 
(paksuutta). Huomaa, että kappale ei ole yläosaltaan tasainen ja 
että sen reunoissa on säde. Tähän asetuksilla pyrittiinkin. 

 

Huomautus: Voit siirtää liitospintaa ylös antamalla 
Peruskorkeudeksi postiivisen luvun. Arvolla 3.0 pinta nousisi 3.0 
mm peruspinnan tason yläpuolelle; negatiivinen luku laskisisi sitä 
peruspinnan alapuolelle. 

 
Liitospinta, Edestä kuvanto 

11. Aloita yksityiskohtien lisääminen pintaan valitsemalla Päältä 
kuvanto.    

Huomautus: Muista tallentaa tiedosto kunkin operaation jälkeen. 

 Tiedoston tallennus 
1. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.   
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2. Kirjoita tiedoston nimeksi (nimikirjaimesi) Celtic-
Blend_mm.mcx.  

3. Valitse OK.   

 

Harjoitus 3 – Pintojen yksityiskohtien pinoaminen 
(kelttipunonta) 

 

Peruspinta on nyt valmis. Tässä harjoituksessa luodaan kelttipunonta 
peruspintaan lisättävillä pintaoperaatioilla. Nämä operaatiot pinotaan 
kupolin ja kuperan peruspinnan huipulle.   

 Geometrian yksityiskohtien ketjutus 
1. Piilota pinta ja jätä geometria näkyviin valitsemalla Art-

hallinnasta Piilota Art-malli.  

 
2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
3. Valitse Ketju. Aloita ketjutus valitsemalla kukin kolmesta 

käyrästä ympyrän sisällä kuten seuraavassa kuvassa. Varmista, 
että jokainen kolmesta ympyrän sisällä olevasta elementistä on 
korostettu (ketjutettu). 

Huomautus: Jos ketjutat useita toisiaan leikkaavia käyriä 
yksittäisessä operaatiossa, tulos on erilainen kuin jos ketjuttaisit 
ja loisit jokaisen elementin kerrallaan. Seuraavassa 
harjoituksessa luodaan kelttipunonta yhtenä yksittäisenä 
elementtinä. 
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4. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK. 

 Orgaanisen pinnan parametrien asetus 
1. Anna Orgaanisen pinnan parametrien ja Lisäparametrien 

valintaikkunaan seuraavat arvot. 
 Säde = 3.962. 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 300. 
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2. Varmista, että asetuksesi ovat yllä olevien kuvien mukaisia ja sulje 

valikot klikkaamalla OK molemmissa ikkunoissa.  
3. Vaihda kuvanto Isometriseksi.   
4. Tuo Art-malli näkyviin klikkaamalla Piilota Art-malli. Valmis 

pinta näkyy näytöllä. Huomaa, kuinka geometriaprofiileiden 
leikkauskohdat on jätetty pois (niitä ei ole kohotettu ylös). Tämä 
johtuu siitä, että geometrian profiilit valittiin yhdellä ketjutuksen 
operaatiolla. Katso seuraavaa kuvaa. 
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Kelttipunonta, varjostamaton, leikkauskohdat poistettu 

5. Varjosta kappale painamalla [Alt + S].   

 
Kelttipunonta, varjostettu, leikkauskohdat poistettu 

6. Póista varjostus painamalla [Alt + S].  
7. Klikkaa grafiikkaikkunaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse 

Edestä kuvanto tarkastellaksesi kappaleen syvyyttä. 
8. Painamalla [F9] näet akselit. Huomaa, kuinka uusi pinta 

kohotettuine yksityiskohtineen myötäilee kappaleen kuperaa 
(kupoli) pintaa. 

 
Kelttipunonta, edestä kuvanto, tyylinä Lisää. 
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9. Valitse seuraavaa operaatiota varten Päältä kuvanto. 
 

10. Tallenna tiedosto uudella tiedostonimellä. Valitse Tiedosto, 
Tallenna nimellä. Lisää tiedostonimen loppuun “1”. Kirjoita 
(omat nimikirjaimet) Celtic-Blend 1.mcx  

 

Harjoitus 4 – Kelttipunonnan muokkaus – malli 1 
 

Tässä harjoituksessa käytetään Art-hallintaa muokkaamaan edellisessä 
harjoituksessa luodun kappaleen tyyliä. Muokkaat kappaleesta esiin 
työntyvää punontaa siten, että se on ikään kuin kaiverrettu kappaleen 
sisään. 

 Orgaanisen pinnan parametrien asetus 
1. Avaa Art-hallinnan historiapuu klikkaamalla +-merkkiä. 

  
2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella vuorollaan kunkin pinnan 

nimeä, valitse Nimeä uudelleen ja anna nimiksi Reuna, Kupoli, 
ja Punonta.   
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3. Kaksoisklikkaa Parametrit kohdasta Punonta – Lisää. 
Orgaanisen pinnan parametrit –valintaikkuna avautuu. 

4. Vaihda Yleisten parametrien Tyyliksi Vähennä. 

 
5. Sulje ikkuna valitsemalla OK. 

 Muutoksien päivittäminen  
Punainen merkki Art-hallinnan pintojen Parametrit-kohdassa 
merkitsee sitä, että Art-malli on regeneroitava muutosten voimaan 
saattamiseksi.  
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1. Klikkaa Regeneroi. Kappaleeseen tehdyt muutokset ovat nyt 

voimassa.  
2. Klikkaa Art pinnan pisteverkon tiheys.  

  
3. Pinnan pisteverkon tiheys -valintaikkuna aukeaa. 

 
4. Varmista, että Varjostustoleranssi on 0.001 kuten kuvassa yllä.   
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Tämä asetus parantaa varjostetun Art-mallin laatua 
grafiikkaikkunassa. Varjostustoleranssi vaikuttaa vain grafiikan 
näyttöön. Se ei vaikuta Art-mallin tarkkuuteen. 
Varjostustoleranssin pienin arvo on 0.00010. 

5. Klikkaa OK. Art-malli näkyy grafiikkaikkunassa uusin asetuksin. 
6. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella grafiikkaikkunaa ja valitse 

Isometrien kuvanto. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. 
Kappaleen tulisi näyttäää kuten kuvassa alla. 

 
Kelttipunonta, tyylinä Vähennä 

Vertaa tätä kappaletta edelliseen. Muista, että Mastercam X2 Artissa 
voidaan keskittyä pelkästään siihen, miltä kappale näyttää.   

 
Kelttipunonnan yksityiskohdat, tyyleinä Lisää ja Vähennä 

7. Tallenna tiedosto.  
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Harjoitus 5 – Kupolipinnan muokkaaminen 
 

Tässä harjoituksessa käytetään Art-hallintaa poistamaan käytöstä 
peruspinnan kupolimaisuus. Peruspinta jää tasaiseksi. Punonta ei enää 
seuraa kupolimaista pintaa: se on tasaisella pinnalla.  

Tämän harjoituksen vaiheet ovat alla yksinkertaisena luettelona. Jos olet 
tehnyt aiemmat harjoitukset, sinun pitäisi selvitä niistä helposti. Jos 
tehtävät tuntuvat vaikeilta, tee aiemmat harjoitukset uudelleen.   

1. Avaa Art-mallin historiapuu, ellei se ole jo avattuna. 

2. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Kupoli-pintaa ja valitse 
Vaimenna. 

 

3. Regeneroi kappale. 

4. Vaihda Punonta-pinnan Vähennä-tyyli Lisää-tyyliksi. 

5. Regeneroi kappale. 
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Kelttipunonta, tyylinä Lisää tasainen peruspinta. 

6. Valitse kuvaruudulle kuvanto Edestä. Muutetun kappaleen tulisi 
olla seuraavan kuvan mukainen. 

 
Kelttipunonta, tyylinä Lisää tasainen peruspinta, edestä kuvanto. 

 

Harjoitus 6 – Kelttipunonnan muokkaus – malli 2 
 

Tässä harjoituksessa avataan tiedosto, joka sisältää peruspinnan. Sen 
jälkeen peruspintaan lisätään Kelttipunonta ja muokataan geometrian 
leikkauskohtia Yleisparametrien tyyleillä. Tehtävässä harjoitellaan 
useiden erilaisten muotojen luomista samasta geometriasta.  

Suurin ero edellisten ja tämän harjoituksen välillä on tapa, jolla geometria 
valitaan. Punonta luodaan kolmena erillisenä pintana eikä yhtenä pintana 
ja tämä vaikuttaa leikkauskohtiin eri tavoin. 

Alustus ja tiedoston avaaminen 
1. Alusta Mastercam valitsemalla Tiedosto, Uusi. (Tallenna tiedosto, 

jos sitä ei ole tallennettu.) 
2. Hae tiedosto Celtic-Blend Mod_mm.mcx ja avaa se.  
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Pinnan luonti (Kelttipunonta, kappale 1) 
Tässä tiedostossa Art-peruspinta ja ensimmäinen pintaoperaatio on jo 
valmiina. Lisäät kappaleeseen 1 Kelttipunonnan. 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
2. Valitse kuvassa näkyvä profiili 1. 

 
3. Valitse OK. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. 

 Orgaanisen pinnan parametrien asetus 
Olet antanut pinnan parametrit joka kerta, kun pinta on luotu. Tässä 
harjoituksessa luot kolme kelttipunonnan muodostavaa osaa 
käyttämällä samoja parametreja. Määrittelet parametrit ensimmäiselle 
pinnalle, tallennat tiedoston ja käytät samoja parametreja uudelleen. 
4. Anna Orgaanisen pinnan parametrien ja Lisäparametrien 

valintaikkunaan seuraavat arvot. 
 Radius = 3.962 
 Peruskorkeus = 3.175 
 Tyyli = Liitä 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 300 %. 

5. Sulje Lisäparametrit klikkaamalla OK. 
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6. Valitse Orgaanisen pinnan parametrit –valintaikkunan 
Tallennetut-pudotusvalikosta Tallenna nimellä.  

7. Kirjoita nimeksi Keltti, kuten kuvassa alla ja valitse OK. 

 
8. Klikkaa OK. Pinnan segmentti nro 1 näkyy kuvaruudulla. 

 
Kelttipunonta, pinnan segmentti nro 1 (isometrinen ja varjostettu) 
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Huomautus: Jäljellä olevassa harjoituksen osassa kappale näytetään 
isometrisenä ja varjostettuna. Vaihda kuvannoksi Päältä ja poista 
varjostus, jolloin geometrian valinta on helpompaa. 

Pinnan luonti (Kelttipunonta, kappale 2) 
Nyt luodaan kelttipunonta kappaleeseen 2. 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
2. Valitse kuvassa näkyvä profiili 2. 

 
3. Valitse OK.  
4. Valitse Tallennetut-pudotusvalikosta Keltti. Orgaanisen pinnan 

parametrien valintaikkunan parametrit muuttuvat automaattisesti 
tallennetun Keltti-määrityksen mukaiseksi. 

 Radius =3.962 
 Peruskorkeus = 3.175 
 Tyyli = Liitä 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 300 %. 

5. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. Pinnan segmentti nro 2 
näkyy kuvaruudulla segmentti 1. lisäksi. 
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Kelttipunonta, pinnan segmentti nro 1 ja 2 (isometrinen ja varjostettu) 

Huomaa, kuinka leikkauskohdat liittyvät toisiinsa. Tämä leikkaustapa 
syntyi, kun pinnan elementit luotiin erikseen. 

 Pinnan luonti (Kelttipunonta, kappale 3) 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
2. Valitse kuvassa näkyvä profiili 3. 

 
3. Valitse OK.  
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4. Klikkaa Tallennetut-pudotusvalikkoa ja valitse Keltti. 
Orgaanisen pinnan parametrien valintaikkunan parametri-kentät 
täyttyvät automaattisesti. 

5. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. Pinnan segmentti nro 3 
lisätään ja se näkyy kuvaruudulla segmentti 1. ja segmentti 2. 
lisäksi. 

 
Kelttipunonta, pinnan segmentti nro 1, 2 ja 3 (isometrinen ja varjostettu) 

 Pinnan lisääminen peruspintaan 
Tässä harjoituksessa lisätään toinen orgaaninen pinta peruspintaan. 
Pinta on kupera (se muodostaa kupolin) ja se määritellään 
parabolisella poikkileikkauksella. Tämän pinnan luonti viimeistelee 
peruspinnan. 
1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
2. Valitse sisemmän ympyrän vasen alapuoli kuten seuraavassa 

kuvassa. 
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3. Valitse OK. 
4. Anna Orgaanisen pinnan parametrit -ikkunaan seuraavat arvot. 

 Poikkileikkaus = Kupera parabeli 
 Leveys = 10.16 
 Korkeus = 7.366 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 350 %. 

5. Sulje valintaikkunat klikkaamalla molempiin OK. Valmis pinta 
näkyy näytöllä. 
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Kelttipunonta, kaikki pinnat (isometrinen ja varjostettu) 

Tyylien vertailu 
Seuraavaksi käytetään Art-hallintaa ja nimetään pinnat uudelleen ja 
vertaillaan käytettyjä tyylejä ja leikkauskohtien muotoja keskenään.   
1. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella historiapuussa kutakin 

Orgaaninen pinta –riviä kerrallaan ja valitse kuhunkin Nimeä 
uudelleen ja anna nimet 1, 2, 3 ja Kupoli kuten seuraavassa 
kuvassa. “Lisää” ja “Liitä” lisätään nimiin automaattisesti. 

 

 Tyylin muokkaus – Lisää leikkaus 
Lisää leikkaus –tyyliparametri ei ota huomioon kulloisia mallin 
pintoja, vaan leikkautuu niiden läpi ja muodostaa uuden elementin 
peruspintaan. Luotua pintaa voidaan nostaa Peruskorkeus-
parametrilla. 
1. Kaksoisklikkaa Art-hallinnan historiapuussa pinnan 3 – Liitä 

parametria 
2. Vaihda tyyliksi Lisää leikkaus. Muut parametrit voit jättää 

ennalleen. 
3. Valitse OK sulkeaksesi valintaikkunan. 
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4. Regeneroi malli. Art-mallin tulisi näyttää seuraavan kuvan 
mukaiselta. Vertaile nyt luotu tyyliä aikaisempaan.  

 
Kelttipunonta, tyylinä Lisää leikkaus (vain pinta nro 3) 

 Tyylin muokkaus – Lisää leikkaus trimmaten 
Lisää-leikkaus trimmaten lisää punontaelementin perustaan, 
leikkautuu läpi perustan ja trimmaa sitten punonnan perustan reunaan.  
1. Kaksoisklikkaa Art-hallinnan historiapuussa pinnan 3 – Lisää 

leikkaus parametreja. 
2. Vaihda tyyliksi Lisää leikkaus trimmaten. Muut parametrit voit 

jättää ennalleen. 
3. Sulje parametrien valintaikkuna valitsemalla OK. 
4. Regeneroi kappale. Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan 

mukainen. 
5. Pinta nro 3 ”katoaa”, koska se trimmataan muihin pintoihin. 
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Kelttipunonta, tyylinä Lisää leikkaus trimmaten (vain pinta nro 3) 

6. Vaihda  pinnan nro 3 tyyli Lisää leikkaus trimmaten takaisin 
tyyliksi Liitä ja regeneroi Art-malli. 

 Tyylin muokkaus – Vähennä 
1. Avaa Kupoli – Lisää -parametrit kaksoisklikkaamalla parametrit –

ikonia.  
2. Vaihda tyyliksi Vähennä. 
3. Sulje parametrien valintaikkuna valitsemalla OK. 
4. Regeneroi kappale. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan kuvan 

mukaiselta. Pinta on nyt kovera. 
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5. Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä.  
6. Anna tiedostolle nimeksi (omat nimikirjaimet) Celtic-Blend 

Mod.mcx. 

 

Harjoitus 7 – Muutosten kumoaminen 
 

Kappaletta on nyt muutettu useita kertoja. Voit peruuttaa muutokset 
luontijärjestystä päinvastaisessa järjestyksessä. Tässä harjoituksessa 
jatketaan Art-hallinnan käyttöä ja peruutetaan muutokset ja palautetaan 
Art-malli takaisin alkuperäiseen muotoonsa. 

 Muutosten kumoaminen 

1. Avaa tehtyjen toimintojen luettelo klikkaamalla Art-hallinnassa   
-merkkiä Kumoa-toiminnon vieressä.  

 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    219 



Luku 7 

2. Kumoa viimeksi tehty toiminto pinnalle nro 3 – Liitä 
kaksoisklikkaamalla sitä. Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan 
mukainen. 

 
3. Jatka toimintojen kumoamista ylhäältä alaspäin kunnes kappale on 

seuraavan kuvan mukainen. 
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 Muutosten toistaminen 
Kappaletta on nyt muokattu Kumoa-toiminnolla. Kumottuasi 
muutokset muutat mielesi ja haluat tehdä kappaleesta taas seuraavan 
kuvain mukaisen. 

 
1. Avaa toimintojen luettelo valitsemalla  -merkki Toista-

toiminnon vieressä.  
2. Kaksoisklikkaa toimintoa luettelon ylimmällä rivillä. Kappaleen 

tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. 
Vihje: Kaksoisklikkaamalla Kumoa-painiketta kumotaan yksi toiminto kerrallaan.  
Viimeksi luotu toiminto kumotaan ensimmäisenä. Jos haluat kumota enemmän 
kuin yhden toiminnon, avaa listä toistuvasti ja kaksoisklikkaa kumottavaa 
toimintoa. Toiminnot toistetaan samalla periaatteella. 
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Harjoitus 8 – Haastetehtävä 
 

Käytä tässä harjoituksessa oppimiasi tietoja ja muokkaa malli oman 
mielesi mukaan tai yritä tehdä siitä mahdollisimman tarkasti alla olevan 
kuvan näköinen.  

 

Seuraavassa luvussa keskitytään Rajaus- ja taso–pintoihin. 
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Mallin kokonaissuunnittelu, Rajaus- ja Tasopinnat 

8 Mallin kokonaissuunnittelu, 
Rajaus- ja tasopinnat 

  

 

Tässä harjoituksessa luodaan uusi, suklaamakeisten valmistukseen 
tarkoitettu meriaiheinen muotti – tehtävä, jota tavallisesti pidetään kalliina 
ja aikaa vievänä. Ilman Mastercam X2 Art –ohjelmaa koristeellisten 
muottien valmistus edellyttäisi erittäin kokenutta CNC-ohjelmoijaa. 
Useimmissa CAD/CAM-sovelluksissa tämänkaltainen mallinnus ei ole 
mahdollista. Mastercam X2 Artin avulla aloittelijakin voi luoda tällaisen 
muotin. 
 

  
Geometria Varjostettu malli 

Harjoituksessa käytetään valmiiksi skannattua (rasteritiedostoa) mallin 
mustavalkoista kuvaa (merihevosen geometriaa). Tiedosto käännetään 
Mastercamin geometriaksi vektoriformaattiin. Valmis malli viedään STL-
formaattiin, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi mainoksissa tai Web-
kuvina. 
Tässä luvussa käsitellään seuraavia uusia asioita: 

 Rajaus- ja tasopinnat – Luo kaksi elementtiä yhdellä toiminnolla, 
rajapinnan ja siihen yhdistetyn tason. Tämä toiminto on erinomainen 
mallin ensimmäisen elementin tai perustan luontiin. Nyt toimintoa 
käytetään merihevosta ympäröivän perustan luomiseen.   
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 Bittikartan vektorointi – Rast2Vec – Kääntää rasteritiedoston 
vektoritiedostoksi, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää monissa 
sovelluksissa. (Mastercam X Artiin kuuluu vektorimallien kirjasto, 
Classic Design –kirjasto) Tätä toimintoa käytetään nyt kääntämään 
merihevonen rasteritiedostosta vektoritiedostoksi. 

 Luo tekstuuri – Lisää pintaan tekstuurikudoksen.   
 Pintojen suodattaminen – Suodattaa pinnan elementit.   

Tässä luvussa lisätään hiekkatekstuuri perustaan merihevosen ympärille. 
Kun perusta on luotu, lisätään rajaus- ja tasopintaan mallin geometria 
(merihevonen). Kuvan piirtämiseen ei tarvitse käyttää aikaa, koska malli 
käännetään skannatusta kuvasta. 
Kun olet suorittanut luvun harjoitukset, osaat  

 Kääntää rasteritiedoston vektoritiedostoksi 
 Siirtää mallin geometriaan paikalleen 
 Skaalata geometrian 
 Käyttää tasoja 
 Luoda rajaus- ja tasopinnat 
 Luoda kappaleen perustan 
 Käyttää liitä-tyyliä 
 Juohevoittaa pintoja 
 Lisätä tekstuureja 
 Muokata tekstuuria 
 Muuntaa kappaleen muotiksi 
 Asettaa Artin peruspinnan yläpinnan tasoon Z0 
 Viedä mallitiedoston STL-formaatiksi 

 

Harjoitus 1 – Bittikartan vektorointi  
 

Tässä harjoituksessa avataan Art-mallin perusgeometrian sisältävä 
tiedosto. Merileijonan bittikarttatiedosto käännetään Mastercam X2 Art –
tiedostoksi, skaalataan se ja siirretään perusgeometriaan asianmukaiselle 
paikalle. Alla olevissa kuvissa näkyvät prosessin eri vaiheet.    



Mallin kokonaissuunnittelu, Rajaus- ja Tasopinnat 
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 Alustus 
1. Valitse Tiedosto, Uusi tyhjentääksesi näytön ja tietokannan. 
2. Valitse Tiedosto, Avaa ja siirry harjoitustiedostoon nimeltä 

Seahorse Base_mm.mcx ja avaa se. 
3.  Sovita geometria näytölle.    
4.  Pienennä geometriaa 50 % klikkaamalla Pienennä edelliseen / 

.5. 

 Bittikarttatiedoston muuttaminen vektorimuotoon 
1. Valitse Art, Bittikartan vektorointi – Rast2Vec…  

 
Valitse kyllä, kun ohjelma kysyy, yhdistetäänkö uusi geometria 

nykyiseen. 

 
Varoitus: Jos valitset Ei, koko geometria poistetaan ja näyttö tyhjennetään. 

2. Avaa-valintaikkuna avautuu. Siirry tarvittaessa kansioon: 
[C:\mcamx]\documentation\art tutorial parts 

3. Merkitse Esikatselu ja valitse seahorse1.jpg Geometria näkyy 
ikkunan oikeassa ruudussa. 
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4. Valitse Avaa. Mustavalkea muunnos –valintaikkuna avautuu.   
5. Valitse Lineaarinen mustavalkea –muunnos.   
6. Siirrä Kynnyksen liukukytkin radan keskelle kuten alla olevassa 

kuvassa. 

 
7. Valitse OK.  Rast2Vec valintaikkuna avautuu. 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    227 



Luku 8 

 
8. Klikkaa Luo ääriviivat ja valitse sitten optimoinniksi Splinin 

sovitus.   
Splinin sovitus –parametri kääntää geometrian juoheviksi, 
toisiinsa kytketyiksi splineiksi. (Suljetut, toisiinsa kytketyt ketjut 
ovat hyvin tärkeitä Mastercam X2 Artissa) Rast2Vec-toiminnolla 
voidaan myös kääntää rasteritiedostoja suoriksi ja kaariksi.  

9. Valitse Splinin parametrit kuten alla olevan kuvan mukaisesti. 
Splinin parametrien valintaikkuna avautuu.  
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10. Määritä seuraavat parametrit: 

Huomautus: Jos ikoni on sininen, parametri on valittu. 
Hälyn poisto – Poistaa kuvasta kaikki elementit, jotka ovat tässä 
määriteltyä kokoa tai sitä pienempiä. Anna kenttään arvo 4, joka 
poistaa enintään elementit kooltaan 4x4 pikseliä (16 
neliöpikseliä).  
Juoheva – Mastercam juohevoittaa spliniä, kun määrittelet sen 
pysymään poissa pikseleiden muodostamien kulmien portaikosta. 
Mitä suurempi arvo, sitä juohevammaksi kuva muuttuu. Anna 
arvoksi 3.0. 
Juohevoitussuodin – Juohevoittaa vain elementit, jotka ovat 
annettua arvoa suuremmat. Tästä on hyötyä silloin, kun 
tiedostossa on pientä tekstiä, joka halutaan liittää 
vektoritiedostoon tarkasti. Anna arvoksi 5.0. 
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Tulostusgeometrian tyyppi – Voit tulostaa suoria, ensimmäisen 
asteen splinejä (lineaarisia), toisen asteen splinejä (käyriä) ja 
kolmannen asteen splinejä. Valitse toisen asteen splini (ikoni 
ohessa vasemmalla), joka on tavallisin valinta. 
Splinin toleranssi – Määrittää, kuinka matemaattisen tarkasti 
splini vastaa alkuperäistä. Anna arvoksi 3.0. 
Splinin nurkkien katkominen – Katkoo splinin tiettyihin 
kulmiin estääkseen hyvin pitkiä splinien synnyn, joiden laskenta 
kestää kauan. Anna arvoksi 95.000. 

 

11. Varmista, että asetuksesi ovat edellisen kuvan mukaisia ja valitse 
sitten OK, jolloin Splinien parametrit –valintaikkuna sulkeutuu.  

12. Sulje Rast2Vec-valintaikkuna valitsemalla OK.  
13. Luo vektorit ja lopeta toiminto valitsemalla OK. Valitse OK ja 

valitse sitten Kyllä poistuaksesi Rast2Vec-ohjelmasta. 
Kuvaruudulle ilmestyy seuraava geometria. 

 
14. Huomaa, että käännetty merihevonen on paljon pienempi kuin 

peruskappale. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse 
Sovita geometrian sovittamiseksi ruudulle. Merihevonen on 
kuvaruudun vasemmassa alakulmassa. 
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15. Klikkaa hiiren oikella painikkeella ja valitse Suurenna 
ikkunalla. Klikkaa ja vedä suorakulmio merihevosen ympärille 
siten, että kulmion reuna ulottuu perustan keskelle. Tällä tavoin 
näet merileijonan ja perustan keskustan samanaikaisesti.   

 
Kun klikkaat suorakulmion toista pistettä, grafiikan tulisi näyttää 
seuraavan kuvan mukaiselta. 

 
 

Harjoitus 2 – Malligeometrian siirtäminen 
paikoilleen 

 
Merihevosen geometriaa voidaan nyt käyttää. Seuraavaksi siirretään 
merihevonen perusgeometrian keskelle. Merihevosen siirtoon käytetään 
Muodosta, Raahaa – toimintoa.  
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Huomautus: Siirtääksesi merihevosen tarkasti perusgeometrian keskelle 
voit luoda aihiolaatikon ja siirtää sen keskelle kappaleen keskelle. 
Aihiolaatikko luo suorakulmion kappaleen ympärille ja keskipisteen sen 
keskelle. (Esimerkki tästä on haastetehtävässä tämän luvun lopussa) 

 
1. Sovita geometria näytölle. 
2. Valitse Muodosta, Raahaa. Raahaa-valintapalkki aukeaa. 

 
3. Mastercam kehottaa sinua valitsemaan raahattavat alkiot. Klikkaa 

kuvaruutuun ikkunan ensimmäinen nurkka. Pidä hiiren painiketta 
alhaalla ja piirrä ikkuna merihevosen ympärille niin, että 
merihevonen on kokonaan ikkunan sisällä. Aseta suorakulmion 
vastakkainen nurkka klikkaamalla uudestaan. Merihevosen 
geometria korostetaan. 

4. Päätä valinta painamalla Enter. 
5. Valitse Raahaa-valintapalkista Siirrä. 

 

 
6. Klikkaa merihevosen arvioitua keskikohtaa ja raahaa se niin 

tarkasti perusgeometrian keskelle kuin mahdollista ja paina sitten 
[Esc], jolloin merihevonen asettuu paikalleen. 
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Nyt merihevosen geometria on suurin piirtein kappaleen keskellä   

 

Harjoitus 3 – Geometrian skaalaus 
 

Tässä harjoituksessa käytetään Muodosta, Skaalaa –toimintoa ja 
muutetaan merihevonen isommaksi siten, että siitä tulee kappaleen 
keskeinen elementti. 

1. Sovita geometria näytölle. 
2. Valitse Muodosta, Skaalaa.  
3. Klikkaa, vedä valintaikkuna merihevosen ympärille ja aseta 

valintaikkunan vastakkainen nurkka klikkaamalla uudestaan . 
4. Päätä valinta painamalla Enter. Skaalauksen valintaikkuna 

avautuu. 
5. Skaalaa merihevosta valitsemalla Siirrä, niin ettei siitä tehdä 

uutta, skaalattua kopiota.  
6. Klikkaa Määritä skaalauspiste-painiketta, jolloin voit valita 

grafiikkaikkunasta skaalauspisteen. 
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7. Klikkaa grafiikkaikkunassa suurin piirtein merihevosen 
keskikohtaa. Merihevonen skaalataan tästä pisteestä. 

8. Syötä skaalauksen kertoimeksi 8.5. Varmista, että asetuksesi ovat 
yllä olevan kuvan mukaisia ja klikkaa sitten OK. Kappaleen tulisi 
olla seuraavan kuvan mukainen. 
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9. Jos merihevonen ei ole riittävän keskelle, siirrä se keskemmäs 
käyttämällä Muodosta, Raahaa –toimintoa.   

10. Kun olet lopputulokseen tyytyväinen, tallenna tiedosto nimellä 
(omat nimikirjaimet) Seahorse.mcx.   

 

Harjoitus 4 – Tasojen käyttö 
 

Tässä harjoituksessa helpotetaan pinnan valintaa piilottamalla taso, johon 
merileijona luotiin 

1. Avaa Tasojen hallinta -valintaikkuna napsauttamalla tilarivin 
Taso-painiketta.   

 
 

 
2. Aseta taso 3 päätasoksi syöttämällä 3 Numero-kenttään. Koko 

rivi muuttuu keltaiseksi. 
3. Määritä kaikki tasot näkyviksi klikkaamalla Kaikki päälle, 

jolloin jokaiseen Näkyvä-sarakkeeseen ilmestyy 
tarkastusmerkki.   

4. Klikkaa Näkyvä-saraketta numerolle 1. Tarkastusmerkki katoaa 
ja taso piilotetaan. Tee sama tasolle 5. 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    235 



Luku 8 

5. Valitse OK. Merihevonen ja reunapinnat eivät enää näy 
kuvaruudulla. 

 

Harjoitus 5 – Rajaus- ja tasopintojen luonti 
 

Rajaus- ja tasopinnat koostuvat kahdesta pinnasta — rajauspinnasta 
(seuraavan kuvan ulompi rengas) ja tasainen sisempi taso (taso renkaan 
sisällä). Rajauspinta ja tasopinta luodaan valitsemalla yksi suljettu profiili. 
(sinipunainen ympyrän geometria). Tämän tyyppistä Art-pintaoperaatiota 
käytetään usein Art-mallin perustan luontiin. 
Rajauspinta luodaan ketjutetun geometrian molemmille puolille ja sen 
muoto määritellään poikkileikkauksen avulla. Taso puolestaan on tasainen 
pinta, joka luodaan rajauspinnan sisäpuolelle. Tasopintaa voidaan siirtää 
ylös tai alaspäin Z-akselilla käyttämällä korkeuden parametria. Toiminto 
trimmaa rajaus- ja tasopinnat yhteen. 

 

Rajaus- ja tasopinta, taso 
Z=0 (rajauksen pohjassa), 
rajauksen korkeus 8 mm.. 

Rajaus- ja tasopinta, taso 
Z=4 mm (rajauksen 
puolessa välissä), rajauksen 
korkeus 8 mm.. 

Rajaus- ja tasopinta, taso 
Z= 8 mm (rajauksen 
ylimmässä kohdassa)  

Tässä harjoituksessa luodaan rajaus- ja tasopinta mallin perustaksi. Muut 
pinnat luodaan myöhemmissä harjoituksissa.    
Perusta luodaan kahdella Rajauksen ja Tason Art-pintaoperaatiolla. Alla 
näkyy niistä ensimmäinen. 
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Rajauksen ja tason Art-pintaoperaatio 1, varjostettu. 

 Art-peruspinnan luonti 
Ennen kuin Art-pintaoperaatioita voidaan lisätä, on luotava Art-
peruspinta. 
1. Valitse Art, Uusi Art-peruspinta suorakulmainen. 
2. Tarkasta Pinnan ääririrajat –kohdasta, että Luo Art-peruspinta 

2 pisteellä on valittuna. 
3. Aseta parametrit alla olevan kuvan mukaiseksi. 

 Vasen alakulma XY= 0.0 
 Oikea yläkulma  YX axis = 76.25 
 Z-akseli = 0.0 
 Väri = 51. 

 
4. Klikkaa OK. 
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  Rajaus- ja tasopinnan luonti 1 
1. Valitse Art, Luo rajaus ja taso Art-pintaoperaatio.  
2. Valitse ketjutusmenetelmäksi Ketju. 
3. Klikkaa ympyrän vasemmalta puolelta, kuten seuraavassa 

kuvassa. 

 
4. Valitse OK. 
5. Rajauksen ja tason parametrien valintaikkuna avautuu. Anna 

seuraavat arvot: 
 Säde = 1.5875 
 Tyyli = Lisää 
 Muodostetaan = Sisäänpäin 
 Tason korkeus = 1.5875 
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6. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.  
7. Valitse Isometrinen kuvanto. Kun valitset Sovita, kappaleen 

tulisi olla seuraavan kuvan mukainen.   
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Rajauksen ja tason Art-pintaoperaatio 1, ei-varjostettu. 

Huomautus: Rajauksen ja tason operaatio näyttää orgaaniselta 
pintaoperaatiolta. Perustan luontiin voitaisiin käyttää myös Orgaanisen 
pintaa silloin, kun tason korkeus ja rajauksen(reunan) korkeus ovat yhtä 
suuret. 

  Rajaus- ja tasopinnan luonti 2 

 
Rajauksen ja tason Art-pintaoperaatiot 1 ja 2, varjostettu. 

1. Valitse Art-hallinnassa Piilota Art-malli. Pinta piilotetaan ja 
geometria jää näkyviin, jolloin sitä on helpompi ketjuttaa.  
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2. Valitse Art, Luo rajaus ja taso Art-pintaoperaatio. 
3. Valitse ketjutukseksi Osittainen ja aloita ketjutus klikkaamalla 

geometrian kohtaa nro 1 kuten kuvassa alla. Kun olet valinnut 
ensimmäisen alkion, Mastercam kehottaa sinua valitsemaan 
viimeisen alkion.  
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4. Valitse geometria kohdasta 8 kuten seuraavassa kuvassa. Kun 
sinua kehotetaan valitsemaan seuraava, valitse 2 ja sitten 3-7 
kunnes kaikki 8 kaarta on valittu. Ketjutus pysähtyy jokaisessa 
haaroituspisteessä. Sinun on kerrottava Mastercamille, mihin 
haaroituspisteestä jatketaan, klikkaamalla suuntaa ilmaisevan 
nuolen edessä. 

 
5. Kun kaikki kaaret on valittu, klikkaa OK. 
6. Anna seuraavat arvot Rajauksen ja tason parametrien 

ikkunaan. 
 Radius = 1.5875 
 Tyyli = Lisää 
 Muodostetaan = Sisäänpäin 
 Tason korkeus = 0.800 

7. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.  
8. Klikkaa Piilota Art-malli uudestaan, jolloin pinta näkyy 

kuvaruudulla. Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen.  

Huomautus: Huomaa ero ensimmäisen ja toisen Rajaus- ja tasopinnan 
operaatioiden välillä. Toisessa pinnassa taso on rajausta alempana.  
Rajaus- ja tasopinnalle tason korkeutta voidaan säätää, mutta orgaanisen 
pinnan korkeutta ei voida. 
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Rajauksen ja tason Art-pintaoperaatiot 1 ja 2, ei- varjostettu. 

Nyt rajauksen ja tason pintaoperaatiot tälle Art-mallille on tehty.  
Seuraavaksi luodaan orgaaninen pinta äsken tehdyn tason päälle. 
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Harjoitus 6 – Kappaleen perustan luonti  
 

 
Rajaus- ja tasopinnat sekä orgaaninen pinta 

Tässä harjoituksessa käydään läpi suklaamuotiksi valmistettavan 
kappaleen perustan osana olevien orgaanisten pintojen luonnin vaiheet.  

 Tasojen piilottaminen 
Prosessi aloitetaan piilottamalla kaikki muut tasot paitsi tasot 2 ja 5, 
jolloin ketjutus on helpompaa. 
1. Valitse tilariviltä Taso. Tasojen hallinta avautuu. 
2. Klikkaa Numero-sarakkeesta taso 2 päätasoksi. Rivi korostetaan 

keltaisella värillä. 
3. Klikkaa Näkyvä-sarakkeesta kaikki muut tasot paitsi taso 2 ja 5 

piiloon. 
4. Valitse OK. 

 Orgaanisten pintojen luonti 
1. Valitse Päältä-kuvanto ja Sovita geometria kuvaruudulle. 
2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. 
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3. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Valitse Alue. 

 
4. Valitse kunkin segmentin sisäpuoli kuten seuraavassa kuvassa.   

 

Mastercam X2 Art harjoituskirja    245 



Luku 8 

5. Valitse OK. 
6. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 

seuraavat tiedot:  
 Poikkileikkaus = Kupera parabeli 
 Width = 50.00 
 Height = 0.80 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Parabeli korkea 
 Lisäparametrit, Skaalaus Z = 400 %. 

7. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Palauta Art-
malli näkyviin ja sovita kappale kuvaruudulle. 

8.  Valitse Isometrinen kuvanto   
9. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta sen jälkeen, 

kun olet palauttanut Tasojen hallinnasta kaikki muut tasot 
näkyviin.  

 
Rajaus- ja tasopinnat sekä orgaaninen pinta 

10. Tallenna tiedosto: (Omat nimikirjaimet) Seahorse 
surface_mm.mcx   
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Perusta on nyt valmis. Seuraavaksi lisätään merihevosen 
yksityiskohdat perustaan. 

 

Harjoitus 7 – Liitä-tyylin käyttö 
 

Seitsemännessä harjoituksessa lisätään merihevosen pinnat perustaan 
Liitä-tyylillä, jota käytettiin myös kelttipunonta-harjoituksessa. Liitä- 
tyylillä lisätään uusi pinta aikaisemman pinnan päälle sitä myötäillen. 
Liitä-tyylillä pinta muodostetaan perustan lattiaan, joka saattaa olla 
peruspinnan alapuolella eikä peruspinnan päällä olevasta pinnasta välitetä. 
Liitospinta voidaan nostaa ylös Peruskorkeuden parametrilla.  

 Tasojen näyttäminen 
Merihevosen geometria (tasoilla 1 ja 2) on tuotava näkyviin pintojen 
luontia varten.   
1. Avaa Tasojen hallinta klikkaamalla tilarivin Taso-painiketta.   
2. Klikkaa tasot 1 ja 2 näkyviksi.  
3. Valitse Operaation hallinnan Art-välilehdeltä Piilota geometria. 
4. Valitse kuvannoksi Päältä. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan 

kuvan mukaiselta. 
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 Merihevosen ruumiin ulomman profiilipinnan luonti 

 
Rajaus- ja tasopinta, perusta ja ruumiin pinta 

1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 
valintaikkuna avautuu.  

2. Ketjuta valitsemalla merihevosen ääriviiva kuten seuraavassa 
kuvassa. Valitse ulompi profiili. 

 
3. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.   
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4. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 
seuraavat arvot: 
 Poikkileikkaus = Kupera kaari 
 Säde = 0.80 
 Base Height =5.00 
 Tyyli = Liitä 
 Adjust Ridge = Kulma korkea 

5. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.   
6. Valitse kuvannoksi Isometrinen ja klikkaa Art-hallinnassa 

Piilota Art-malli uudestaan. Palauta Art-malli näkyviin ja sovita 
kappale kuvaruudulle. 

 
Suklaamuotti, ei-varjostettu, merihevonen Liitä-tyylillä 

7. Varjosta kappale painamalla [Alt + S].     
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Merihevosen ääriviiva Liitä-tyylillä 

Huomaa, että merihevosen ruumis on tasainen eikä myötäile 
orgaanisen pinnan profiilia. Tämä johtuu Liitä-tyylistä. 
Peruskorkeus 5.00 nosti merihevosta perustan lattiasta orgaanisen 
peruspinnan läpi.  
Tarkastele kappaletta ja poista varjostus painamalla [Alt + S] 
uudelleen. 

 Koko ruumiin pinnan luonti 
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1. Valitse kuvannoksi Päältä. 
2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
3. Ketjuta valitsemalla merihevosen sisempi ääriviiva kuten 

seuraavassa kuvassa. 

 
4. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.   
5. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 

seuraavat arvot:  
 Poikkileikkaus = Kupera parabeli 
 Width = 6.00 
 Korkeus = 3.00 
 Peruskorkeus = 4.00 
 Tyyli = Liitä 
 Harjan säätö = Kaari matala 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 500%. 

6. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Klikkaa Art-
malli näkyviin. Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. 
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Rajaus, Taso, ruumin ääriviivan ja ruumin pinnat, ei-varjostettu 

7. Varjosta kappale painamalla [Alt + S].   
8. Tarkastele kappaletta ja poista varjostus painamalla [Alt + S] 

uudelleen.   
Ruumin pinta on valmis. Seuraavassa vaiheessa luodaan 
merihevosen evät käyttämällä Lisää-tyyliä. 

 Evien luonti 

 
Suklaamuotti-projekti, varjostettu, evät luotuna 
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1. Klikkaa Art-hallinnassa Piilota Art-malli, jolloin geometria näkyy 
grafiikkaikkunasa paremmin. 

2. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse 
Päältä kuvanto.  

3. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 
valintaikkuna avautuu.   

4. Valitse Alue. Klikkaa evän ääriviivan sisäpuolella. 

 
5. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.   
6. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 

seuraavat arvot:  
 Poikkileikkaus = Kupera kaari 
 Säde = 1.500 
 Peruskorkeus = 0.000 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari matala  
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 200 %. 

7. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK.   
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8. Vaihda Isometriseen kuvantoon. Klikkaa Art-hallinassa Piilota 
Art-malli uudelleen, jolloin Art-malli näkyy grafiikkaikkunassa. 
Klikkaa Art-malli näkyviin. Kappaleen tulisi olla seuraavan 
kuvan mukainen. 

 
Suklaamuotti, ei-varjostettu, evät luotuna 

  
Evät, varjostettuna ja ei-varjostettuna. 

9. Varjosta kappale painamalla [Alt + S]. Tarkastele kappaletta ja 
poista varjostus painamalla [Alt + S] uudelleen.   
Ruumin pinta on nyt kokonaan valmis. Seuraavaksi luodaan 
silmän ääriviiva. 
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 Silmän ääriviivan luonti 

 
1. Valitse kuvannoksi Päältä. 
2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio.  Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
3. Klikkaa hiiren oikella painikkeella ja valitse Suurenna 

ikkunalla. Klikkaa ja vedä ikkuna silmän alueen ympäri. 
4. Ketjuta valitsemalla silmän ääriviivat kuten seuraavassa kuvassa. 

 
5. Sovita kappale ruudulle.   
6. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.  
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7. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 
seuraavat arvot: 
 Poikkileikkaus = Kupera kaari 
 Säde = 0,4 
 Peruskorkeus = 0.000 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari matala  
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 200 %. 

8. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Palauta Art-
malli näkyviin ja sovita kappale kuvaruudulle.  

9. Vaihda isometriseen kuvantoon ja varjosta kappale. Kappaleen 
tulisi näyttää alla olevan kuvan kaltaiselta. 

 
Suklaamuotti, varjostettu, silmän ääriviiva luotuna 
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 Silmämunan luonti 

 
1. Valitse kuvannoksi Päältä.  
2. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
3. Klikkaa hiiren oikella painikkeella ja valitse Suurenna 

ikkunalla. Klikkaa ja vedä ikkuna silmän alueen ympäri. 
4. Klikkaa silmän ääriviivaa kuten seuraavassa kuvassa. 

 
5. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.   
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6. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 
seuraavat arvot:  
 Poikkileikkaus = Kupera kaari 
 Säde = 0,8 
 Peruskorkeus = 0.0 
 Tyyli = Lisää 
 Harjan säätö = Kaari korkea 
 Lisäparametrit, Poikkileikkauksen skaalaus = 400 %. 

7. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Palauta Art-
malli näkyviin ja sovita kappale kuvaruudulle.  

 
Suklaamuotti, varjostettu, silmämuna luotuna 

 Pupillin luonti 
Kun luodaan kaiverrettua silmää, pupilli luodaan yleensä negatiivina. 
Luot pupillin käyttämällä Vähennä-tyyliä. 
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1. Valitse Art, Luo orgaaninen Art-pinta operaatio. Ketjutuksen 

valintaikkuna avautuu. 
2. Klikkaa hiiren oikella painikkeella ja valitse Suurenna 

ikkunalla. Klikkaa ja vedä ikkuna silmän alueen ympäri. 
3. Valitse ketjutusmenetelmäksi ketju. Klikkaa silmän ääriviivaa 

kuten seuraavassa kuvassa. 

 
4. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.   
5. Orgaanisen pinnan parametrit -valintaikkuna avautuu. Anna 

seuraavat arvot:  
 Poikkileikkaus = Kupera kaari 
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 Säde = 0,375 
 Peruskorkeus = 0.000 
 Tyyli = Vähennä 
 Harjan säätö = Normaali 

6. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Palauta Art-
malli näkyviin ja sovita kappale kuvaruudulle. 

 
Valmis suklaamuotti, varjostettu, 

 

Harjoitus 8 – Pintojen juohevointi 
 

 
Merihevonen näyttäisi paremmalta, jos se olisi juohevampi.  Tässä 
harjoituksessa käytetään Mastercam X2 Artin Juohevoita- toimintoa 
muokkaamaan Art-mallin valittuja pintoja.   
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Alla olevissa kuvissa näkyy malli ennen juohevointia ja juohevoinnin 
jälkeen.   

 
Ennen juohevointia       Juohevoinnin jälkeen 

1. Klikkaa Art-hallinnassa Piilota Art-malli, jolloin geometria 
näkyy grafiikkaikkunasa paremmin. 

2. Valitse Art, Muokkaa, Juohevoita. 
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3. Ketjutuksen valintaikkuna avautuu. Valitse kuvassa näkyvät 
ketjut.   

 
4. Valitse OK. Juohevoitus-parametrien valintaikkuna avautuu.  
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5. Määritä seuraavat parametrit: 

 Juohevoitussäde = 0.380 
 Skaalaus Z (%) = 100 % 
 Juohevoitustyyli = Kaari 
 Suunta = Sisäänpäin 
 Tyyli = Lisää leikkaus 

Huomautus: Juohevoitus-toiminto koskee vain ketjutettuja pintoja. 
Mastercam X2 Artin Suodattimet-toiminnosta voidaan juohevoittaa kaikki 
kappaleen pinnat. Pinnat juohevoitetaan suodatinprametrilla Pyöristä 
reunat. 
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6. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Kun tuot Art-
mallin näkyviin grafiikkaikkunaan, varjostetun kappaleen tulisi 
näyttää seuraavalta: 

 
Huomaa erot kappaleessa juohevoinnin jälkeen. Juohevoitettu 
malli on ulkomuodoltaan hienompi ja valmis kappale irtoaa 
paremmin muotista 
Nyt kappale on luotu. Seuraavaksi lisätään tekstuurikuvio 
perustaan merihevosen ympärille. 
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Harjoitus 9 – Tekstuurien lisäys 
 

Art, Luo tekstuuri-toiminnolla voidaan Art-pintoihin lisätä erilaisia 
tekstuurikuvioita. Tässä esimerkissä lisätään hiekkatekstuuri merihevosta 
ympäröivään alueeseen. 

 Tekstuurin lisääminen Art-pintaan 

 
Suklaamuotti, varjostettu, hiekkatekstuuri 

1. Valitse kuvannoksi Päältä.  
2. Klikkaa Art-hallinnassa Piilota Art-malli, jolloin geometria 

näkyy grafiikkaikkunasa paremmin.  
3. Valitse Art, Luo tekstuuri, Luo hiekkatekstuurin Art-

pintaoperaatio. 
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4. Valitse ketjutuksen valintaikkunassa ketjutusmenetelmäksi 

Osittainen. Aloita ketjutus valitsemalla kuvassa näkyvä 
geometrian osa nro 1. Kun olet valinnut ensimmäisen alkion, 
Mastercam kehottaa sinua valitsemaan viimeisen alkion. 
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5. Valitse geometria kohdasta 8 kuten yllä olevassa kuvassa. Kun 
sinua kehotetaan valitsemaan seuraava, valitse 2 ja sitten 3-7 
kunnes kaikki 8 kaarta on valittu. Ketjutus pysähtyy jokaisessa 
haaroituspisteessä. Sinun on kerrottava Mastercamille, mihin 
haaroituspisteestä jatketaan, klikkaamalla suuntaa ilmaisevan 
nuolen edessä.   

6. Kun Mastercam kehottaa sinua valitsemaan ensimmäisen alkion, 
klikkaa merihevosen ääriviivaa (ketju9). Kun Mastercam kehottaa 
sinua valitsemaan viimeisen alkion, klikkaa suorasegmenttiä, joka 
on ensimmäistä valittua suoraa seuraava suora vastakkaiseen 
ketjutussuntaan. Tämä viimeinen valinta ketjuttaa merihevosen 
ulkopuolisen ääriviivan.  

7. Lopeta ketjutus klikkaamalla OK.  
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8. 
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Anna Hiekkapinnan 
parametrien valintaikkunaan seuraavat arvot: 
 Korkeus = 0,50 
 Tiheys = 10 
 Peruskorkeus = 0.0 
 Tyyli = Lisää 
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9. Luo pinta ja sulje valintaikkuna valitsemalla OK. Kun piilotat 

Art-mallin, Mastercam Art näyttää seuraavan kuvan kaltaisen 
kappaleen . 
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Suklaamuotti, varjostettu, hiekkatekstuuri 

 
Tekstuuripinnan suurennettu yksityiskohta 

 

Harjoitus 10 – Tekstuurin muokkaaminen 
 

Tässä harjoituksessa juohevoitetaan tekstuurin suodattimien avulla.   

  
Ennen suodatusta Suodatuksen jälkeen 

 Tekstuurikuvioisen pinnan suodattaminen 
1. Valitse Art, Muokkaa, Suodattimet.   
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2. Suodatusparametrien valintaikkuna avautuu.   
3. Valitse Juohevoita ja edelleen 5 pikseliä kuten seuraavassa 

kuvassa. 
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4. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK-painiketta. Kappaleen tulisi 

olla seuraavan kuvan mukainen. 
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Suklaamuotti, suodatettu tekstuuri 

5. Vertaa alla olevia tekstuuripintojen kuvia keskenään. Huomaa, 
kuinka erilaisia pinnat ovat. 

 

Ennen tekstuurin juohevoitusta Tekstuurin juohevoituksen jälkeen 

 

Harjoitus 11 – Kappaleen kääntäminen muotiksi 
 

Tämän luvun aikaisemmissa harjoituksissa keskityttiin kappaleen 
mukaisen mallin rakentamiseen. Kappaletta käsiteltiin positiivikuvana, 
mutta muotti on työstettävä negatiivina. Seuraavaksi luodaan 
negatiivikuva mallista peilaamalla kappaletta Z-akselilla. 
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 Kappaleen peilaus 
1. Valitse Art, Muodosta, Peilaa/kierrä aktiivista Art-

peruspintaa. 

 
2. Peilaus- ja kiertoparametrien valintaikkuna avautuu. 
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3. Valitse Peilaa Z ja klikkaa OK. Peilaus- ja kiertoparametrien 
valintaikkuna sulkeutuu. Kappaleen tulisi nyt olla seuraavan 
kuvan 
mukainen.

 
 

Suklaamuotti, varjostettu, peilattu Z 

4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä grafiikka-alueella ja valitse 
Edestä. 

5. Painamalla [F9] näet akselit. Kappaleen tulisi näyttää seuraavan 
kuvan mukaiselta. Z0 sijaitsee nyt kappaleen pohjassa. 

 
 

 

Harjoitus 12 – Artin peruspinnan yläpinnan 
asettaminen tasolle Z0 

 
Tässä harjoituksessa siirrät Z0-tason kappaleen yläpintaan. Z0 kappaleen 
ylimmässä kohdassa on yleisesti käytössä oleva standardi, joka helpottaa 
työstöä. Kun asiakas saa kappaleen, se on valmis työstöratojen luontiin. 
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 Kappaleen siirtäminen Z-akselilla  
1. Valitse Edestä kuvanto. 
2. Painamalla [F9] akselit tulevat näkyviin. Z0-taso näkyy selvästi. 
3. Valitse Art, Muodosta, Aseta aktiivisen Art-peruspinnan taso 

Z-tasolle. 
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4. Valitse Aseta Art-peruspinnan Z-taso –valintaikkunasta Pinnan 
yläosa tasolle. Anna arvoksi 0.000 kuten seuraavassa kuvassa. 

  
5. Valitse OK sulkeaksesi valintaikkunan ja luodaksesi pisteen.  

Kappaleen tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta.  Muista, 
että nyt kappale on muotti.  Kappaleen pohja on nyt kappaleen 
yläreuna. 
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Harjoitus 13 – Tiedoston vienti STL-formaattiin 
 

Tässä harjoituksessa tutustut juuri luodun tiedoston vientiin STL-
formaatiksi. STL-tiedostoja voivat lukea monet erilaiset CAD ja CAM-
järjestelmät. 

1. Tallenna tiedosto nimellä (Omat nimikirjaimet) Seahorse 
(Tehty tai Valmis).mcx. Nyt sinulla on tiedostosta kaksi versiota 
– toinen, joka sisältää peruspinnan ja toinen, jossa on koko 
kappale. Tallentamalla peruspinnan erilliseen tiedostoon voit 
käyttää peruspintaa uudelleen ja luoda siihen erilaisia teemoja. 

2. Valitse Art, Vie aktiivinen Art peruspinta. Tallenna nimellä –
valikkoikkuna avautuu. 

 
3. Tallenna tiedosto nimellä Seahorse. STL-vientiparametrien 

valintaikkuna avautuu. 
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Huomautus: Jos vaiheessa 3 antamasi tiedostonimi ei näy valikossa, 
klikkaa Selaa ja anna se uudelleen. 
4. Klikkaa ensin STL, CAD ja sitten OK. Nyt olet tallentanut 

tiedostosi STL-tiedostona. 
5. Tallenna tiedosto nimellä (omat nimikirjaimet) Seahorse 

All_mm.mcx. 
Merihevosen projektissa on nyt kaikki tehty. 
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Harjoitus 14 – Haastetehtävä: Aihiolaatikon siirto 
 

Tässä harjoituksessa luot mallin uudelleen käyttämällä erilaisia tapoja 
kappaleen sijoittamiseksi perusgeometrian keskelle ja luomalla erilaisen 
tekstuurin. 

 Aihiolaatikon luonti 
1. Avaa perustan geometrian sisältävä Seahorse Base_mm.mcx –

tiedosto. 
Tuo merihevosen geometria (seahorse1.jpg) Artiin valitsemalla Art, 

Bittikartan vektorointi – Rast2Vec ja käyttämällä samoja 
parametreja kuin harjoituksessa 1. 

2. Valitse Luo, Luo Aihiolaatikko.  

 
3. Aihiolaatikon valintaikkuna avautuu. 
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4. Peru Kaikki alkiot –valinta, jolloin palaat grafiikkaikkunaan, ja 

Mastercam kehottaa sinua valitsemaan alkiot. 
5. Vedä valintaikkuna merihevosen geometrian ympärille ja paina 

[Enter]. 
6. Valitse Aihiolaatikon valintaikkunassa Suorat ja kaaret, 

Keskiöpiste ja Suorakulmainen. Parametreilla luodaan 
suorakulmio valitun geometrian ympärille ja piste suorakulmion 
keskelle.  

7. Valitse OK.  
Kappaleen tulisi näyttää seuraavan kuvan mukaiselta. 
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 Merihevosen siirtäminen perusgeometrian keskelle 
Geometrian siirtämiseen kuuluu seuraavat perusvaiheet: 

 Siirrettävän geometrian valinta. 
 Siirtämismenetelmän valinta 
 Antamalla pisteen, josta siirretään ja pisteen johon siirretään. 

Siirrä merihevonen perusgeometrian keskelle: 
1. Valitse Muodosta, Siirrä. 
2. Kun ohjelma kehottaa valitsemaan alkiot, vedä valintaikkuna 

merihevosen geometrian ympärille. Lopeta valinta painamalla 
[Enter]. 

3. Valitse valintaikkunasta Siirrä. 
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4.  Klikkaa kohdasta Pisteiden välillä +1 palataksesi takaisin 

grafiikkaikkunaan valitsemaan pisteen, josta valittu merihevosen 
geometria siirretään. 

5. Valitse grafiikkaikkunassa edellisessä harjoituksessa luotu 
merihevosen aihiolaatikon keskipiste.  

6. Kun Mastercam kehottaa valitsemaan pisteen, johon siirretään, 
klikkaa Art-peruspinnan keskipistettä. 
Vihje: Käytä AutoCursorin tarttumistoimintoa keskipisteen valinnassa. 

7. Valitse uudelleen avautuvasta valintaikkunasta OK. Kappaleen 
tulisi nyt olla seuraavan kuvan mukainen. 
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10. Skaalaa merihevosen geometria sopivaksi. 
11. Luo merihevosen pinnat. 
12. Luo perustan yläpintaan Punontatekstuuri. 
13. Tallenna tiedosto. 
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A Työstömenetelmiä 
  

Tämä liite on johdatus työstömenetelmiin, työstössä käytettäviin 
työkaluihin ja niihin liittyviin ongelmiin. Liite on tarkoitettu lähinnä niille 
käyttäjille, joilla ei ole aiempaa kokemusta CAD/CAM-prosessin 
työstöosuudesta. Se on johdatus eikä pyri kattamaan kaikkea alaan 
liittyvää tietoa ja ongelmia. 

Liitteessä käsitellään seuraavia aiheita: 
 

 Työstöolosuhteisiin vaikuttavat tekijät 
 Syöttö- ja pyörimisnopeuksiin vaikuttavat tekijät 
 Työkalun valinta 
 Työstötavat 
 Työstöön valmistautuminen 
 Työstävät työkalut 
 Lastut 
 Työkalun pitimet 
 Työkappaleen kiinnitys työstöä varten 
 Työkalukorjaimet 
 Työstökoneen karapään asettaminen suoraan 
 Ruuvipenkin asettaminen suoraan 
 Kappaleen nollapisteen asettaminen 
 Aihion työstäminen suoraksi ja tasoiltaan yhdensuuntaiseksi 
 Yleisiä “nyrkkisääntöjä” 
 Haastetehtävä 

Työstöolosuhteisiin vaikuttavat tekijät 
Työstöön vaikuttaa kolme päätekijää: pyörimisnopeus, syötön nopeus ja 
lastun vahvuus. 
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Syöttö- ja pyörimisnopeuksiin vaikuttavat tekijät 

 Syötön nopeus ja pyörimisnopeus ovat kaksi tärkeää tekijää tehokkaassa 
materiaalin poistossa millä tahansa työkalulla työstettäessä.  

Monet seikat vaikuttavat syöttöön ja pyörimisnopeuteen: 
 Työkalun kunto 
 Työkalun tyyppi 
 Työkalun halkaisija ja pituus 
 Työkalun materiaali 
 Työstökoneen kunto 
 Työstettävä aine 
 Työstettävän kappaleen kiinnitystapa CNC-koneessa 
 Työstökoneen teho  

Alla on esimerkkejä työstöarvoista erilaisille materiaaleille ja työkaluille 
(Lähde: C. Weingartner, The Machinist´s Ready Reference, Prakken 
Publications, Ann Arbor, Michigan) Useimmilla työkaluvalmistajilla on 
web-sivuillaan myös digaalisessa muodossa olevia työstönopeuslaskimia. 
Hakukoneet auttavat niiden löytämisessä. 
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Syötön ja pyörimisnopeuden suositusarvoja 

Alla olevassa taulukossa on suosituksia yleisten materiaalien työstössä 
käytettäville syöttö- ja leikkuunopeuksille. Nopeuksien ja sopivan 
työkalun valinnassa kannattaa kuitenkin olla yhteydessä alan 
ammattilaiseen. Väärät leikkuunopeudet aiheuttavat yleensä kehnon 
viimeistelyn ja vahingoittavat työkalua tarpeettomasti. 

 
Tappijyrsimen leikkuu ja syöttönopeuksia 

Leikkuunopeus Syöttö (millimetriä/hammas) eri halkaisijoille Materiaaali 

 
3 mm 6 mm 12 mm 25 mm 

Alumiini ja alumiiniseokset 245-395 0.013 0.051 0.102 0.203 

Pronssi 75-120 0.025 0.051 0.076 0.127 

Kupari ja kupariseokset 120-245 0.025 0.051 0.051 0.152 

Takorauta 75-120 0.013 0.025 0.076 0.178 

Magnesium ja seokset 305- 455 0.025 0.051 0.102 0.0100 

Lämpökäsitellyt seokset 8-30 0.010 0.020 0.025 0.051 

Nikkeliseosteiset teräkset 60-75 0.013 0.025 0.051 0.102 

Lasitäytteiset muovit 105-185 0.038 0.076 0.102 0.305 

Muovit 245-490 0.013 0.076 0.152 0.381 

Vähähiiliset teräkset 75-120 0.013 0.025 0.076 0.178 

Keskihiiliset teräkset 40-90 0.015 0.038 0.051 0.127 

Karkaistut teräkset 9-30 0.005 0.013 0.025 0.076 

Ruostumaton teräs 
(pehmeä) 

60-120 0.013 0.025 0.051 0.152 

Ruostumaton teräs (kova) 18-75 0.005 0.013 0.025 0.127 

Titaani (pehmeä) 45-120 0.013 0.025 0.051 0.203 

Titaani (kova) 15-60 0.008 0.013 0.025 0.102 

Magnaaniteräs 30-90 0.013 0.025 0.025 0.051 
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Työkalun valinnan yleispiirteitä 

Ennen kuin päätät käytettävän lastun vahvuuden, sinun on ensin valittava 
työhön sopiva työkalu, työstössä käytettävä työstökone ja tehtävä koneelle 
tarvittavat asetukset. Alla on joitakin suuntaviivoja työn lähtökohdaksi.  

 Yleensä lastun syvyys ei saa ylittää jyrsintapin lastu-uran 
pituutta. 

 Lastun leveyden ei tulisi ylittää 2/3 osaa työkalun halkaisijasta. 
 Lastun syvyys vaahtomuovissa  jopa 10 x leikkaavan särmän 

halkaisija 
 Muovissa 1- 3 x leikkaavan särmän halkaisija 
 Alumiini 0.5 - 1 x leikkaavan särmän halkaisija 
 Teräs 0.3 - 0.5 x leikkaavan särmän halkaisija 
 Ruostumaton teräs 0.1 - 0.2 x leikkaava särmän halkaisija 
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Työkalun valinta 
Noudata seuraavia ohjeita, kun valitset työkalua: 

 Valitse työkalu, joka sopii työstettävälle materiaalille ja 
ohjelman rakenteeseen.  

 Valitse työkalu, joka ei ole liian pitkä eikä liian lyhyt.  
 Valitse työkalun halkaisija sellaiseksi, että se on halutulle 

syötölle mahdollisimman tukeva.  
 Valitse työkalu kappaleen kiinnitystä silmällä pitäen.  

Työstötavat 
Rouhinta kappaleen ympäri kyljellä/otsalla tai porausrouhinta ovat 
käytetyimmät jyrsintämenetelmät 3D-kappaleiden jyrsintään.   

 Kehäjyrsinnässä työkalu työstää pintaa, joka on 
yhdensuuntainen tappijyrsimen (varsijyrsimen) akselin kanssa. 
Työstäminen tapin kyljellä ja otsalla ovat kuvassa alla esimerkkejä tästä.  

 Porausjyrsinnässä työkalu tunkeutuu suoraan työkappaleeseen ja 
liikkuu työkappaleeseen tappijyrsimen keskiviivaa pitkin. 

Seuraavassa kuvassa on muutamia jyrsintätapoja, joita voidaan käyttää 
myös Mastercamin X2 Artin työstöradoissa. 
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Jyrsinnän tyyppejä 
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Työstön suunta ja työkalun pyörimissuunta 
Työkalun etenemissuunnan ja työkalun pyörimissuunnan keskinäinen 
suhde vaikuttavat myös työstön lopputulokseen. Varsijyrsimen 
liikkumissuunnan ja tapin pyörimissuunnan välistä suhdetta kutsutaan 
joko vastajyrsinnäksi tai myötäjyrsinnäksi.    

Myötäjyrsinnän ja vastajyrsinnän väliset erot 
Vastajyrsinnässä tappijyrsin pyörii työstökohdassa pöydän 
syöttösuuntaa (työstösuuntaa) vastaan. Leikkaava särmä kohtaa 
työkappaleen lastusyvyyden pohjassa, joten lastun vahvuus on tällöin 
0 ja se kasvaa maksimiin lastun lopussa (lastusyvyyden yläosassa). 
Myötäjyrsinnässä leikkaava särmä kohtaa työkappaleen 
lastusyvyyden huipussa, joten lastun vahvuus on ensin suurin.   
Vastajyrsinnässä työkalun pyörimissuunta ja liikesuunta pitkin 
ketjutettua geometriaa ovat samansuuntaiset. Kun käytetään 
oikeakätistä työkalua, työstäminen pitkin kappaleen muotoa 
vastapäivään on vastajyrsintää, kun taas liikkuminen myötäpäivään 
kappaleen ympäri on myötäjyrsintää. 

 
Routerin sovelluksille paras pinnanlaatu saavutetaan tavallisesti 
vastajyrsinnällä olettaen, että työkalun geometria on työstettävälle 
materiaalille sopiva. Ensijaisesti kyseessä tällöin on synteettinen 
levyaines.  
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Työstettäessä umpipuuta on otettava huomioon monisuuntaiset syyt ja 
syykuviot. Tavallisesti tällöin käytetään myötäjyrsintää. 
Myötäjyrsintä rajoittaa poistettavan materiaalin määrää ja vähentää 
lastujen sinkoilua. Umpipuun työstö on myötäjyrsinnän pääasiallinen 
käyttökohde.  
Käytä vastajyrsintää aina, kun sen on mahdollista ja hyödynnä 
työkalun geometrian erilaisia vaihtoehtoja alentaaksesi pinnan nukkaa 
ja syiden repeytymiä. Vastajyrsinnässä työkalu heittää lastun pois 
työkappaleesta eikä työnnä sitä kappaleeseen. Lastut sinkoilevat 
työkalun taakse, kun taas myötäjyrsinnässä lastut irtoavat eteenpäin ja 
siirtyvät pois pitkin kappaletta työntyen täyttyvässä jyrsinterän lastu-
urassa kappaletta vasten. Jos käytetään erillistä rouhintaa ja 
viimeistelyä, myötäjyrsintää käytetään viimeistelyssä. 
Metalleja työstettäessä on kuitenkin käytettävä myötäjyrsintää aina, 
kun se on mahdollista. Työkalun leikkaavat särmät tai vaihtopalat 
irroittavat lastun koko syvyydessä ja särmä irtoaa kappaleesta, kun 
lastun vahvuus on 0. Myötäjyrsinnässä syntyy vähemmän lämpöä, ja 
pinnan karkeneminen on mahdollisimman vähäistä. Vaihtopalat 
kestävät helposti niihin kohdistuvat voimat. (???) Properly designed 
free-cutting positive geometries are easier on the machine and won't 
shake the machine excessively. Jos kuitenkin työstetään ohuita 
seinämiä tai jos asetus ei ole kovin tukeva tai työstökone on vanha tai 
huonossa kunnossa, käytetään vastajyrsintää. 

Myötäjyrsinnän etuja 

 
 Lastun vahvuus on terän ja kappaleen kohtauskohdassa suurin. 
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 Työkalun kestoikä on pitempi. Lastut irtoavat työkalun taakse 
eivätkä sinkoa terästä eteenpäin, mikä voi kasvattaa työkalun kestoa jopa 
50 %. 

 Työstöön tarvitaan yleensä vähemman kalliita, erikoisia 
ruuvipuristimia. Myötäjyrsinnän voimat suuntautuvat alaspäin, jolloin 
kappale pysyy helpommin kiinnittimessään. 

 Pinnan laatu on parempi. Lastut tarttuvat keskimääräistä 
vähemmän särmään kiinni, eivätkä jätä pintaan naarmuja. 

 Lastun poisto on helpompaa. Lastut sinkoutuvat terän taakse, 
jolloin lastun poisto on nopeampaa ja helpompaa. 

 Työstökoneen tehontarve vähenee. Terässä voidaan käyttää 
suurempaa rintakulmaa, mikä puolestaan vähentää tehontarvetta ja 
energian kulutusta. Tästä on hyötyä erityisesti pienille ja pienitehoisille 
jyrsinkoneille. 

 Leikkaavan työkalun ja kappaleen lämpötila on alhaisempi: 
työkalun käyttöikä pitenee. 

 Pinnan laatu on parempi. 

Myötäjyrsinnän haittoja 
 Työkalulle vaaditaan tukeva asetus, koska terä työntövoima on 

pitkin kappaletta. 
 Levytyöstössä levy saattaa irrota käsistä tai kiinnittimestä, jos 

asetusta ei tehdä oikein. 

Vastajyrsinnän etuja 
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 Kappaleen tukeva kiinnitys ei ole niin oleellista, koska terä 
kohtaa työkappaleen syötölle vastakkaisella liikkeellä. 

 Vastajyrsintä sopii hyvin ohutseinämäisten kappaleiden 
työstöön. 

Vastajyrsinnän haittoja 
 Työkalu värisee helpommin. 
 Pinnan laatu ei ole niin hyvä kuin myötäjyrsinnässä. 
 Työkappale voi siirtyä työkalun pyörimissuuntaan 

kiinnittimestään irti. 

Huomautus: Uran työstössä käytetään sekä vasta- että myötäjyrsintää. 

Työstöön valmistautuminen 
Ennen kuin työstö jyrsinkoneella aloitetaan, kappale on kiinnitettävä 
tukevasti työstökoneen pöydälle. Jyrsinnässä asetusten teko (kappaleen 
kiinnittäminen) on yleensä työn haastavin osa. Asetukset vaativat 
kunnollista valmistautumista ja johdonmukaista ajattelua. On 
välttämätöntä, että kappale kiinnitetään pöytään siten, että halutut pinnat 
voidaan työstää esteettä. Tärkeää on myös se, että kappale kiinnitetään 
suoraan siihen tarkoitettujen työkalujen avulla. Jos asetuksia ei suunnitella 
kunnolla ja tehdä huolella, kappaleen työstö luultavasti epäonnistuu: 
kappaleesta tulee ”susi”.   

Asetukset 

Keskeistä asetuksissa on yleensä se, kuinka työkappale kiinnitetään 
työstökoneen pöytään ja kuin pitkälle varsijyrsin yltää pitimestään karalla. 
Kappale on kiinnitettävä kunnolla työstön laadun varmistamiseksi, 
työkalun kestoiän pidentämiseksi ja liian varhaisen työkalun tylsymisen 
tai murtumisen ehkäisemiseksi. Kappale voidaan kiinnittää mekaanisesti 
(kiinnittimillä, T-ruuveilla ja pulteilla) tai tyhjiölaitteiden avulla. 
Asetusten tukevuus tulisi aina olla paras mahdollinen tuottavuus- ja 
turvallisuussyistä. Kun työkalu asetetaan pitkälle pitimisestään eikä 
kappaletta kiinnitetä tukevasti, lastun vahvuutta ja syöttöä on 
vähennettävä. Poistettavan materiaalin määrä on suoraan verrannollinen 
kiinnityksen tukevuuteen. Mitä lähempänä jyrsintapin työstävä kohta on 
jyrsintapin pidintä, sitä tehokkaampaa työstö voi olla.  



Työstömenetelmiä 

Asetusten pohdinta ja asianmukainen toteutus ovat hyvin tärkeä osa 
työstoprosessia. Työstön tehokkuuteen vaikuttaa muitakin tärkeitä 
tekijöitä. Niistä jokaista pohditaan seuraavaksi erikseen. 

Työstökoneen ominaisuudet 

Työstökone on valittava työstettävää kappaletta silmällä pitäen. 
Onnistuneen ohjelmoinnin varmistamiseksi ja koneen 
käyttömahdollisuuksien hyödyntämiseksi on tunnettava käytettävän 
työskoneen ominaisuudet. Koneen on oltava mahdollisimman tukeva 
karan taipumisen estämiseksi ja sen tehojen on riitettävä 
leikkuunopeuksien suositusarvoihin. 

Työstävät työkalut 
Valitse tappijyrsimeksi lyhin mahdollinen tappi suurimmilla kappaleen 
geometrian sallivalla halkaisijalla. Lastun syvyyttä varten valitse 
mahdollisimman lyhyt lastu-uran pituus  Pitemmät tappijyrsimet roikkuvat 
pitimessään (taipuvat) ja syöttönopeutta on laskettava. Lyhyet 
tappijyrsimet ovat tukevampia ja niillä työstettäessä syötön nopeus voi 
olla suurempi kuin pitkillä, halkaisijoiltaan samankokoisilla 
tappijyrsimillä. Syöttönopeuksien ero lyhyiden ja erikoispitkien 
tappijyrsimien välillä voi olla jopa 25 %. 

Tappijyrsimen terminologiaa 
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Kun valitset työstön nopeuksia, ota huomioon varsijyrsimen lastutilan 
koko. Ellei lastuille ole riittävästi tilaa, lastut tukkivat työkalun ja 
jyrsinterä voi vaurioitua. Riittävän iso lastutila ja sen säännöllinen 
tyhjennys ovat onnistuneen työstön edellytyksiä. 

Oikein valittu työkalu 

Ihanteellinen työkalu on 
 Riittävän vankka tukemaan ja ylläpitämään leikkaavien 

särmiensä kuntoa. 
 Riittävän sitkeä leikkaavien särmien nopean kulumisen 

estämiseksi. 
 Riittävän sitkeä leikkaavien särmien murtumisen estämiseksi. 
 Riittävän iso viilentämään työstössä syntyvää lämpöä. 

Työkalun tärkein osa on sen leikkaava särmä. Tällä työkalun osalla 
työstetään. Työkalu, jossa on useampia leikkaavia särmiä kestää 
kauemmin kuin yksileikkuinen työkalu, koska terään kohdistuva 
kuluminen ja työstövoima jakautuu usealle leikkaavalle särmälle. 
Varsijyrsin, jossa on kaksi tai useampi leikkaavaa särmää työstää 
tarkemmin ja vakaammin kuin yksileikkuinen terä. Mitä enemmän 
työkalussa on leikkaavia särmiä, sitä pienempiä lastut ovat ja sitä 
paremmaksi pinnan laatu käy. Siksi riittävän monileikkuisen työkalun 
valinta on tärkeää. 
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Tappijyrsimen leikkaavien särmien lukumäärä 
 

2-leikkuinen 

Leikkaavat särmät ulottuvat työkalun keskiöön, 
jolloin työkalulla voidaan porautua 
työkappaleeseen. Lastun poistumista helpottavat 
särmissä olevat kevennykset. Tätä tyyppiä käytetään 
sekä suorissa tappijyrsimissä että pallopäisissä 
tapeissa. 

 Uran jyrsinnässä ja rouhinnassa päästään hyviin 
tuloksiin. 

 Käytetään myös porausrouhintaan 
ja poraamiseen alumiiniseoksille ja 
pitkälastuisille materiaaleille. 

 Voidaan käyttää suurinta 
mahdollista lastukuormaa; käytetään 
porausrouhintaan, urien rouhintaan tai 
kehäjyrsintään. 

3-leikkuinen 

Yksi leikkaavista särmistä ulottuu hieman keskiön 
yli jolloin työkalua voidaan käyttää poraukseen. 
Kevennykset särmissä keskiön kohdalla parantavat 
lastuvirtaa ja helpottavat särmien uudelleen 
teroitusta. 

 Erinomainen uran työstöön ja ramppimaiseen 
työstöliikkeeseen rautapitoisille materiaaleille ja 
kuumuutta kestäville seoksille. 

 Värinä on 2-leikkuista vähäisempää 
ja porautuminen suorempaa.  

 Lastu-tilaa on enemmän kuin 4-
leikkuisessa varsijyrsimessä ja materiaalin 
poisto tehokkaampaa.  

 Työkalu on tukevampi eikä 
“haukkaa” ainetta työstön aikana.  

 Vähäisempi taipuminen pidentää 
työkalun kestoikää ja viimeistelyn laatua.  

 Suositellaan alumiinin työstöön. 
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4-leikkuinen (keskeltä leikkaava) 

Kaksi leikkaava särmää ulottuu työkalun keskiöön, 
jolloin työkalulla voidaan porautua 
työkappaleeseen. Kahta muuta särmää on osittain 
lyhennetty lastuvirran parantamiseksi. Tämä 
rakenne sallii myös uudelleen teroittamisen. 
Tyyppiä käytetään suorissa ja pallopäisissä 
varsijyrsimissä, käytössä myös 6- tai 8-leikkuisena. 

 Yleiskäyttöinen työkalugeometria, 
sekä kylki-, otsa-, että kehäjyrsintään.  

 Työkalu on hyvin jäykkä johtuen 
suuremmasta keskiöstä. 

 4-leikkuiset varsijyrsimet ovat 
kestävämpi kuin 2- tai 3-leikkuiset.  

 Rajoitettu lastutila rajoittaa 
poistettavan materiaalin määrää eikä syviä 
porauksia suositella. 

 

4-leikkuiset (keskellä upotus) 

Leikkaavat särmien tapin keskellä on poistettu, 
jolloin porautuminen on mahdollista vain viisteen 
syvyyteen. Särmät ovat pitkät, jolloin niihin 
haluttaessa voidaan muotoilla suuri nurkkasäde tai 
viiste. Tyyppiä käytetään myös 6- ja 8-leikkuisissa 
tappijyrsimissä. 

 Käyteään yleensä vain viimeistelyyn – hyvä 
pinnanlaatu. 

 Sallii nopeammin syötön. 

 Tasaisempi työstö, koska jokin 
jyrsimen hampaista on aina kosketuksessa 
työstettävään kappaleeseen. 

 

Tappijyrsintyyppejä 

Alla on otos joistakin pienikokoisista varsijyrsimistä ja 
kaiverrusjyrsimistä, joita voidaan käyttää hankalien 3D-profiilien 
työstöön. Jokaista työkalutyyppiä on saatava 6 mm tai sitä pienemmällä 
varrella ja niitä voidaan käyttää kaiverrusjyrsinkoneissa.  
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Cutter types 

Tappijyrsin muoville  

Pallopäinen tappijyrsin  

Suora kartiotappijyrsin  

Tiheänousuinen tappijyrsin 
ruostumattomalle  

Kaiverrusjyrsimet  

Kevennetty tappijyrsin  

Pieni pallopäinen  

Viistejyrsin 
 

Hiova tappijyrsin muoville  

Kartiojyrsin säteellä  

Kaiverrin ruostumattomalle  

Kaiverrin akryylimuoville 
 

Pallopäinen viistejyrsin  

Kartiomainen 
kovametallikaiverrin  
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Teräaihioita kovametallista  

Kärkipiikki  

Timanttitappijyrsimiä ei-
rautapitoisille aineille  

Muotojyrsin 
 

Päästöllinen pallojyrsin  

Pitkävartinen tappi 
rouhintaan  

Tappijyrsin viimeistelyyn  

Työkalun kuluminen 

Seuraavanlaiset merkit kertovat siitä, että työkalu on teroitettava tai 
vaihdettava: 

 Työstettävien pintojen reunoissa on pursetta. 
 Lastun väri muuttuu valkoisesta harmaaksi, mustaksi tai 

siniseksi. 
 Työkappaleen mitat muuttuvat. 
 Työstössä syntyy äkillistä savua tai epätavallista melua. 

Milloin tappijyrsin on teroitettava? 

Teroitustarpeen kertovat muun muassa seuraavat merkit: 
 Työkappaleen mitat muuttuvat. 
 Kun työstettäessä kuuluu epätavallista ääntä tai työstökohdasta 

nousee savua. 
 Kun lastut alkavat muuttaa väriään (siniseksi, silloin kun 

työstetään terästä) 
 Kun työkappaleen reunoihin syntyy runsaasti pursetta. 
 Kun pinnan laatu merkittävästi huononee. 
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 Kun moottorin kuormitusmittari osoittaa kuormituksen kasvua. 
 

Mastercam X2 Artissa käytettäviä työkaluja 
Työkalun profiili on geometria, joka kuvaa työkalun muotoa. Artiin on 
esimääritelty joukko erilaisia työkalun profiileja. Halutessasi voit 
määritellä työkalulle oman profiilin. Mastercam käyttää työkalun profiilia 
työkalun simuloinnissa ja tarkastuksessa. Mastercamissa on työkalun 
profiili kullekin työkalutyypille ja ne löytyvät Työkalun määrittely -
valintaikkunan Työkalun tyyppi -välilehdeltä.  

Artin esimääritellyt työkalun tyypit 

 

Kun käytät jotain Mastercamin työkalutyyppiä, voit muuttaa työkalun 
mitoitukset muokataksesi työkalua, jonka jälkeen Mastercam skaalaa 
profiilin, jolloin työkalun kompensointi näkyy oikein Simuloinnissa ja 
Tarkastuksessa.  

Mastercam X2 Art harjoituskirja    A-17 



Liite A 

Esimääriteltyjä työkalun tyyppejä ovat: 

♦ Tappijyrsimet, suorat, 
pallopäiset, 
pyöristettypäiset 

♦ Tasojyrsimet, sädejyrsimet, 
viiste-, ura-, kartio-, 
lohenpyrstö- ja 
kuulapääjyrsimet  

♦ Porat, keskiöporat, 
kärkiporat 

♦ Kierretapit, vasen- ja 
oikeakätiset 

♦ Kalvaimet ♦ Sisäsorvaustyökalut 

♦ Tasoupottimet ♦ Kartioupottimet 

♦ Kärkipiikkiporat ♦ Kaiverrustyökalut 

Lastut 
Välitön lastujen poisto työstöalueelta on tärkeää pakkautumisen ja 
tukkeutumisen estämiseksi. Irronneet lastut tylsyttävät työkalun 
ennenaikaisesti ja voivat vaikuttaa kappaleen viimeistelypintaan. 

Varoitus: Työstössä syntyvät metallilastut ovat äärimmäisen teräviä ja vaarallisia käsitellä.  
Niitä ei koskaan tule käsitellä paljain käsin.  Suojakäsineiden käyttäminen on 
välttämätöntä.  Älä koskaan yritä irrottaa tai poistaa lastuja työstötalueelta 
työstön aikana. 

Työstössä syntyy kolmea erilaista lastutyyppiä: jatkolastuja, jatkolastuja 
irtosärmällä ja katkolastuja.   
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Jatkolastut irtosärmällä näyttävät pitkältä nauhalta, mutta työkappaleen 
pinta ei ole enää siisti eikä kiiltävä. 

Jatkolastut 

Jatkolastut voivat olla hankalia, erityisesti automatisoiduissa 
työstökoneissa, koska lastut helposti kiertyvät työkalun ympärille ja työstö 
on niiden poistamiseksi keskeytettävä. Työstettäessä hauraita materiaaleja 
jatkolastuja syntyy harvoin. Hyvän pinnanlaadun seurauksena kuitenkin 
jatkolastua yleensä syntyy. Käyttäjän kannalta paras mahdollinen 
lastumuoto, jolla myös yleensä syntyy hyvä pinta, on muodoltaan numeroa 
9 muistuttava lastu, joka tavallisesti syntyy lastunmurtajalla. Seuraavassa 
kuvassa näkyvää lastua pidetään ihanteellisena, täydellisenä lastuna. 

 

Irtosärmä 

Irtosärmän syntyminen on tavallinen työstön ongelma, joka johtuu 
työstettävän aineen tarttumisesta työkalun leikkaavaan särmään. Usein se 
johtaa työkalun särmien murtumiseen. Irtosärmä on työkappaleesta 
irronnut, asteittain työkalun leikkaavaan särmään kerrostunut ja 
hitsautunut materaalikerros. Irtosärmä yleensä irtoaa terästä itsestään, 
mutta tavallisesti se naarmuttaa kappaleen pintaa. Irtosärmää syntyy 
erityisesti silloin, kun työstettävä materiaali on helposti muovailtavaa 
(kumimaista tai vanuvaa).  
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Irtosärmää aiheuttaa liian alhainen leikkuunopeus (mm/min) tai 
työkappaleen huono työstettävyys. Työkappaleen aines tarttuu työkalun 
terän pintaan joko sopimattomasta teräpalan geometriasta johtuen tai 
työstettävän aineen ja teräpalan materiaalin tai sen pinnoituksen 
keskinäisestä yhteensopimattomuudesta. Kulunut ja karkea työkalun 
särmän mikropinta edesauttaa irtosärmän syntyä. Irtosärmää synnyttää 
myös väärin valittu lastuamisneste tai lastumisnesteen väärä koostumus.  

Irtosärmän syntymistä voidaan yleensä vähentää: 
 Pyörimisnopeutta nostamalla 
 Pienentämällä syöttöä 
 Lisäämällä työkappaletta ympäröivää lämpötilaa. 
 Suurentamalla rintakulmaa 
 Vähentämällä kitkaa (lastuamisnestettä käyttämällä) 

Katkolastut 

Katkolastuja tai segmenttilastuja syntyy, kun työstetään hauraita metalleja 
kuten esimerkiksi valurautaa tai pronssia. Katkolastut ovat lastunpalasia, 
jotka ovat irrallisia tai löyhästi toisissaan kiinni. Jotkut ominaisuuksiltaan 
venyvät metallit voivat synnyttää katkolastuja, kun työkalu on kulunut tai 
heikosti kiinnitetty, jolloin syntyy värinää. Katkolastua voi syntyä myös 
silloin, kun työkalun muoto on väärin valittu. 



Työstömenetelmiä 

Lastujen tulkinta 

 

Lastuja havainnoimalla saadaan työstöstä tietoa. Lastut kertovat työstön 
olosuhteista edellyttäen, että niiden ulkomuotoa osataan tulkita. Lastujen 
tarkkailu työstön aikana on tärkeää, koska muutokset lastuissa merkitsevät 
muutoksia työstössä. Esimerkiksi neulanterävät lastut, moniväriset lastut 
tai muodoltaan epäsäännölliset lastut ovat merkkejä huonontuneista 
työstön olosuhteista. Syynä tähän voi olla riittämätön jäähdytys, tylsynyt 
työkalu tai liiallinen värinä. 

Lastuista luettavien merkkien pohjalta voidaan ennakoida työstössä 
tapahtuvia muutoksia. Riittävän ajoissa tehdyt muutokset työstöarvoihin 
tai työkaluun johtavat parempaan työn laatuun.  
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Kaikkien jyrsinnästä syntyneiden lastujen tulisi olla samanvärisiä 
samanlaisilla materiaaleilla, työstöarvoilla ja työkaluilla. Esimerkiksi 
syvän sininen lastu terästä työstettäessä on merkki äärimmäisestä 
kuumuudesta. Seuraavat säännöt koskevat jyrsintää: 

 Jyrsinnässä syntyvät lastut ovat spiraalin muotoisia.  
 Tappijyrsinnässä työstö ei ole yhtenäistä ja se vaikuttaa lastun 

pituuteen.  
 Lastun pituus riippuu työkalun halkaisijasta ja lastun leveydestä. 
 Mitä pidempi työkalu on, sitä pidempi on lastu. 
 Lastun leveys riippuu lastun syvyydestä. 
 Lastun vahvuus on suoraan verrannollinen yhdistelmään, joka 

syntyy syötön suuruudesta hammasta kohden ja lastun leveydestä. 
 Jyrsinlastuilla tulisi olla säännöllinen ja muuttumaton muoto. 

Lastun vahvuus (lastukuorma) 

Lastukuorma määritellään poistetun lastun vahvuutena. Lastun vahvuus on 
merkittävä, työkalun kestoikään jyrsinnässä vaikuttava tekijä. Hyvin ohut 
tai pintaa hankaava lastu tylsistyttää työkalun leikkaavaa särmää paljon 
paksumpaa lastua nopeammin. Lastun vahvuus määräytyy työkalun ja 
työkappaleen keskinäisestä asemasta ja koosta. Siihen vaikuttaa myös 
asetettu syötön suuruus hammasta kohden.  

Lastun vahvuuden merkityksen työstöprosessille huomaa työkalun 
leikkaavassa särmässä: 

 Särmä poistaa lastun työkappaleesta. 
 Työkalun (karan) pyörimisnopeus ja pöytäsyöttö määrittävät 

lastun koon ja paksuuden. 
 Lastukuorma vastaa yhden työkalun leikkaavan särmän 

poistavaa aineen määrää yhden työkalun pyörähdyksen aikana.   
  Työstössä syntyy lämpöä ja tehokkain tapa lämmön 

siirtämiseksi työstökohdasta on siirtää lastu pois.  



Työstömenetelmiä 

Huomautus: Lastumuorman kokonaissuuruus on 1- tai monileikkuisilla 
tappijysrimillä yhtä suuri; monileikkuisilla työkaluilla lastukuorma 
kuitenkin jakautuu tasaisesti useammalle leikkaavalle särmälle. 
Useampileikkuisilla työkaluilla lastukuorma on leikkaavaa särmää 
(hammasta) kohden pienempi. 

 
Lastukuorma kasvaa 

  Kun nostat 
syöttöä 

 Kun vähennät 
karan kierroksia. 

 Käytät 
harvempileikkuista 
työkalua. 

Lastukuorma vähenee 
 Kun vähennät 

syöttöä. 
 Kun nostat 

kierroksia. 
 Käytät 

monileikkuisempaa 
työkalua. 

Huomautus: Lastukuorma puulle tai puun jatkojalostustuotteille tulisi 
olla 0,35-0,75 mm/hammas. Teoreettisesti paras arvo on näiden arvojen 
keskellä. Muista, että nämä luvut ovat vain lähtökohtia. Niitä muutetaan 
kunkin työstöprosessin erityisistä oloista riippuen. 

Työkalupitimet 
Kullekin työstössä käytettävälle työkalulle on valittava asianmukainen 
pidin. Työkalupitimien ja kiinnitysholkkien on keskitettävä työkalu 
riittävän hyvin työstökoneen karalle. Jos pitimessä tai holkissa on heittoa, 
työakalun kestoikä lyhenee huomattavasti.   

Huomautus: Varmista aina, että kiinnitysholkki on puhdas eikä siinä ole 
lastuja tai purseita ennen kuin käytät sitä. 
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Kaikkissa pitimissä ei käytetä kiinnitysholkkia, vaan työkalu kiinnitetään 
pitimeen varrestaan suoraan. Holkkipitimissä voidaan käyttää varreltaan ja 
halkaisijaltaan erikokoisia työkaluja. Alla olevassa kuvassa näkyvään 
tappijyrsimen pitimeen sopii vain tietyn kokoinen varsi. Jotkut holkit 
kiinnitetään suoraan työstökoneen karalle, kun taas toiset kiinnitetään 
istukkaan, joka puolestaan kiinnitetään karaan. Seuraavissa kuvissa on 
esimerkkejä työkalupitimistä ja niissä käytettävistä holkeista. 

 

 Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä erilaisista holkeista ja niiden 
käytöstä. Kuvista huomaat, kuinka tappijyrsimet kiinnitetään työstöä 
varten. 
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Holkkityyppejä 

 
Tappijyrsimen pidin 

 Tappijyrsimen kiinnitys ja irroittaminen 
Työkalun kiinnitys pitimeen on osa työstöasetuksia.   
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Kun käsittelet tappijyrsintä, suojaa kätesi teräosalta esimerkiksi 

kangasrievulla. 
1. Kun pitimen kaulusmutteri on löystynyt, irrota tappijyrsin. Löysää 

kaulusmutteria varovasti, ettei tappijyrsin putoa työstökoneen 
pöydälle tai kappaleeseen. Sekä työkalu, kappale että pöytä voivat 
vaurioitua. 

2. Kun kaulusmutteri on auennut, mutta tappijyrsin ei irtoa, napauta 
tapin kylkeen muovi- tai kumivasaralla. 

3. Kun tappi on irrotettu, puhdista kiinnitysholkki ja aseta 
seuraavaksi käytettävä työkalu paikoilleen. Muista käyttää 
esimerkiksi kangasriepua, kun käsittelet työkalun teräosaa, 
erityisesti silloin, kun työkalu on suuri. 

4. Kiristä kaulusmutteri ja jatka työstämistä. Kuvassa näkyvässä 
pitimessä on pikakiinnitys ja se voidaan useimpia työstötehtäviä 
varten kiristää riittävän tiukalle käsin. 

 

 

. 
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Työkappaleen kiinnitys työstöä varten 
Ennen kuin lastuava työ työstökoneella aloitetaan, kappale on 
kiinnitettävä työstökoneen pöytään. Usein asetukset ovatkin työn vaikein 
ja vaativin osa. Jos kappaletta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, työkalut 
voivat rikkoutua, työkappaleiden valmistukseen kuluu enemmän aikaa ja 
niistä voi tulla ”susia”. Hyvät asetukset syntyvät silloin, kun niiden tekijä 
ymmärtää kappaleen kiinnityksen merkityksen työn onnistumiselle ja osaa 
käyttää kiinnitystyökaluja. 

Kiinnitintyypit 

Kiinnitykseen on olemassa useita menetelmiä. Seuraavaksi käsitellään 
muutamia perusmenetelmiä. 

Teipit 

Erikokoisia ja erivahvuisia kaksipuolisia teippejä käytetään pitämään 
kappale pöydässä kiinni. Tällainen kiinnitystapa on nopea ja hinnaltaan 
edullinen. Menetelmän haittapuoliin kuuluu valmiin kappaleen hankala 
irrottaminen pöydästä. Myös kappaleen puhdistaminen teipeistä voi olla 
vaikeaa. 

Liimat 

Myös erilaisia liimoja voidaan käyttää kappaleen kiinnittämiseen. Haitat 
ovat samanlaisia kuin teippejä käytettäessä. Joskus ohuet ja pienet 
kappaleet rikkoutuvat, kun niitä puhdistetaan ja irrotetaan työpöydältä. 

Kiinnitysraudat 

Kiinnitysrautojen käyttö työstön aikaisen kappaleen kiinnittämiseen on 
hyvin yleistä. Erityisesti tuotannossa ne ovat erityisen suosittuja. 
Markkinoilla on saatavilla monentyyppisiä kiinnitysrautoja. Menetelmän 
vaikeutena on kiinnitysrautojen pitäminen poissa liikkuvista osista, 
erityisesti työkalusta.  



Liite A 

Mekaaniset kiinnittimet 

Yleisintä on mekaanisten kiinnittimien käyttö. Puristimet kuuluvat 
mekaanisiin kiinnittimiin. Joidenkin mekaanisten kiinnittimien käyttö 
edellyttää enemmän etukäteissuunnittelua kuin mikään muu menetelmä. 
Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä erilaisista mekaanisista kiinnittimistä. 
Kuvissa on vain osa tarjolla olevista kiinnittimistä, eivätkä esimerkit ole 
kaiken kattavia.  
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Erilaisista kiinnitystavoista riippumatta valmis kappale ei voi olla tehtyjä 
asetuksia tarkempi. Työstökoneen asettaminen ja kappaleen 
kiinnittäminen ovat työstöprosessin oleellisia osia. 
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Esimerkki oikein asetetuista kiinnitysraudoista ja paranelleista 

Huolehdi siitä, että jyrsinkoneen pöytä on puhdistettu lastuista ennen kuin 
kiinnität kappaleen puristimeen tai suoraan pöydän pintaan. Kun 
kappaletta kiinnitetään pöytään tai paranellien päälle, kiinnitysrauta on 
sijoitettava oikein. Jos kiinnityspultti on liian kaukana työkappaleesta, 
pääosa puristusvoimasta kohdistuu porrastukeen eikä työkappaleeseen. 
Seuraavassa kuvassa on esimerkit oikeasta ja väärästä kiinnityksestä. 

 

  
Kiinnityspultti on liian lähellä 
porrastukea. 
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Kiinnitysrauta on vinossa. 

 
Paranellit on sijoitettu keskelle, liian lähelle toisiaan, jolloin 
kiinnitysvoima taivuttaa työkappaletta. 

 

Väärässä vaihtoehdossa työkappaletta ei ole tuettu kiinnityskohdasta. 
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Kappaleen alla ei ole sitä 
tukevia paranelleja. 

 
Kappale on liiaksi leukojen 
toisessa reunassa. 

 
Kappale on liian ylhäällä 
puristimesta. 

Kappaleen kiinnittäminen puristimeen 
Ennen kuin kiinnität kappaleen puristimeen, varmista, että se on 
puhdas ja ettei puristimessa ja kappaleessa ole lastuja. Kun kiristät 
kappaletta puristimeen, varmista, että kappale asettuu kokonaan 
molempien paranellien päälle iskemällä kappaletta kumivasaralla. 
Kun kiristät puristinta, älä iske puristimen kampea vasaralla, vaan 
kiristä leuat käsivaraisesti. 
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Työkalukorjaimet 
Kunkin työkalun pituus on asetettava suhteessa kappaleen Z0-tasoon. 
Työkalun Z0-sijainti kertoo ohjaukselle, missä kunkin työkalun kärki 
suhteessa kappaleen Z0-tasoon on. Seuraa työstökoneen ohjauksen ohjeita 
työkalun asettamisessa. 
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Työstökoneen karapään asettaminen suoraan 

Jyrsinkone ei voi työstää pöytäpinnan suuntaista pintaa, ellei karapää ole 
suorassa. Kara (tai työkaluakseli) asetaan suoraan asettamalla se 90 asteen 
kulmaan pöydän suhteen. Kulma tarkastetaan mittakellolla. Karan suoruus 
on asetettava aina työstökoneissa, joissa karapää kiertyy. 

 
 

Vihje: Ennen mittakelloa, käytä suorakulmaa karapään suoruuden esiasetukseen. Suorakulman 
käyttö helpottaa ja nopeuttaa asetusten tekoa.  

    Karapään suoruuden esiasetus 
Aseta suorakulma jyrsinkoneen pöydälle.   
5. Siirrä suorakulma karaa vasten X-suunnassa.   
6. Tarkkaile karan ja suorakulman välistä rakoa.   
7. Käännä karapäätä kunnes karan ja suorakulman välinen rako on 

sulkeutunut. Kiristä pultit kevyesti. Katso seuraavia kuvia. 
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8. Kun rako on sulkeutunut X-suunnassa, toista vaiheet Y-

suunnassa.  
Kun esisuoristus on tehty molemmille suunnille, asetetaan 
karapää lopullisesti suoraan mittakellon avulla. 

Karapään asettamiseen vaikuttavia tekijöitä 

Tutustu seuraavaksi esitetäviin karapään suoraan asettamiseen vaikuttaviin 
tekijöihin. Alla olevassa kuvassa määritellään käytettävät termit. 
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 Asetusten tarkkuuteen vaikuttaa se, kuinka etäälle karasta 
mittakello sijoitetaan. Esimerkiksi 0.025 mm heitto 200 mm päässä on 
vähemmän kuin 0.025 mm heitto 150 mm päässä. 

 Mitä pitempi etäisyys karasta mittakellon kärkeen, sitä 
haastellisempaa on saada mittakellon heitto karaa käännettäessä nollaan. 

 Kun karapäätä asetetaan, pulttien on oltava hiukan kiristettyinä. 
Tämä estää karapäätä liikahtamasta, kun pultteja kiristetään lopulliseen 
tiukkuuteen. 

 
 Kun suoristat oikealta vasemmalle, puolita kellon osoittama 

heitto.  
 Kun suoristat edestä taakse aseta kello nollaan takana, ja suorista 

karapää, kunnes kello edessä on nolla. Mittakellon liike on suunnilleen 2 
kertaa virheen suuruus. Y-suunnan nivelpiste ei ole keskellä karaa. 

 Karapään suoristaminen mittakellon avulla 
Seuraavaksi esitetään prosessin pääpiirteet. 
Kiinnitä mittakello mittakellon jalkaan tai pitimeen. 
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Mittakelloja ja mittakellon jalkoja 

9. Siirrä pöytää niin, että mittakellon kierron kehä on noin 25 mm 
päässä pöydän reunasta. Mittakellon on kierähdettävä pöydällä 
360 astetta. 

 
10. Kehää kiertävän mittakerron kärjen alla voidaan käyttää 

paranelleja tai kuutiota tai lukema voidaan ottaa suoraan pöydän 
pinnasta. 

 
Kuutioita 

 
Paranelleja 

A-38    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Työstömenetelmiä 

11. Kiinnitä kellojalka työstökoneen karalle. 
12. Siirrä kellon kärki pöytään tai paranelliin ja pyöräytä karaa niin, 

että mittakello on karan vastakkaisella puolelle. Kellon lukema 
muuttuu, kun mittakelloa liikutetaan vasemmalta oikealle.  

13. Käännä mittakello vasemmalle ja aseta mittakello nollaan.  

Käännä oikealle Käännä 
vasemmalle 

14. Napauta kumivasaralle karapäähän, kunnes mittakellon heitto on 
suurin piirtein puolittunut.  

 
15. Aseta karapää X-suunnassa niin, että mittakellon lukema on 

vasemmalla ja oikella sama.    
16. Kiristä 4 karapään pulttia ja tarkasta heitto mittakellolla vielä 

kerran. 
17. Käännä nyt mittakello pöydän etuosaan ja säädä Y-suunta siten, 

että mittakellon lukema ei muutu sitä pyöritettäessä.  
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Edestä taakse 

Huomautus: Karapään asettaminen edestä taakse (Y-akseli) on 
vaikeampaa kuin vasemmalta oikealle (X-akseli). Tämä johtuu siitä, että 
Y-suunnassa nivelpiste ei ole keskellä kuten X-suunnassa.   
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18.  Tässä vaiheessa karapää on viimeistelyä vaille suorassa. Kun 
mittakellon heitto on kaikissa neljässä kohdassa + 0.025 mm, 
karapää on suorassa molempien akselien suunnassa. 

19. Kiristä pultit ja varmista vielä, että karapää ei kiristettäessä 
liikkunut. 

Karapään asettamiseen voidaan käyttää suoraan 
työstökoneen pöydälle asetettavia apuvälineitä.  Kuvassa 
näkyvällä aputasolla karapää voidaan suoristaa puristinta 
poistamatta.  Pyöreä tasoparanelli on tässä tapauksessa 
suuntaisparanelleja tai kuutioita parempi vaihtoehto, k

tasoparanellissa on yhtenäinen pinta.  Mittakello lukee yhtenäistä pintaa 
tarkemmin. 

oska 

Nyt voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa ruuvipuristin asetetaan 
suoraan pöydän akseliikkeen mukaan. 

Ruuvipenkin asettaminen suoraan 

Ennen kuin puristin asetetaan suoraan täytyy pöytä puhdistaa liasta ja 
lastuista.  

1. Löysää puristimen lukkomutterit noin puoli kerrosta ja käännä 
puristinta kunnes sen kulmasteikko näyttää 90 astetta.. Kiristä 
vasen mutteri ja jätä oikea löysälle. Tällä tavoin toinen 
kiristyskohta pysyy paikoillaan, mutta puristin kiertyy toisen 
ympäri. 

 
2. Kiinnitä mittakello pitimeen ja aseta pidin karalle. Kierrä karaa ja 

sovita mittakellon kärki takimmaisen (liikkumattoman) leuan 
pintaan. 
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3. Liikuta pöytää niin, että mittakellon kärki on lähellä leuan 

vasempaa päätä. Siirrä pöytää Z-suunnassa niin, että kärki on noin 
5 mm leuan yläreunan alapuolella.   

 
4. Aseta työstökoneen vaihteisto pienimmälle vaihteelle, ettei 

koneen kara liiku. Siirrä pöytää Y-suunnassa, kunnes mittakello 
viisari on liikahtanut noin ¼ kierrosta. Aseta mittakello nollaan 
karaa kääntämättä. 

 
5. Siirrä pöytää X-suunnassa, kunnes mittakellon kärki on ohjaavan 

leuan oikeassa päässä. Vertaa mittakellon lukemia leuan päissä. 
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6. Paina mieleesi kummassa päässä mittakellon lukema on suurempi. 

Säädä kumivasaralla erotus puoleen. Kiristä oikea pultti.   
7. Käännä mittakello nollaan ja siirrä pöytää edestakaisin niin, ettei 

mittakellon kärki ylitä leuan reunoja ja tarkasta mittakellon 
lukema.   

8. Jos lukemissa leuan päissä on eroa, toista vaiheet 4-7. 

Kappaleen nollapisteen asettaminen 

Riippumatta työkappaleen kiinnitystavasta, työstökoneen ohjaukselle on 
kerrottava kappaleen sijainti pöydällä. Tätä työvaihetta kutsutaan 
kappaleen nollapisteen asettamiseksi. Kun työkappale on kiinni 
puristimessa, kiinitä keskitysapu esimerkiksi poraistukkaan. Sen jälkeen 
aseta poraistukka jyrsinkoneen karalle.  

Keskitysapuja 
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 Nollapisteen asetus 

1. Käynnistä kara myötäpäivään. 
Maksimikierrosluku on 1800 
rpm. 

2. Siirrä keskitysapu kappaleen 
reunalle.   

 

3. Keskitysapu kieppuu 
pyöriessään ja suoristuu sitä 
mukaan, kun se koskee reunaan. 

4. Kun liikutat pöytää hitaasti ja 
keskitysapu äkkiä nitkahtaa pois 
keskiöstään, lopeta heti pöydän 
liikuttaminen.  

 

5. Kirjoita koordinaattipiste ylös. 
Kappaleen reuna on nyt 
keskitysavun säteen päässä 
karan keskiöstä.  

Huomautus: Keskitysavun 
halkaisijat ovat yleensä joko 4 
tai 10 mm. 

         

6. Syötä arvo ohjaukselle ja toista prosessi Y-suunnassa. 

• Pisteen paikallistaminen 
Nopea menetelmä pisteen paikallistamiseksi koordinaatistossa on 
osoittimen käyttö. Tällä menetelmällä keskitystarkkuus on noin 0.1 mm.  

1.  Kiinnitä työkalu karalle ja keskitä työkalu sormin. Varmista, ettei 
osoitin takerru pyöriessään mihinkään. Säädä kierrosluvuksi noin 
1000 rpm. Osoitin heiluu keskiöstään laajassa kehässä kuten 
seuraavassa kuvassa. 
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2. Käytä osoittimen keskittämiseen puupalasta tai kynää. Paina 

osoitinta hitaasti ja varoen kohti keskiötä. Osoitin siirtyy karan 
keskiöön. Se näyttää aivan kuin se ei pyörisikään. 

  
3. Osoitin pyörii nyt karan suuntaisesti karan keskiössä. Liikuta 

akselia siirtääksesi osoittimen haluttuun paikkaan. Se voi olla 
esimerkiksi kappaleen keskiviiva tai reuna. 

4.  Syötä lopuksi karan keskiön paikka työstökoneen ohjaukseen. 

Asetusten toistettavuus 

Asetusten haasteet liitttyvät tarkkuuden lisäksi niiden toistettavuuteen. 
Kun työstettäviä kappaleita on useita, voidaan asetuksessa käyttää 
stopparia kiinnittämään kappale aina samaan paikkaan. Stoppari 
kiinnitetään pöytään, puristimeen tai kiinnittimeen. Kappaleen muoto ja 
kiinnitystapa määräävät käytettävän stopparin. Seuraavissa kuvissa on 
muutamia esimerkkejä. 
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Puristimeen kiinnitetty 
stoppari 

 
Pöytään kiinnitetty stoppari 

Aihion työstäminen suoraksi ja tasoiltaan 
yhdensuuntaiseksi 

Yksi työstön perustaidoista on suorakulmion ja yhdensuuntaisuuden 
työstö. Sivujen suorakulmaisuus työstetään seuraavassa järjestyksessä.   

 Kappaleen suorakulmaisuus 
Ensin työstetään suurin sivu. 

1. Kiinnitä kappale 
puristimen 
keskelle suurin 
sivu ylöspäin ja 
kiristä puristin 
samalla 
napautellen 
kappale tiukasti 
paranelleja 
vasten.   

2. Työstä sivu 1. 
Irrota kappale ja 
poista purseet. 
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3. Käännä sivu 1 
(ensin työstetty 
pinta) puristimen 
kiinteää sivua 
vasten. Kappale 
kääntyy 90 
astetta. 

4. Kiristä puristin 
samalla 
napautellen 
kappale 
paranelleja 
vasten. 

 

5. Irrota kappale ja 
poista purseet. 
Käännä pinta 2 
puristimen 
kiinteää leukaa 
vasten. Kappale 
kääntyy taas 90 
astetta. 

6. Kiristä puristin 
samalla 
napautellen 
kappale 
paranelleja vasten 
ja työstä sivu 3. 

 

7. Irrota kappale 
puristimesta ja 
poista purseet. 
Käännä pinta 3 
puristimen 
kiinteää leukaa 
vasten. Jälleen 
kappale kääntyy 
90 astetta.  
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8. Kiristä puristin 
samalla 
napautellen 
kappale 
paranelleja vasten 
ja työstä sivu 4. 

Vihjeitä kappaleen suoruuden työstöön: 
 Työstä suurin sivu tai pinta ensin. Tästä tulee kappaleen 

peruspinta. 
 Käännä työstetty pinta puristimen kiinteää leukaa vasten ja 

työstä seuraava sivu. (Käännä kappaletta 90 astetta.) 
 Poista purseet aina ennen kuin kiinnität kappaleen puristimeen. 
 Varmista ennen työstöä, että kappale istuu suorassa paranelleja 

vasten. 
 Kappale voi olla profiililtaan suorakulmio, mutta sen sivut 

eivät välttämättä ole yhdensuuntaisia. Sivujen erisuuntaisuus syntyy, jos 
kappaletta ei ole asetettu kunnolla paranelleja vasten tai se on vinossa 
puristimessa. 



Työstömenetelmiä 

  

Yleisiä “nyrkkisääntöjä” 
 Lastun syvyyden nyrkkisääntö on, että syvyyden ei tavallisella 

tappijyrsimellä tulisi ylittää työkalun sädettä. 
 Jos poraussyvyys pikateräsporilla on yli 3 x halkaisija , vähennä 

syöttöä ja pyörimisnopeutta. 
 Maksimoi syöttö ja lastunsyvyys, mutta jätä kierrosluku 

suositustasolle.  
 Kun lastunsyvyys maksimoidaan, käytä hitaampaa syöttöä 

suositusten mukaisella lastukuormalla.  
 Jos syöttöä on vähennettävä lastukuormasuositusten alle, 

vähennä lastunsyvyyttä syöttönopeuden sijasta.  
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 Liian alhainen syöttö tylsyttää työkalun ennenaikaisesti.  
 Jyrsimissä, joissa on vähemmän hampaita, voidaan käyttää 

suurempaa lastunsyvyyttä.  
 Harvahampaisemmissa työkaluissa on enemmän tilaa lastuille.  
 Mitä tukevampi asetus on, sitä suurempi voi poistettavan 

materiaalin määrä olla. 
 Käytä lastuamisnesteitä aina, kun se on mahdollista.  
 Lastuamisnesteet vahentävät työstökohdan lämpöä.  
 Hyvää pinnanlaatua varten on käytettävä erillistä rouhinta- ja 

viimeistelytyökiertoa.  
 Kuumuus on työkalun pahin vihollinen. 
 Kohtuuton lastunsyvyys johtaa työkalun taipumiseen. 
 Ei-rautapitoisille materiaaleille voitelu voi olla jäähdytystä 

tärkeämpää.  

 

Haastehtävä 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin edellä opitun perusteella. 

Mikä seuraavissa asetuksissa on väärin? 

 
Asetus 1 

 
Asetus 2 

20. Mikä on leikkuunopeus ja syöttö hammasta kohden 
ruostumattomalle teräkselle? 

21. Mainitse kolme tekijää, jotka lisääväät lastun vahvuutta? 

A-50    Mastercam X2 Art harjoituskirja 



Työstömenetelmiä 

22. Tutustu kuvassa näkyvään asetukseen ja pohdi, mikä asetuksessa 
on oikein ja mikä väärin. 

 
23. Perustele, miksi se ei ole hyvä asetus. 
24. Selitä, mikä ero on myötä- ja vastajyrsinnällä. 

 
25. Päättele yllä näkyvästä asetuksesta, voidaanko kappale työstää 

suorakulmioksi, sivuiltaan yhdensuuntaiseksi vai molemmiksi. 

 
26. Selitä, kuinka kappale voi olla yhdensuuntainen mutta ei suora. 
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27. Voidaanko alla näkyvä punainen pinta työstää, paremmilla 
asetuksilla samoin paranellein ja puristimin kuin kuvassa? 

 
28. Mainitse kaksi tapausta, jolloin myötäjyrsintää suositellaan. 

 
29. Mainitse kaksi tapausta, jolloin vastajyrsintää suositellaan. 
30. Miksi jyrsinkoneen karapää on helpompi asettaa suoraan X-

suunnassa kuin Y-suunnassa? 
31. Tutki seuraavia tappijyrsimiä. Mikä niistä on paras 

1. Porausrouhintaan? 
2. Alumiinin jyrsintään? 
3. Muovin jyrsintään? 
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4. Rouhintaan? 

 
32. Minkä tyyppinen työstö on käynnissä seuraavassa kuvassa? 

 
33. Määritä kolme syytä tappijyrsimen rikkoutumiseen? Kuinka 

rikkoutuminen voidaan estää? 
34. Mitkä kolme päätekijää vaikuttavat työstöoloihin? 
35. Mitä lastut kertovat työstön olosuhteista? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

36. Jyrsinkoneen karapään suoruuden esiasettamiseen käytetään 
____________________________________________________. 

37. Jyrsinkoneen karapään lopulliseen suoristamiseen käytetään 
____________________________________________________. 
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38. Mitä tukevampi asetus on, sitä suurempi voi poistettavan 
materiaalin määrä olla. Oikein vai väärin? 

39.  _________________________teko on tavallisesti vaikein osa 
työstöprosessia. 

40. Mainitse 4 seikkaa ihanteelliselle jyrsintyökalulle. 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________ 

41. Täydellisen lastun muoto on 
_____________________________________________________ 

42. Jonkin sijoittamista yhdensuuntaisuuksi koneen X-liikesuunnassa 
kutsutaan myös __________________________. 

43. Kummalla tappijyrsimellä on enemmäm lastutilaa,   
2-leikkuisella vai 6.leikkuisella?____________________________ 
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