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Tämän diplomityön tavoitteena oli simuloida koneen ohjausta ja toimilaitteen 

käyttäytymistä. Työn tuloksena syntyi matemaattinen malli servo-ohjaimesta ja 

lineaarimoottorista, jonka avulla ohjataan monikappalesimulointia. 

Monikappalesimuloinnin avulla tutkitaan koneisiin aiheutuvia värähtelyjä ja niiden 

eliminointia. 

Tutkimuksen pohjaksi tutustuttiin alan kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin. 

Niiden perusteella haettiin apuja matemaattiseen mallintamiseen ja säätimen 

virittämiseen. 

Työssä selvitettiin servo-ohjaimen ja lineaarisen sähkömoottorin matemaattinen 

toimintaperiaate ja mallinnettiin niiden toiminta SolidThinking: Activate -ohjelmalla. 

Simulaatioiden tuloksia verrataan oikeasta koneesta mitattuihin värähtelymittausten 

tuloksiin.  Todellisesta koneesta tallennettiin paikan ja nopeuden ohjaussignaalit, sekä 

toteutuneet paikka-, nopeus- ja virta-arvot. Ohjaussignaaleja käytettiin mallin 

herätteenä. Paikka-, nopeus- ja virta-arvoja käytettiin apuna, kun verrattiin 
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Työn tuloksena saatiin servo-ohjaimen ja sähkömoottorin matemaattinen malli, joka 

kuvaa hyvin todellisten servo-ohjaimen ja sähkömoottorin toimintaa.  Tulevaisuudessa 

uusia koneita suunniteltaessa voidaan mallin avulla välttää värähtelystä aiheutuvia 

ongelmia. 
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ABSTRACT  

Simulation of robot cell’s control and actuators 
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Master’s thesis 2018, 63 p. + 3 Appendixes 

Supervisor at the university: Toni Liedes 

 

In this Master’s Thesis a mathematical model of servo-controller and linear induction 

motor is made. Multibody simulation model is driven by this model. Vibration of pro-

duction machine will be studied and eliminated help by this model. 

The study is based on literature and scientific articles. They give the base to mathemati-

cal modeling and controllers tuning. 

In this study the servo-controller and linear induction motor’s operation is modelled 

with SolidThinking: Activate. The results of the simulation are compared with the 

measured data from a real machine. Location and control signals are recorded from the 

real machine. These signals are used to drive the model. Position, speed and current 

values are measured, too. These are used to compare the mathematical model’s behavior 

to the real machine. 

As a result of the work, a mathematical model of the servo controller and the electric 

motor was obtained. It behaves very similar to that of the actual servo controller and the 

electric motor. In the future, when designing new machines, the model could help to 

eliminate problems caused by vibration. 
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Työn päätarkoitus on simuloida koneen ohjausta ja toimilaitteen käyttäytymistä. Työn 

aikana luodaan matemaattinen malli servo-ohjaimesta ja DC-moottorista. Tätä mallia 

hyödynnetään jatkossa, kun optimoidaan servo-ohjaimen parametreja siten, että 

ohjauksella ei herätetä koneen runkorakenteen ominaisvärähtelyjä. Tämän seurauksena 

koneiden nopeus ja tarkkuus paranevat, kun värähtelyt ovat pienempiä eikä niiden 

vaimenemista tarvitse odotella. Tämä diplomityö tehtiin JOT Automation Oy:lle 

keväällä 2018. JOT Automation tekee testi- ja kokoonpanolaitteita 

elektroniikkateollisuudelle. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tarkastellaan JOT Automation Oy:n valmistamaa konetta, joka niittaa 

piirilevyn kiinni elektroniikkatuotteen runkoon. Niittausprosessissa niitti niitataan 

pieneen reikään, jolloin vaaditaan suurta paikoitustarkkuutta. Niittaus pitää suorittaa 

nopeasti, joten paikoitusliikkeiltä vaaditaan suuria nopeuksia. Nämä vaatimukset 

pyritään täyttämään lineaarimoottoreilla, joita ohjataan servo-ohjaimilla.  

Tavoiteltaessa lyhyitä jaksonaikoja tarvitaan suuria kiihtyvyyksiä. Suuret kiihtyvyydet 

vaativat suuria voimia, jolloin koneen runkoon syntyy helposti värähtelyä. 

Paikoitusliikkeiden jälkeen joudutaan odottamaan värähtelyn vaimenemista ennen 

varsinaista työvaihetta. Tästä aiheutuu viivettä, jota pyritään välttämään. Huonosti 

viritetyt servo-ohjaimen parametrit voivat aiheuttaa korvin kuultavaa ääntä. Tätä ilmiötä 

kutsutaan soimiseksi. Soimista tapahtuu, kun kone yrittää paikoittaa itsensä tarkasti, 

mutta ajaa paikoituskohdan yli ja jää oskilloimaan saavuttamatta tavoiteasemaansa. 

Oskilloinnista aiheutuu liikuteltaviin osiin suurtaajuuksista värähtelyä, joka synnyttää 

ääntä. 

Työn tavoitteena on simuloida koneen ohjausta ja toimilaitteen käyttäytymistä. Työn 

tuloksena syntyy matemaattinen malli servo-ohjaimesta ja DC-moottorista. Sitä 

hyödynnetään jatkossa, kun optimoidaan servo-ohjaimen säätimien parametrit siten, 

ettei ohjauksella herätetä koneen runkorakenteen ominaisvärähtelyjä. Simuloinnin 

tuloksena syntyy voimaheräte, jota käytetään monikappalesimuloinnin herätteenä. 

Monikappalesimuloinnin avulla tutkitaan koneeseen syntyvää värähtelyä ja joko 

estetään sen syntyminen tai eliminoidaan sen vaikutus niittaukseen. Rahtu tutki 

diplomityössään runkorakenteen värähtelyjä. Rahdun diplomityössä tehtiin 

värähtelymittaukset ja monikappalesimulointimalli tutkitusta koneesta. (Rahtu 2018) 

Koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kova aikataulupaine. Yleensä viiveet 

aikaisemmissa vaiheissa kumuloituvat ja ohjelmoijat eivät pääse testaamaan ohjelmia 

ennen kuin muut työvaiheet on suoritettu. Tästä johtuen koneiden säätö jää helposti 

kesken ja niitä pitää käydä säätämässä asiakkaan luona eri puolilla maailmaa. Jatkossa 

tavoitteena on simuloinnin avulla hakea servo-ohjaimen parametrit kohdilleen, ennen 

kuin koneesta on tehty fyysinen prototyyppi. Tämän seurauksena koneiden säätö 

nopeutuu. 
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Tässä diplomityössä tutkitaan asema-servoja. Servossa on takaisinkytkentä, jolloin 

servo tietää koko ajan oman sijaintinsa ja osaa ajaa itsensä tarkasti haluttuun asemaan. 

Takaisinkytkentä on toteutettu siirtymää mittaavan lineaarienkooderin avulla. Servoja 

käytetään kun halutaan suorittaa tarkkoja liikkeitä. Servossa on mittaus jonka tuottaman 

tiedon perusteella ohjain huolehtii tavoitteen toteutumisesta. Tästä johtuen se ei ole 

kovin herkkä esimerkiksi kuormituksen tai olosuhteiden muutoksille. Servon 

vaihtoehtona on avoimen piirin säätö. Avoimessa piirissä ei ole mittausta, joten ohjain 

ei osaa korjata paikoituksessa syntyviä virheitä. Tästä syystä avoimen piirin säätö on 

liian epätarkka, kun vaaditaan tarkkaa paikoitusta. 

Servotekniikan kehitykseen ovat vaikuttaneet mm. sotatekniikan ja työolojen 

parantamisvaatimukset. Servotekniikan kehitykseen merkittävästi vaikuttaneita 

edistysaskeleita ovat olleet esimerkiksi vuonna 1900 tehty ensimmäinen tykkitornin 

servo-ohjaus, 1950 luvulla kehitetty moottorien nopeuden säätö, 1961 valmistettu 

ensimmäinen kaupallinen robotti, joka hoiti painevalukonetta Ford Motor Co:n tehtaalla 

sekä 1970 luvulla kehitetty sähköhydraulinen taistelulentokoneen ohjaus. 1990 luvulla 

älykkäät servojärjestelmät yleistyivät yhdessä PC-tietokonepohjaisen servo-ohjauksen 

kanssa. (Johnsson & Kördel 2003: 17) 

Työn tekeminen aloitettiin tutustumalla tutkittavaan koneeseen. Käytössä olevien servo-

ohjaimen ja lineaarimoottorin perusteella tutkittiin niiden taustalla olevaa teoriaa. Alan 

kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista etsittiin tietoa laitteiden toiminnan taustalla 

olevasta matematiikasta. Matemaattinen toiminta esitetään yleensä 

differentiaaliyhtälöiden avulla. Näiden yhtälöiden perusteella luodaan matemaattinen 

malli ohjauksen ja toimilaitteen toiminnasta. 

Tämän työn tuloksena syntyvä matemaattinen malli kuvaa servo-ohjaimen ja 

lineaarimoottorin sähköisen osan toimintaa. Lineaarimoottorin ja pyörivän DC-

moottorin sähköinen toiminta vastaavat toisiaan, joten mallia voidaan hyödyntää 

pyörivien moottoreidenkin tutkimuksessa. Mallilla ohjataan monikappalesimulaatiota. 

Mallin ohjauksena käytetään haluttua asema- ja nopeusdataa ja vasteena saadaan 

voimaa. Tätä voimaa käytetään monikappalesimulaatioon herätteenä. Simuloinnista 

saadaan nopeuden ja paikan takaisinkytkentä, joita tarvitaan ohjauksessa. Tässä työssä 

tehtävä matemaattinen malli yhdessä aikaisemmin tehdyn monikappalesimulaatiomallin 

kanssa kuvaavat todellisen koneen kokemia voimia ja siihen aiheutuvaa värähtelyä. 
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Simulaatioiden tuloksia verrataan todellisen koneen käyttäytymiseen ja siitä mitattuihin 

arvoihin. Vertaamalla näitä arvoja voidaan varmistua simulaatioiden oikeasta 

toiminnasta. Kun yhden koneen simuloinnin tulokset vastaavat todellisesta koneesta 

mitattuja arvoja, voidaan olla varmoja simulaatioiden toiminnasta. Simuloinnin toiminta 

varmistetaan mittauksin, jotta sitä voidaan käyttää hyväksi tulevissa koneissa jo ennen 

kuin prototyyppejä on valmistettu. Suunnittelun alkuvaiheessa tehdyt simulaatiot 

auttavat koneen suunnittelussa, kun erilaisia ratkaisuja voidaan verrata keskenään jo 

varhaisessa vaiheessa. 

Seuraavissa kappaleissa tutustutaan servosysteemin komponentteihin ja niiden taustaan. 

Tämän jälkeen perehdytään hieman tarkemmin PID-säätimien viritykseen. Jonka 

jälkeen perehdytään matemaattiseen mallintamiseen ja BOBYQA-

optimointialgoritmiin. Tämän jälkeen tutustutaan tutkittavan koneen 

toimintaperiaatteeseen ja verrataan simuloinnin tuloksia mittausdataan. Lopuksi tehdään 

tämän tutkimuksen yhteenveto ja esitetään muutamia jatkokehitysmahdollisuuksia. 
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2 DYNAAMISEN SYSTEEMIN OHJAAMINEN 

Ohjausjärjestelmät vaikuttavat lähes kaikilla elämän osa-alueilla. Niitä löytyy 

esimerkiksi pyykinpesukoneista, pölynimureista ja autoista. Ne ovat tärkeä osa 

nykyaikaista koneenrakentamista. Systeemin ohjattavaa osaa kutsutaan prosessiksi. 

Prosessiin syötettävää signaalia kutsutaan herätteeksi ja prosessista ulostulevaa suuretta 

vasteeksi. Ohjausjärjestelmän suunnittelijan vastuulla on, että prosessi toimii siten kuin 

on tarkoitettu. (Stefani ym. 2002) 

2.1 Servosysteemi 

Ohjausjärjestelmän tehtävänä on ohjata prosessin toimintaa. Ohjain tuottaa sellaisen 

herätteen, että prosessin vaste on halutunlainen. Avoimessa ohjausjärjestelmässä 

lasketaan prosessin toiminta matemaattisesti tai arvioidaan se kokemuksen perusteella. 

Tämän arvauksen perusteella tuotetaan heräte jonka pitäisi tuottaa haluttu vaste. 

Prosesseissa on kuitenkin häiriöitä, jotka aiheuttavat muutoksia vasteeseen, eikä 

vasteesta saada tarkasti halutunlaista. Prosessin ikääntyessä se yleensä likaantuu ja 

kuluu, jolloin sen dynamiikka muuttuu. Tämän seurauksena vaste ei ajan kuluessa ole 

enää samanlainen, kuin ohjausta suunniteltaessa. (Stefani ym. 2002) 

Prosessin vasteen tarkkuusvaatimusten kasvaessa ei yleensä enää päästä haluttuun 

tulokseen avoimella säätöpiirillä. Silloin tarvitaan takaisinkytkentää. 

Takaisinkytkennässä kytketään mittausdata ohjaimelle, kuten kuvasta 1 nähdään. 

Takaisinkytketty järjestelmä tietää koko ajan vasteensa ja reagoi siihen. 

Takaisinkytketyssä systeemissä, jollainen servo on, ohjain laskee yleensä herätteen ja 

vasteen välisen erotuksen ja käyttää tätä erosuuretta ohjaimen sisäisenä herätteenä. 

Takaisinkytkennän hyötyinä saadaan parannettua tarkkuuta, koska systeemi voidaan 

suunnitella säätämään erosuure nollaksi, ja vähennettyä herkkyyttä komponenttien 

vaihtamiselle. Myös häiriöherkkyys ja reagointinopeus herätteen muutoksiin paranevat. 

(Stefani ym. 2002) Kuvassa 1 on esitetty takaisinkytkennän toimintaperiaate. 

Yksinkertaistetusti sanottuna takaisinkytkennällä varustettu ohjain kasvattaa vastetta, 

jos erosuure on positiivinen ja pienentää vastetta, jos erosuure on negatiivinen (Åström 

& Hägglund 2006: 3).  
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Kuva 1. Takaisinkytkennän toimintaperiaate. 

Tässä työssä servosysteemi koostuu servo-ohjaimesta, lineaarimoottorista ja 

lineaarienkooderista. Servosysteemiä ohjataan PLC:llä. 

2.1.1 PLC  

PLC (Programmable Logic Controller) on ohjelmoitava logiikkaohjain. Se on tietokone, 

joka on erityisesti suunniteltu teollisuuden ohjaustarpeisiin. PLC:tä käytetään paljon 

teollisuudessa, koska se on helppo ottaa käyttöön ja sen toiminta ei häiriinny vaativissa 

teollisuusolosuhteissa. (Morris 2000: 1) 

Ennen PLC:n kehittämistä automatisoidut prosessit ohjattiin mekaanisilla laitteilla. 

Esimerkiksi työvaiheiden ajoitus voitiin tehdä nokka-akselin avulla. Akselin ongelmana 

oli sen vaatima mekaaninen yhteys, jolloin koneet piti asetella akselin vaatimiin 

paikkoihin. Myöhemmin käytettiin sähköisiä releitä, jotka toimivat antureiden antaman 

herätteen perusteella. Ohjauksen ohjelmointi tehtiin kytkemällä releitä, ajastimia ja 

laskureita kytkentälevylle prosessin toiminnan vaatimalla tavalla. Uudelleenohjelmointi 

tarkoitti ohjauksen uudelleen rakentamista. (Morris 2000: 11)  

Ohjelmoitava logiikka ohjaa yleensä koko systeemiä. Se on niin sanottu pääsäädin, 

jonka alaisuudessa mahdolliset ns. alaohjaimet toimivat. Koneiden sisällä voidaan 

käyttää robotteja ja niillä on omat ohjaimensa. Robottiohjaimet ovat paljon kalliimpia ja 

niistä löytyy monesti samoja ominaisuuksia kuin PLC:stä. PLC on kuitenkin optimoitu 

pääsäätimeksi ja se yleensä käyttää robottia orjanaan. (Morris 2000: 601) Tämän työn 

kohteena olevassa koneessa PLC ohjaa mm. servo-ohjaimia, jotka ohjaavat 

moottoreiden liikkeitä. PLC antaa liikekäskyn, joka sisältää mm. paikan, nopeuden ja 

kiihtyvyyden arvot. Näiden arvojen perusteella servo-ohjain laskee tarkemmat 

liikkeenohjauskäskyt. Servo-ohjain kertoo PLC:lle kun käsky on suoritettu, tai ilmoittaa 

virheestä, jos sitä ei saada suoritettua.  
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2.1.2 Servo-ohjain 

Tutkitussa koneessa pääasiallinen ohjattava suure on asema. Erityisesti ollaan 

kiinnostuneita paikoitustarkkuudesta. Koneessa käytetään Beckhoffin AX5206 -

tyyppisiä servo-ohjaimia (kuva 2). Ohjaimen pääsäätimen eli paikkasäätimen apuna on 

nopeus- ja virtasäätimet. Ohjain käyttää takaisinkytkentänä paikkatietoa, paikasta 

derivoitua nopeutta sekä virtaa. Nopeus- ja virtasäädöt ovat parantamassa säädön 

suorituskykyä. 

Kyseisessä servovahvistimessa on kolme säädintä. Useammasta säätimestä koostuvaa 

säädintä kutsutaan kaskadisäätimeksi. Kaskadisäätöä käytetään parantamaan systeemin 

suorituskykyä. Paikkasäätimessä on P-säädin. Nopeus- ja virtasäätimissä on lisäksi 

integroiva-osa poistamassa jatkuvan tilan virhettä. Virtasäädin on näistä säätimistä 

nopein. Sen toimintataajuus on 16 kHz. Nopeus säätimen taajuus on 8 kHz ja 

paikkasäätimen 4 kHz. Vahvistimessa on myötäkytkentä nopeudelle ja kiihtyvyydelle. 

 

Kuva 2. Beckhoff AX5206 -servo-ohjain.  

  



14 

 

PID -säädin  

Yksinkertaisimmat säätimet ovat ON-OFF tyyppisiä, jolloin ohjaus kytkeytyy päälle ja 

pois sen mukaan, onko tavoite saavutettu. Tällainen ohjaus toimii esimerkiksi 

huonelämpötilan ohjaamisessa, jolloin huoneilmaa lämmitetään haluttuun lämpötilaan ja 

lämmitys sammutetaan. Lämpötilan laskettua alle raja-arvon käynnistetään lämmitys. 

Kun tavoitelämpötila saavutetaan, lämmitys sammutetaan. Tästä seuraa lämpötilaan 

edestakaista vaihtelua eli oskillointia. Tämä on seurausta siitä, että ohjain ei seuraa 

kuinka iso ero tavoitteen ja todellisen lämpötilan välillä on. Tästä johtuen pieneenkin 

lämpötilaeroon reagoidaan suurella teholla jonka seurauksena ylitetään asetusarvo. 

Tämä ongelma vältetään käyttämällä suhteellista säätöä. PID-säädin on suhteellinen 

säädin, jolloin oskillointi ei ole niin suuri ongelma. 

PID-säätimen nimi tulee englannin kielestä. Proportional-integral-derivative controller 

suoraan suomennettuna suhteellinen-integroiva-derivoida-säädin. Tämä nimitys kuvaa 

hyvin sen toimintaa. PID-säädin on hyvin yleisesti käytetty prosessien ohjaamisessa. Yli 

95 % prosessisäätimistä on PID-tyyppisiä ja niistä suurin osa PI-säätimiä. Muut yleisesti 

käytössä olevat variaatiot ovat P, PD ja PID. Yleensä asetusarvon ja mittauksen välistä 

erotusta käytetään ohjaimen herätteenä. Ensimmäiset PID-säätimet olivat pneumaattisia, 

mutta nykyään ne ovat mikroprosessoriohjattuja ja ne viritetään ohjelmallisesti. (Åström 

& Hägglund 2006: 1-2)  

Proportionaalisäädin 

Yksinkertaisin kokonaisuus PID-säätimestä on P-säädin ilman I ja D säätöä. 

Vahvistuskerroin on, kuten nimikin kertoo yksinkertainen kerroin, jolla kerrotaan 

erosuuretta. Vahvistava osa yrittää eliminoida erosuureen. Koska P-osassa erosuure 

kerrotaan kertoimella, pienet erosuureet aiheuttavat niin pienen ohjauksen, että 

jatkuvantilan virhe ei korjaudu. (Harju & Marttinen 2000: 45) 

P-säätimen toiminta voidaan esittää muodossa:  

𝑢 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒 + 𝑒𝑠𝑠,  (1) 

jossa  u on vaste, 

 Kp on vahvistuskerroin, 
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 e on erosuure, 

 ess on pysyvän tilan virhe. (Åström & Hägglund 2006: 65) 

Paikan ohjaamisessa pyritään välttämään pysyvän tilan virhettä, jolloin pysyvän tilan 

virhe asetetaan nollaksi. Tällöin kaava yksinkertaistuu muotoon 

𝑢 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑒.  (2) 

Integroiva säädin 

Integroiva säädin aika integroi erosuuretta. Se lisää ohjausta niin kauan, kuin virhe 

esiintyy. Integroivaa osaa käytetään korjaamaan jatkuvan tilan virhettä. (Harju & 

Marttinen 2000: 45) 

Säätimen integroiva osa voidaan esittää kaavan avulla muodossa: 

𝑢 = 𝐾𝐼 ∫ 𝑒dt,  (3) 

jossa  u on vaste, 

KI on integrointikerroin, 

e on erosuure.  

Integroivan osan kyky vähentää pysyvän tilan virhettä voidaan osoittaa kaavalla 

𝑢 = 𝐾𝑃 (𝑒ss +
𝑒ss

𝑇𝐼
∙ 𝑡),  (4) 

jossa KP on vahvistuskerroin, 

 ess on pysyvän tilan virhe, 

  TI on integrointiaika, 

 t on virheen kestoaika. 

Kaavasta (4) voidaan havaita, että virheen kestäessä ohjaus kasvaa, jolloin virhe pyrkii 

poistumaan. 

Integroivaa säädintä ei käytetä erikseen vaan osana PI- tai PID-säädintä. Yleisin on 

PIsäädin joka voidaan esittää muodossa:  
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𝑢 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒dt.  (5) 

Derivoiva säädin 

Derivoivaa osaa käytetään parantamaan systeemin stabiliteettia. Derivoiva osa reagoi 

herätteen muutosnopeuteen. Tästä syystä derivoivaa säädintä kutsutaan joskus 

ennustavaksi säätimeksi. Koska se ei välitä virheen absoluuttisesta arvosta, derivoivaa 

ohjausta ei voida käyttää yksinään. Derivoivan osan matemaattinen perusta voidaan 

esittää kaavalla 

𝑢 = 𝐾𝐷
d𝑒

dt
,  (6) 

jossa KD on derivoivan osan kerroin. Derivoivaa säätöä voidaan käyttää yhdessä P-

säätimen kanssa PD-säätimenä tai PID-säätimenä. PD-säädin kuvataan kaavalla:  

𝑢 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐷
d𝑒

dt
.  (7) 

PID kokonaisuus 

PID-säätimen toiminta voidaan esittää matemaattisesti muodossa: 

𝑢 = 𝐾𝑃 ∙ 𝑒 + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒dt + 𝐾𝐷
d𝑒

dt
.  (8) 

Integroivan- ja derivoivan osan kertoimet voidaan ilmoittaa myös integrointi- ja 

derivointiaikoina. Kertoimien esittäminen aikoina kuvaa niiden vaikutusta paremmin. 

PID- säätimen toiminta kuvataan silloin matemaattisesti muodossa: 

𝑢 = 𝐾𝑃 (𝑒 +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒dt + 𝑇𝐷

d𝑒

dt
),  (9) 

jossa TI on integrointiaika, 

 TD on derivointiaika. 

Integrointikerroin voidaan muuttaa integrointiajaksi jakamalla se vahvistuskertoimella. 

Muunnos voidaan esittää muodossa: 

𝑇𝐼 =
𝐾𝑃

𝐾𝐼
.  (10) 
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Derivointikerroin voidaan muuntaa derivointiajaksi jakamalla se vahvistuskertoimella. 

Tämä muunnos voidaan esittää muodossa: 

𝑇𝐷 =
𝐾𝐷

𝐾𝑃
.  (11) 

Näiden käänteismuunnokset voidaan toteuttaa kaavoilla: 

𝐾𝐼 =
𝐾𝑃

𝑇𝐼
   (12) 

ja 

𝐾𝐷 = 𝐾𝑃𝑇𝐷.  (13) 

PID-säätimen eri osien toiminta voidaan yksinkertaistaa seuraavasti. P osa ohjaa 

hetkittäisen erosuureen mukaan. I seuraa historiaa ja D osa seuraa erosuureen 

muutosnopeutta. 

2.1.3 Lineaarimoottori 

Perinteinen lineaariyksikkö koostuu pyörivästä sähkömoottorista ja mekaanisista 

elementeistä, kuten kuularuuvi, kytkin ja/tai hihna. Tällaisessa systeemissä on monta 

kohtaa, joissa on välyksiä. Näitä välyksiä ei ole lineaarimoottorissa. Lineaarimoottori, 

poiketen pyörivästä moottorista, tuottaa suoraan lineaarista voimaa, jonka seurauksena 

sen kiihtyvyys, tarkkuus ja kestoikä ovat erinomaiset. (Fu ym. 2018) 

Lineaarimoottori on kuin perinteinen pyörivä moottori, jonka staattori ja roottori on 

halkaistu ja suoristettu (kuva 3). Pyörivä moottori tuottaa momenttia. Lineaarimoottori 

tuottaa suoraan, ilman erillisiä muuntokomponentteja, voimaa. (Lv ym. 2018) 
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Kuva 3. Pyörivän moottorin ja lineaarimoottorin toimintaperiaatteen vertailu. 

Lineaarimoottorilla on monia etuja verrattuna kuularuuvikäyttöön, jossa sähkömoottori 

pyörittää kuularuuvia joka muuttaa pyörivän liikkeen lineaariliikkeeksi. 

Lineaarimoottorissa ei tarvita voimansiirtolaitteita muuntamaan pyörivää liikettä 

lineaariseksi, jonka seurauksena liikkuvien osien massa saadaan minimoitua. Tämän 

seurauksena saavutetaan suuri kiihtyvyys, kun voima voidaan käyttää hyötykuorman 

liikuttamiseen. Lineaarimoottoria voidaan ajaa korkeilla liikenopeuksilla. Myös pienillä 

nopeuksilla saavutetaan tasainen liike. Voimansiirtolaitteissa esiintyy aina välyksiä ja 

joustoja. Koska voimansiirtolaitteita ei tarvita, niistä johtuvia välyksiä ei synny ja 

voidaan päästä erittäin suuriin tarkkuuksiin. Lineaarimoottorissa ei ole kosketusta 

primääri- ja sekundääriosan välillä, jolloin se ei kulu. (Heikkilä ym. 2000: 22) 

Lineaarimoottoreilla on joitakin rajoituksia. Pyörivän moottorin momenttia ja nopeutta 

voidaan muuttaa helposti välityksien avulla. Lineaarimoottorin tuottamaa voimaa ei voi 

lisätä vaihteiden avulla. Lineaarimoottori on perinteistä pyörivää moottoria kalliimpi. 

(Heikkilä ym. 2000: 23) 

Lineaarimoottoreita valmistetaan monilla erilaisilla rakenteilla. Moottoreita tehdään 

sylinterimäisiä ja tasomaisia, rautaytimisiä ja raudattomalla ytimellä. Kestomagneetit 

voivat sijaita primääri- tai sekundääriosassa. (Gieras ym. 2012: 6) Erilaisia rakenteita on 

muitakin, mutta tässä työssä keskitytään raudattomaan, tasomaiseen lineaarimoottoriin, 

jossa kestomagneetit sijaitsevat sekundääriosassa (kuva 4), koska tutkimuksen kohteena 

olevassa koneessa käytetään sellaisia. 

Lineaarimoottori koostuu primääri- ja sekundääriosasta. Raudaton primääriosa on 

sähköisesti aktiivinen osa. Käämit sijaitsevat primääriosassa ja ne on valettu muovin 
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sisälle. Sekundääriosa on U:n muotoinen. Kestomagneetit sijaitsevat U:n sakaroissa. 

Sekundääriosa suojaa primääriosaa. Sen pituus voidaan sovittaa tarpeen mukaan. 

(Bosch Rexroth 2015) 

Raudatonta lineaarimoottoria käytetään kun vaaditaan suuria nopeuksia ja 

kiihtyvyyksiä. Rautaytimellä voidaan vahvistaa magneettikenttää moottorin painon 

kustannuksella. Rautaytimisellä moottorilla saadaan tuotettua huomattavasti suurempia 

voimia. (Chevailler 2006: 138) Rautaytimiset moottorit vaativat yleensä 

nestejäähdytyksen, mutta markkinoille on tullut rautaytimisiä moottoreita, jotka eivät 

tarvitse nestejäähdytystä. (Niemelä 2018) 

 

Kuva 4. Lineaarimoottorin osat ja isometrinen esitys. (Rahtu 2018: 38) julkaistu 

luvalla. 

Perinteisen pyörivän sähkömoottorin sähköinen toimintaa voidaan kuvata kaavalla: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑈𝐼 = 𝐾𝑇𝐼𝜔 + 𝐼2𝑅 + 𝐿𝐼
d𝐼

dt
,  (14) 

jossa  Pelec on sähköinen teho [W], 

 U on jännite [V], 

 I on virta [A], 

 KT on momenttivakio [Nm/A],  

 ω on moottorin kulmanopeus [rad/s], 

 L on induktanssi [H]. (Lynch & Park 2017: 261-263) 

Kun kaava muokataan siten, että korkeimman asteen derivaatta tulee vasemmalle 

puolelle ja muut termit oikealla saadaan kaava muotoon:  

𝐿𝐼
d𝐼

dt
= 𝑈𝐼 − 𝐾𝑇𝐼𝜔 − 𝐼2𝑅,  (15) 

Sekundääriosa Primääriosa 
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jossa I
2
R kuvaa moottorin lämpöhäviöitä ja LI dI/dt on induktanssin energisoimiseen 

kuluva teho. Supistamalla yhteinen tekijä, virta, pois ja jakamalla induktanssilla yhtälö 

saadaan muotoon: 

d𝐼

dt
=

𝑈−𝐾𝑇∙𝜔−𝐼𝑅

𝐿
.  (16) 

Kyseinen yhtälö kuvaa pyörivän sähkömoottorin virran muutosnopeutta. Ktω on 

sähkömotorinen voima. Korvaamalla kulmanopeus ω [rad/s] nopeudella v [m/s] saadaan 

lineaarimoottorille soveltuva kaava 

d𝐼

dt
=

𝑈−𝐾𝐹∙𝑣−𝐼𝑅

𝐿
,  (17) 

jossa KF on jännitevakio. Moottorin mekaanisen osan toiminta voidaan kuvata kaavalla:  

d𝑣

dt
=

𝑘𝑣∙𝐼−𝐹𝐿−𝐶∙𝑣

𝑚
,  (18) 

jossa v on nopeus [m/s],  

kv on moottorin nopeusvakio [(m/s)/V], 

I on virta [A], 

FL on kuorma [N], 

C on viskoosikitkakerroin [Ns/m], 

m on massa [kg]. 

Nämä yhtälöt ovat kytköksissä toisiinsa moottorin nopeuden ja käämeissä kulkevan 

virran kautta. Käämeissä kulkeva virta aiheuttaa voimaa, joten kaavat ovat yhtenevät 

myös voiman kautta. 

Lineaarimoottorissa, kuten kaikissa lineaariliikettä tuottavissa sähköisissä koneissa 

tuotettu voima on suoraan verrannollinen tuotettuun tehoon ja kääntäen verrannollinen 

nopeuteen nähden (Gieras ym. 2012: 3). Eli voiman kasvaessa teho kasvaa ja nopeuden 

kasvaessa voima pienenee. 

Edellä mainitut kaavat idealisoivat hieman moottorin toimintaa. Ne eivät huomioi 

lämpötilan muutosta. Esimerkiksi käämien resistanssi on mitattu 20 
o
C lämpötilassa. 

Lämpötilan muutoksen vaikutus tuloksiin oletetaan niin pieneksi, että sitä ei huomioida.  

Kaavat eivät myöskään huomioi moottorin ominaisuuksien muutoksia eri asemissa. 
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Todellisuudessa moottorin ominaisuudet vaihtelevat hieman epäjatkuvista magneeteista 

ja moottorin päistä johtuvista magneettikentän muutoksista johtuen. 

2.1.4 Lineaarienkooderi 

Lineaarienkooderi on anturi, joka mittaa siirtymää. Niitä käytetään yleisesti tarkoissa 

koneissa, joissa on lineaariliikkeitä. Lineaarienkooderi koostuu mittauspäästä ja 

mittanauhasta. Mittausmetodi perustuu optiseen skannaukseen. Koska käytetään optista 

menetelmää, mittauspään ja mittanauhan välillä ei tarvita kontaktia, joten mittalaite ei 

kulu käytössä. (Heidenhain 2016) 

Lineaariliikkeitä voidaan mitata lineaarienkoodereilla. Yksi tapa valmistaa nopeasti 

toimiva enkooderi on merkitä mittanauhan toiseen reunaan karkeampi absoluuttiarvo ja 

toiseen reunaan tarkempi inkrementtiarvo. Nämä tiedot yhdistämällä saadaan tarkka 

paikan absoluuttinen arvo. Esimerkiksi Heidenhainin valmistaman lineaarienkooderin 

erottelutarkkuus on 1 nm ja absoluuttinen tarkkuus ±3 µm. (Heidenhain 2016) 

2.2 Kaskadisäätö 

Ensimmäiset kaskadisäätimet tulivat markkinoille 1950 -luvulla. Ne toimivat 

pneumaattisesti. Digitaalisten säätimien yleistyessä kaskadisäätimet yleistyivät 

merkittävästi. Siihen tarvitaan vain yksi takaisinkytkentä lisää verrattuna 

yksinkertaiseen suljetun piirin säätimeen. Kaskadikytkennän avulla säätäminen voidaan 

tehdä eniten vaikuttavaan prosessimuuttujaan. Se reagoi nopeammin prosessin 

häiriöihin ja sen avulla voidaan päästää parempaan suorituskykyyn koko prosessin 

toiminta-alueella. (Smith 2010: 69) 

Kaskadisäädössä on useampi säädin peräkkäin. Tyypillisesti käytetään PI-säätimiä. 

Kaskadisäädössä pääsäätimen vastetta käytetään apusäätimen herätteenä. Varsinaisen 

säädettävän suureen säätö tehdään nopeammin muuttuvien apusuureiden kautta. 

Sisempi ohjain ohjaa apusuuretta. Kaskadisäädintä voidaan käyttää, kun on monta 

mitattavaa signaalia ja yksi ohjattava suure. Se on hyödyllinen, kun prosessissa on 

hitaasti muuttuvia ominaisuuksia. (Åström & Hägglund 2006: 373), (Harju & Marttinen 

2000: 24) Kaskadisäädöllä saadaan pienennettyä asetusarvojen ylitystä, verrattuna 

yksinkertaiseen PID-säätimeen (Jokinen 2010: 131). Kuvassa 5 on kaskadikytketty 

servo-ohjain. Siinä on kolme ohjaussilmukkaa. Ulommainen on asemaa ohjaava 
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pääsäädin, keskimmäinen on nopeutta ohjaava apusäädin ja sisimpänä on apusäädin 

joka ohjaa virtaa. Moottorin jälkeisessä mekaniikassa on anturi, joka mittaa asemaa. 

Tätä asematietoa käytetään suoraan paikkaohjaimen takaisinkytkentänä ja derivoituna 

nopeudeksi nopeuden takaisinkytkentänä. Virtasäätimen takaisinkytkentänä on 

moottorin käämeistä mitattu virta. Ohjain reagoi nopeammin nopeuden- ja 

virranmuutoksiin, joten saavutetaan parempi tarkkuus ja nopeammat liikkeet. 

 

Kuva 5. Kaskadisäätimen toimintaperiaate. 

Liikkeenohjauksessa kaskadisäädin, jossa on erilliset paikka- ja nopeusohjaimet on 

yleinen ohjainrakenne. Kaskadisäädön rajoituksena on että tarvitaan useampi 

takaisinkytkentä, mutta on vain yksi ohjattava suure. (Jokinen 2010: 86)  

2.3 Myötäkytkentä 

Liikkeenohjauksessa tarvitaan tarkkaa ohjaussignaalin seurantakykyä. Tavallinen 

takaisinkytketty ohjaus ei täytä korkeita suorituskykyvaatimuksia, koska ohjausta 

kasvatetaan vasta kun virhettä on jo syntynyt. Myötäkytkennän avulla ohjausta 

kasvatetaan heti, kun ohjaussignaalissa tapahtuu muutoksia. Myötäkytkentää käytetään 

yleensä takaisinkytkennän rinnalla. (Jokinen 2010: 87) Myötäkytkennän 

toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6. 

  

 Moottori 
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Kuva 6. Myötäkytkennän toimintaperiaate 

Myötäkytkentää voidaan käyttää parantamaan ohjauksen vastetta. Käyttämällä 

myötäkytkentää voidaan ohjaimen suunnittelu jakaa kahteen erilliseen ongelmaan. 

Ensin suunnitellaan takaisinkytkentäsäätö, kuten PID-säädin, tekemään varmatoiminen 

ja hyvin häiriöitä sietävä ohjaus. Tämän jälkeen suunnitellaan myötäkytkentä 

parantamaan vastetta asetusarvojen muutoksiin. (Åström & Hägglund 2006: 139) 

Myötäkytkentä aloittaa ohjaamisen heti, kun heräte muuttuu. Tämä nopeuttaa ohjausta, 

koska pelkkä takaisinkytkentä reagoi muutokseen vasta kun erosuuretta on syntynyt. 

Myötäkytkentää käytetään monesti takaisinkytkennän kanssa rinnakkain, jolloin 

myötäkytkentä tekee suurimman osan säädöstä ja takaisinkytkentä lopullisen 

hienosäädön. (Harju & Marttinen 2000: 25) Servo-ohjaimen paikkasäätimessä 

asemaherätteestä derivoidaan nopeus. Nopeuteen lisätään asemaherätteen ja 

takaisinkytkennän välinen erosuure kerrottuna vahvistuskertoimella, jolloin saadaan 

nopeussäätimen nopeusheräte. 

2.4 PID-säätimen virittäminen 

PID-säätimen suorituskyky riippuu suurelta osin sen virityksestä. PID-säätimiä on 

paljon käytössä teollisuudessa, mutta monesti niiden parametrit eivät ole optimaalisia. 

Bialkowski tutki vuonna 1994 kanadalaisia paperitehtaita. Tyypillisessä tehtaassa oli yli 

2000 ohjaussilmukkaa. 97 % näistä oli PI-säätimiä. Vain joka viides näistä toimi hyvin 

ja vähensi prosessin häiriöitä. 30 %:ssa huono ohjaus johtui huonosti viritetyistä 

säätimistä. Samanlaisia havaintoja teki myös Ender vuonna 1993. Hän huomasi että  

30 % asennetuista ohjaimista toimi käsiohjauksella. 20 % oli säätimen valmistajan 

tehdasasetuksilla ja 30 % toimi huonosti, koska oli ongelmia venttiileissä ja antureissa. 

(Åström & Hägglund 2006: 11)  

 

Paikkaohjain 

 Myötäkytkentä 
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Samanlaisia tuloksia on saatu Jelalin koostamissa tutkimuksissa vuosilta 1993–2006. 

Jonkun verran kehitystä on todennäköisesti tapahtunut tähän päivään mennessä. Mutta 

koska edellisen noin kymmenen vuoden aikana kehitys on ollut hidasta, seuraavallakaan 

samanmittaisella ajanjaksolla tuskin kovin suurta kehitystä on tapahtunut. (Jelali  

2013: 6) 

Prosessiteollisuudessa monia säätimiä ei välttämättä ole viritetty koskaan ja ne ovat 

valmistajan asettamilla tehdasasetuksilla. Osa niistä on viritetty koneen käyttöönoton 

yhteydessä, mutta sen jälkeen unohdettu vuosiksi tai jopa vuosikymmeniksi. Säädön 

suorituskyky voi heiketä ajan kuluessa, kun prosessin dynamiikka muuttuu esimerkiksi 

kulumisen ja likaantumisen seurauksena. Tuotantoprosessia tai siihen käytettäviä 

materiaaleja voidaan muuttaa. Kaikki nämä vaatisivat uuden virityksen, mutta sitä 

harvoin tehdään. Syynä tähän on monesti liian vähäinen asiaan koulutettu henkilöstö 

suhteessa viritettävien säätimien määrään. Säätimet viritetään monesti liian varovaisesti, 

jotta niiden stabiilius säilyisi kun prosessiolosuhteet muuttuvat. (Jelali 2013: 9) 

Edellä mainitut ongelmat eivät onneksi ole niin suuria Elektroniikkateollisuudessa, 

koska koneista pyritään yleensä hyödyntämään kaikki potentiaali jokaiselta osa-alueelta. 

Myös säätimet viritetään parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. 

Elektroniikkateollisuudessa tuotteista tehdään tiheään uusia versioita ja yhden version 

tuotanto kestää korkeintaan muutaman vuoden. Uusille tuotteille tehdään yleensä uudet 

tuotantokoneet, jolloin tuotantoprosessi ja materiaalit pysyvät samoina koko koneen 

elinkaaren ajan. 

2.4.1 Vaatimukset 

Säätimien viritys on aina tapauskohtaista, koska vaatimukset ohjaukselle vaihtelevat. 

Säätimen tehtävänä voi olla asetusarvomuutostilanteiden hallinta tai 

kuormitushäiriöiden kompensointi. Molemmissa tapauksissa on omat kriteerit 

onnistuneelle säädölle ja erilaiset menetelmät virittämiselle. Viritykseen vaikuttavat 

myös systeemin dynamiikka, epälineaarisuus ja häiriöt. Ohjaimen suunnittelussa pitäisi 

käsitellä erikseen sekä asetusarvo- että kuormitushäiriötapaukset ja herkkyys 

mittauskohinalle. Riittävä varmuus mallinnusvirheitä vastaan on otettava huomioon. 

Säädön tavoitteet esimerkiksi nopeuden ja stabiliteetin suhteen ovat aina ristiriidassa 

toisiinsa nähden ja niiden välillä joudutaan tekemään jonkinlaisia kompromisseja. 

(Harju & Marttinen 2000: 107)  
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Kaskadisäätimen virittäminen on periaatteessa yksinkertaista. Viritetään ensin sisempi 

ohjain ja sen jälkeen ulompi. Se ei yleensä ole sen vaikeampaa, kuin kahden erillisen 

säätimen virittäminen. Kaskadisäätimen kaikki alisäätimet on aina viritettävä. 

Kaskadisäätimen virittäminen voi olla ongelmallista, jos ohjattavat muuttujat ovat liian 

samankaltaisia. Tämän seurauksena ulomman säätimen virittäminen muuttuu 

hankalaksi. (Smith 2010: 69) 

Säätimet asetetaan toimimaan eri toimintataajuuksilla. Tämä taajuus kertoo, kuinka 

monta kertaa aikayksikössä säätö kussakin säätimessä tapahtuu. Sisemmän ohjaimen on 

oltava nopeampi, kuin ulompi. Yleensä kaksitasoisessa kaskadisäätimessä sisempi 

ohjain tehdään viisi kertaa ulompaa ohjainta nopeammaksi. (Smith 2010: 69) Tämän 

työn kohteena olevassa servo-ohjaimessa ohjain on kolmetasoinen ja tasojen välinen 

nopeusero on kaksinkertainen. 

2.4.2 Kokeellinen virittäminen 

Kokeellinen virittäminen, eli yritys-erehdys virittäminen tarkoittaa säätimen 

parametrien virittämistä kokemukseen perustuen. Kokeellisessa virittämisessä on 

tiedettävä eri parametrien vaikutus säädettävän prosessin käyttäytymiseen. 

Peruslinjoista voidaan luoda taulukko, mutta niissä on poikkeuksiakin, jotka on osattava 

ottaa huomioon. Monimutkaisissa järjestelmissä on huomattava, että prosessin 

samanlainen käyttäytyminen voidaan saavuttaa useilla eri parametriyhdistelmillä. 

Kokeellisella virittämisellä saadaan lähinnä karkea säätö aikaiseksi. Sen periaatteet on 

hyvä tuntea, jotta virittäminen onnistuu muillakin menetelmillä. (Harju & Marttinen 

2000: 114) 

Kokemukseen perustuvat karkeat ohjeet PID-säätimen viritykseen ovat: 

 Reagointi nopeutuu kasvattamalla proportionaali -kerrointa. 

 Proportionaali-kertoimen kasvattaminen lisää epävakautta. 

 Virhe korjaantuu nopeammin pienentämällä integrointiaikaa. 

 Integrointiajan lyhentäminen heikentää vakautta. 

 Derivointiajan kasvattaminen parantaa vakautta.  

(Åström & Hägglund 2006: 169) 
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2.4.3 Ziegler–Nicholsin -viritysmenetelmä 

Zieglerin ja Nicholsin viritysmenetelmät esiteltiin jo vuonna 1942, mutta edelleen ne 

mainitaan lähes jokaisessa viritystä koskevassa kirjassa. Menetelmistä on useita erilaisia 

variaatioita. (Harju & Marttinen 2000: 115) Zieglerin ja Nicholsin menetelmillä on ollut 

suuri vaikutus, vaikka niiden avulla ei saakaan hyvää viritystä aikaiseksi kaikissa 

tapauksissa (Åström & Hägglund 2006: 158).  

Ensimmäinen Ziegler–Nichols -menetelmä perustuu yksinkertaisiin 

prosessiparametreihin joita ovat vahvistus K, aikavakio T ja viive D. Nämä parametrit 

saadaan esimerkiksi askelvasteesta. (Harju & Marttinen 2000: 115) Askelkokeessa 

syötetään askelmainen heräte ohjaimelle ja mitataan prosessin vaste. Vasteesta viive, eli 

kuinka kauan kestää ennen kuin vaste alkaa muuttua herätteen muutoksen jälkeen. 

Aikavakio kertoo kuinka kauan prosessilla kestää saavuttaa 63 % lopullisesta asemasta. 

Aikavakio lasketaan ajanhetkestä, jolloin vaste alkaa muuttua siihen hetkeen, kun vaste 

saavuttaa 63 % lopullisesta arvosta. Vahvistus lasketaan jakamalla vaste herätteellä. 

Taulukon 1 avulla viritetään ohjaimen parametrit kohdilleen. (Åström & Hägglund 

2006: 159-160) 

Taulukko 1.  Ohjainparametrit Ziegler–Nichols -askelvastemenetelmällä. 

Ohjaimen 

tyyppi 
K Ti/D Td/D Tp/D 

P 1   4 

PI 0,9 3  5,7 

PID 1,2 2 D/2 3,4 

 

Toinen Zieglerin ja Nicholsin kehittämä menetelmä perustuu taajuusvasteeseen. Tässä 

menetelmässä kytketään integroiva ja derivoiva osa pois käytöstä asettamalla 

integrointiaika äärettömäksi ja derivointiaika nollaksi. Vahvistusta kasvatetaan kunnes 

järjestelmä on stabiilisuusrajalla. Tällöin sen vaste värähtelee vakioamplitudilla ja -

taajuudella. Nyt kriittinen vahvistus on Ku ja värähtelyn jaksonaika Tu. Taulukossa 2 on 



27 

 

esitetty kertoimet, joilla lasketaan PID -parametrit kriittisen vahvistuksen ja jaksonajan 

perusteella. (Åström & Hägglund 2006: 159-160) Kertoimissa on hieman vaihtelua eri 

lähteiden välillä, mutta suuruusluokka ja periaate ovat samat.  

Taulukko 2. Ohjainparametrit Ziegler–Nichols -taajuusvastemenetelmällä. 

Ohjaimen 

tyyppi 
K/Ku Ti/Tu Td/Tu Tp/Tu 

P 0,5   1,0 

PI 0,4 0,8  1,4 

PID 0,6 0,5 0,125 0,85 

 

Servo-ohjaimen valmistaja Beckhoff käyttää oman ohjeensa taustana Zieglerin ja 

Nicholsin taajuusvasteeseen perustuvaa menetelmää. Siinä neuvotaan etsimään 

kriittinen vahvistus ja kertomalla se 0,45:llä jolloin saadaan vahvistukselle sopiva arvo. 

(Beckhoff 2017b) 

Servo-ohjaimet ohjaavat tyypillisesti asemaa, jolloin paikoitustarkkuudella on suuri 

merkitys ja tarvitaan integroivalle osalle suuri vaikutus, eli lyhyt integroimisaika. 

Ohjeessa kerrotaan systeemien toimivan yleensä tyydyttävästi kun nopeussäätimessä 

käytetään oletus integroimisaikaa 8 ms. Mekaanisesti jäykillä rakenteilla voidaan 

integroimisaikaa laskea 5 ms saakka. Mekaanisesti löysillä rakenteilla, esimerkiksi kun 

voimaa välitetään pitkien hihnojen avulla, tarvitaan yli 10 ms integroimisaikoja. 

(Beckhoff 2017b: 10) 

2.5 Kitka 

Monikappalesimulaatiossa käytettävällä kitkamallilla on suuri vaikutus 

simulointituloksiin. Kitka vaikuttaa ohjausjärjestelmän suorituskykyyn. Se heikentää 

paikoitustarkkuutta ja voi aiheuttaa epästabiilisuutta (Åström & Canudas de Wit 2008). 
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Kitka on monimutkainen ilmiö, jonka simuloinnissa joudutaan usein tekemään 

yksinkertaistuksia. Yksinkertainen kitkamalli, jossa kerrotaan kitkapintaa vasten 

kohdistuva normaalivoima lepo- tai kitkakertoimella, on liian epätarkka tarkempaan 

simulointiin. MotionSolve käyttää LuGre kitkamallia, jonka on kehittänyt Lundtin ja 

Grenolen yliopistojen tutkijat.  

LuGre kitkassa pinnoille kuvitellaan harjakset. Kun kappaleisiin kohdistetaan voimaa, 

aluksi harjakset taipuvat. Harjakset taipuvat kunnes ne alkavat luistaa toisiaan vasten. 

Kappaleiden suhteellinen nopeusero vaikuttaa harjasten taipumaan. Tällä kuvataan ns. 

viskoosikitkaa joka kasvattaa kitkavoimaa nopeuden kasvaessa. (Altair Engineering Inc. 

2017b) 

LuGre kitka kuvaa myös Stribeck efektiä, joka johtuu voitelusta. Levossa ja erittäin 

hitailla nopeuksilla voitelu ei toimi optimaalisesti. Kun nopeutta kasvatetaan voitelu 

alkaa toimia paremmin ja kitkavoima tippuu eksponentiaalisesti, kunnes se 

viskoosikitkan vaikutuksesta alkaa taas kasvaa nopeuden kasvaessa. 

MotionView tallentaa simulointimallin parametrit xml tiedostoformaattiin. Syntyvä 

tiedosto on osittain selkokielistä tekstiä, kuten kuvasta 7 nähdään. Kitka-arvojen 

muuttaminen käy nopeasti, kun muuttaa ne suoraan xml – tiedostoon. Näin tekemällä ei 

tarvitse jokaisen iterointikierroksen välissä muokata ja tallentaa MotionViewin -mallia. 

Tämä nopeuttaa kitkaparametrien optimointia. 

 

Kuva 7. Monikappalesimulointimallin yhden kontaktin kitkaparametrit. 
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2.6 Matemaattinen mallintaminen 

Fyysisten systeemien matemaattiset mallit ovat tärkeä osa ohjausjärjestelmien 

suunnittelua ja analysointia. Dynamiikan taustalla olevat luonnonlait kuvataan yleensä 

differentiaaliyhtälöillä. Koska monet luonnolliset ilmiöt ovat epälineaarisia, käytetään 

lineaarista approksimaatioita niiden kuvaamiseen. Lineaarisointi tehdään tietyllä 

toiminta-alueella, jolloin lineaarisoinnista ei aiheudu liian suurta virhettä. (Dorf & 

Bishop 2008: 41) 

Matemaattinen mallintaminen aloitetaan systeemin ja sen komponenttien 

määrittämisestä. Systeemin toimintaa kuvaavista luonnonlaeista muodostetaan 

differentiaaliyhtälöt, jotka käyttävät parametreina lineaarimoottorin ja servo-ohjaimen 

valmistajilta saatavia laitteiden suorituskykyä kuvaavia arvoja. 

2.7 Suorituskyvyn mittaaminen 

Signaalien yhteneväisyyden silmämääräinen arviointi on käytännöllinen tapa verrata 

niiden vastaavuutta. Monesti silmämääräisellä arviolla saadaan riittävän tarkat tulokset. 

Kun tarvitaan tarkempaa analyysiä, silmämääräinen arvio ei aina anna riittävän tarkkoja 

tuloksia. Välillä signaalit näyttävät silmämääräisesti samanlaisilta, mutta niiden sisältö 

voi poiketa paljon toisistaan. Toisinaan signaalit voivat näyttää hyvinkin erilaisilta, 

mutta niiden sisältö vastaa hyvin toisiaan. Tästä syystä tarvitaan erilaisia 

suorituskykymittareita. (Zang ym. 2000)  

Signaaleissa on monesti erilaisia häiriöitä, jotka vaikeuttavat signaalien tulkintaa. 

Signaalissa voi olla satunnaista kohinaa. Siihen voi syntyä viivettä tai vaihesiirtoa. 

(Breakey & Meskell 2013) Suorituskykyä arvioitaessa on tiedettävä mikä on 

suorituskyvyn kannalta tärkeintä. Amplitudien suuruudella on joissakin sovelluksissa 

suuri merkitys, kun toisissa voi vaihekulma olla tärkeämpi.  

Suorituskyvyn mittaamiseen on kehitetty erilaisia suorituskykyindeksejä. Yleisiä 

indeksejä ovat ISE, IAE, ITAE ja ITSE. ISE on lyhenne sanoista integral of the square 

error, eli toiseen potenssiin korotetun virheen integraali. Se voidaan esittää kaavalla: 

ISE = ∫ 𝑒2(𝑡)dt
𝑇

0
.  (19) 
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ISE:ssä toiseen potenssiin korotuksen seurauksena virheen etumerkki on aina 

positiivinen, joten eri etumerkkiset virheet eivät kumoa toisiaan. Potenssiin korotuksen 

seurauksena rangaistaan eksponentiaalisesti suurista virheistä, jolloin suuret hetkelliset 

virheet voidaan eliminoida optimoinnin avulla. Integrointi laskee käytännössä koko 

simuloinnin aikana syntyvän virheen yhteen. (Dorf & Bishop 2008: 303) 

IAE on Integral of the Absolute magnitude Error, eli integraali virheen itseisarvosta. Se 

voidaan esittää kaavalla muodossa: 

IAE = ∫ |𝑒(𝑡)|dt
𝑇

0
.    (20) 

IAE on käytännöllinen tietokonesimulaatioissa, koska eri virhelähteistä rangaistaan 

samalla tavalla. 

ITAE tulee englannin kielen sanoista Integral of Time multiplied by Absolute Error. Eli 

integraali ajasta kerrottuna virheen itseisarvosta: 

ITAE = ∫ 𝑡|𝑒(𝑡)|dt
𝑇

0
.    (21) 

ITAE:ssa vähennetään alkutilan virheen vaikutusta ja kasvatetaan myöhemmän virheen 

vaikutusta kertomalla virhettä juoksevalla ajalla.  

ITSE on lyhenne sanoista Integral of Time multiplied by the Squared Error. Eli 

integraali ajasta kerrottuna erosuureen neliöllä: 

 ITSE = ∫ 𝑡𝑒2(𝑡)dt
𝑇

0
.  (22) 

on kuin yhdistelmä ISE:stä ja ITAE:sta. Toiseen potenssiin korotuksella virheen arvo 

pysyy aina positiivisena ja suuresta virheestä rangaistaan eksponentiaalisesti. 

Ajanhetkellä kertomalla vähennetään alkutilan ja kasvatetaan myöhemmän virheen 

vaikutusta.  (Dorf & Bishop 2008: 304) 

Kaikille edellä mainituille suorituskykyindekseille on yhteistä, että ne ovat suhteellisia 

mittareita. Niiden tuloksia voidaan verrata keskenään vain, jos ne on laskettu 

samanlaisesta testiajosta.  
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2.8 BOBYQA-optimointi 

BOBYQA (Bound Optimization BY Quadratic Approximation) on algoritmi herätteen 

minimi- tai maksimiarvon etsimiseen iteroimalla herätefunktion muuttujia. BOBYQA 

optimoinnissa ei käytetä derivointia. (Powell 2009). Derivointi aiheuttaisi ongelmia 

signaalin epäjatkuvuuskohdissa. Tässä työssä käytettiin referenssinä oikeasta koneesta 

mitattua signaalia, jossa näytteen arvot on tallennettu 1 ms välein. Nämä näytteet 

lineaari-interpoloidaan signaaliksi, joten signaalissa on epäjatkuvuuskohta 1 ms välein. 

Activatessa BOBYQA – algoritmi on annettu valmiina lohkona, jolloin tarvitsee vain 

määritellä raja-arvot. Näistä tärkeimmät ovat 

 muuttujien minimi ja maksimi arvot, 

 kuinka suuria muutoksia parametreihin tehdään aluksi, 

 hyväksyttävä virhe-alue, 

 maksimi iterointikierrosten määrä. (Altair Engineering Inc. 2017a) 

Algoritmi iteroi, kunnes virhe pienenee hyväksyttäväksi. Jos hyväksyttävälle virhe-

alueelle ei päästä ennen maksimi iterointikierrosmäärän täyttymistä, iterointi päättyy 

asetetun kierrosmäärän jälkeen. 

Optimointialgoritmin herätteenä voidaan käyttää esimerkiksi yleisesti käytössä olevia 

suorituskykyindeksejä. Näiden indeksien etuna on, että ne ovat yksinkertaisia 

lukuarvoja nollasta ylöspäin. Minimoimalla tätä arvoa päästään indeksin mukaiseen 

parhaaseen lopputulokseen.  
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3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3.1 Tutkitun koneen toimintaperiaate 

Tässä työssä tutkitaan konetta, joka niittaa piirilevyn kiinni elektroniikkatuotteen 

runkoon. Kone asettaa niitin pieneen reikään, jolloin paikoitustarkkuusvaatimus on 

korkea, jotta niittausprosessi onnistuisi siten kuin on tarkoitettu. 

Koneessa on kaksi päällekkäistä pöytää, joista alempi liikkuu X-koordinaattiakselin 

suuntaisesti. Ylempi pöytä, joka liikkuu Y-koordinaattiakselin suuntaisesti, on 

kiinnitetty alempaan pöytään kuulajohteilla. Liikkeet tuotetaan lineaarimoottoreilla ja 

niitä ohjataan servo-ohjaimella. Koneen rakenne on esitetty kuvassa 8. Niitattava kohta 

ajetaan kameran alle, joka kuvaa reiän. Kuvasta lasketaan reiän tarkka sijainti ja reikä 

ajetaan pöytien avulla niittauspään kohdalle. Niittaustapahtumassa tuotetta tuetaan 

alapuolelta ja niittaus suoritetaan yläpuolelta. 

 

Kuva 8. Liikuteltavien pöytien rakenne. Alimpana on runko, keskellä X-suuntaan ja 

ylimpänä Y-suuntaan liikkuva pöytä. (Rahtu 2018: 36) julkaistu luvalla. 

X-suunnan liike 

Runko 
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Tämä kone valikoitui tarkasteltavaksi siitä syystä, että siitä on tehty 

monikappalesimulointimallit ja värähtelymittaukset jo aikaisemmassa diplomityössä 

(Rahtu 2018). Kyseisen koneen huono puoli värähtelyn tutkimiseen on sen jäykkyys. 

Koneen runko on niin jäykkä, että sen värähtelyongelma ei ole kovin suuri. Jokin toinen 

kone, jossa on löysempi runko, olisi tutkimuksen kannalta parempi. 

Koneen X ja Y -liikkeet on toteutettu servo-ohjatuilla lineaarimoottoreilla. 

Lineaarienkooderit mittaavat siirtymää. Erilliset servo-ohjatut alaisin ja painin tekevät 

varsinaisen niittausliikkeen. Paikoitustarkkuusvaatimus ja jaksonaikavaatimukset 

niittausta varten ovat todella korkeita. Lyhyen jaksonajan seurauksena tarvitaan kovia 

nopeuksia, kiihtyvyyksiä ja hidastuvuuksia. Niiden tuottamiseen tarvitaan suuria 

voimia, joiden vastavoimat aiheuttavat koneen runkoon värähtelyä. Värähtely aiheuttaa 

paikoitusvirhettä. Värähtelyn vaikutusten pienentäminen on helpointa toteuttaa 

hidastamalla kiihdytyksiä tai odottamalla värähtelyn vaimenemista, mutta ne taas 

kasvattavat jaksonaikaa. Tästä syystä liikkeet kannattaa optimoida ja 

värähtelyanalyysien perusteella runkoa voidaan jäykistää. 

Simulointia varten koneella ajettiin testirata, joka vastasi suurimmalta osalta 

värähtelymittauksissa käytettyä. Siinä oli kuitenkin poikkeamaa odotusajoissa. 

Värähtelymittaukset oli tehty jo aikaisemmin. Osa niihin liittyvästä datasta oli kuitenkin 

kadonnut. Värähtelymittausten aikana ei tallennettu ohjaussignaalia. Uusia mittauksia ei 

kuitenkaan tämän takia haluttu tehdä, koska ohjaus ja toteutuneet arvot vastaavat hyvin 

toisiaan.  Värähtelymittauksissa tallennettua asematietoa ja siitä laskettua nopeustietoa 

käytettiin värähtelyanalyyseissä herätteenä. Tästä aiheutuu pientä virhettä, mutta sen 

katsottiin olevan merkityksetön. 

Vaikka koneen komponentit ja ohjelmat pysyvät samoina, kone ei toteuta täsmälleen 

samoja liikeratoja, vaan ne vaihtelevat hieman. Vaihtelu on niin pientä, että sillä ei 

käytännössä ole vaikutusta, mutta esimerkiksi värähtelymittausten tulosten 

keskiarvoistaminen ei onnistunut simulointia varten, koska jaksonajassa oli hieman 

poikkeamaa. 

Testiajoista tallennettiin molempien akseleiden paikan ja nopeuden ohjaus-signaalit, 

sekä toteutuneet paikan, nopeuden, ja virran arvot. Virran arvot saadaan tallennettua 

promilleina ohjauskanavalle asetetusta maksimivirrasta. Virran arvoista laskettiin voima 

kaavalla 
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𝐹 = 𝐼 ∙
𝐼𝑚𝑎𝑥

1000
∙ 𝐹𝑐,  (23) 

jossa F on voima [N], 

I on mitattu virta-arvo [‰],  

𝐼𝑚𝑎𝑥 on virran asetettu maksimi arvo [A], 

𝐹𝑐 on moottorin voimavakio [N/A]. (Beckhoff, 2017a) 

Liitteenä 1 olevista moottorin teknisistä tiedoista nähdään että, nyt käytössä olevan 

moottorin Fc 63,5 N/A. Ohjauskanavalle asetettu Imax on 3,4 A. Tämä arvo johtuu servo-

ohjaimen maksimi virrasta 6,8 A, joka on jaettu kahdelle ohjauskanavalle yhtä suuriksi. 

3.2 Tutkimuksessa käytetyt ohjelmistot 

Tässä tutkimuksessa käytettiin muutamia eri tietokoneohjelmia. Työn tuloksena 

syntyvien matemaattisten mallien avulla optimoidaan servo-ohjaimen tärkeimmät 

parametrit. Ohjain ohjelmoidaan TwinCAT 3:n Drive Manager – ohjelmalla. Ohjaimen 

ja lineaarimoottorin matemaattiset mallit luotiin SolidThinking: Activate – ohjelmalla. 

Activatella ohjataan MotienViewillä tehtyä monikappale – simulointimallia. 

Altairin ohjelmistot valikoituivat työkaluiksi, koska samalla lisenssillä voidaan käyttää 

kymmeniä eri ohjelmia, kunhan useampi käyttäjä ei käytä niitä yhtä aikaa. 

Monikäyttöisellä lisenssillä saadaan kustannussäästöjä, koska samalla lisenssillä 

voidaan tehdä niin matemaattisia laskelmia, kuin lujuus-, tai lämpö- ja virtauslaskentaa. 

Käytössä on paljon muitakin ohjelmistoja, joita voidaan hyödyntää koneiden 

suunnittelussa. 

3.2.1 TwinCAT 3 

TwinCAT 3 on Beckhoffin valmistama ohjelma, jolla ohjelmoidaan PLC:tä. JOT 

Automation käyttää TwinCAT:ssa IEC 61131-3 Structured Text -ohjelmointikieltä. 

Servo-ohjain vaatii PLC:ltä seuraavanlaiset Motion Control – kirjastoon kuuluvat 

käskyt toimiakseen. MC_SetPosition käskyllä asetetaan halutun akselin nykyinen 

sijainti vastaamaan haluttua arvoa. Tämän jälkeen annetaan MC_Power käskyllä 

akselille lupa liikkua. MC_MoveAbsolute käskyllä ajetaan akseli aikaisemmin 

MC_SetPosition käskyllä asetetun koordinaatiston mukaisesti absoluuttiasemaan. 

MC_MoveAbsolute käskyllä voidaan antaa servo-ohjaimelle halutut parametrit. 
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Mahdollisia parametreja ovat muun muassa asema, nopeus, kiihtyvyys ja hidastuvuus. 

Servo-ohjain tavoittelee näitä arvoja. Mekaniikka ja servo-ohjain yhdessä vaikuttavat, 

onnistuuko liike pyydettyjen parametrien mukaisesti. 

3.2.2 Solid Thinking: Activate 

Altairin SolidThinking Activatea käytettiin matemaattiseen mallintamiseen. Activate on 

työkalu hybridisysteemien mallipohjaiseen kehitykseen. Hybridisysteemeissä on 

yhdistetty jatkuva-aikaisia ja diskreettiaikaisia alikokonaisuuksia. Jatkuva-aikaiset 

systeemit koostuvat differentiaaliyhtälöistä. Diskreettiaikaisessa systeemissä muuttujat 

päivitetään tietyn ajanjakson välein. Activate on graafinen ohjelmointirajapinta 

matemaattisten mallien tekemiseen. Se ratkaisee matemaattiset ongelmat numeerisesti. 

(solidThinking Inc 2017: 153) Activate on vastine pitkään yleisessä käytössä olleelle 

Matlabin Simulinkille. Tässä työssä Activatella luotiin servo-ohjaimen ja 

lineaarimoottorin matemaattinen malli, jolla ohjataan MotionView simulaatiota.  

Activate tukee Modelica ohjelmointikieltä, joka on tarkoitettu monimutkaisten 

systeemien fysiikan mallintamiseen. Se on Activatessa valmiina 

kirjastokomponentteina. Tavalliset signaalipohjaiset ja Modelica komponentit voidaan 

sijoittaa samaan kaavioon.  

3.2.3 MotionSolve ja MotionView 

Altairin MotionView on mallinnusympäristö monikappalesimulointiin. 

Monikappalesimulointia käytetään mekaanisten systeemien mallintamiseen, 

analysointiin ja kehittämiseen ennen fyysisten prototyyppien valmistamista. Simulaatiot 

vähentävät tarvetta monien prototyyppien rakentamiseen. (Altair Engineering Inc. 

2017b)  

MotionSolve on varsinainen monikappalesimulaation ratkaisija. Se luo matemaattiset 

yhtälöt käyttäjän MotionViewissä luoman mallin perusteella ja ratkaisee ne. Tulokset 

voidaan visualisoida näkymään oikean mallin liikkeinä, jolloin nähdään helposti 

toimiiko simulointi siten kuin halutaan. Tarkemmat tulokset voidaan esittää esimerkiksi 

kaavioina, jolloin tulosten tarkastelu ja vertailu on helpompaa. Jättämällä grafiikan 

animointi pois simuloinnista voidaan simulointiaikaa lyhentää huomattavasti. 
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MotionSolvella voidaan tehdä staattisia ja dynaamisia analyysejä. Sillä voidaan tehdä 

esimerkiksi värähtelytutkimuksia, kuormitus- ja kestävyysanalyysejä. (Altair 

Engineering Inc. 2017b) MotionSolve ratkaisee matemaattiset ongelmat numeerisesti. 

Tästä aiheutuu pieni pyöristysvirhe, mutta se on merkityksetön. MotionSolvella voidaan 

tehdä monikappalesimulaatioita myös joustavilla kappaleilla. Niiden avulla voidaan 

tutkia värähtelyjä, joista ollaan kiinnostuneita. Rahtu teki omassa diplomityössään 

monikappalesimulaatiomallin, jota ohjataan tässä työssä tehdyllä servo-ohjaimen ja 

lineaarimoottorin matemaattisella mallilla. 

3.3 Matemaattisen mallin muodostaminen 

Activate-malli luodaan kytkemällä lohkoja tarpeen mukaan peräkkäin ja rinnakkain. 

Erilaisille laskutoimituksille on omat lohkot. Yksittäinen lohko sisältää esimerkiksi 

yksinkertaisen laskutoimituksen, kuten yhteenlasku, kertolasku, integrointi tai 

derivointi. Lohkoja on paljon erilaisia ja niistä valitaan kuhunkin tarkoitukseen sopiva, 

tai muodostetaan oma kirjoittamalla laskutoimitus siihen tarkoitukseen luotuun lohkoon. 

Lohkoja voi myös luoda kokonaan omia ohjelmoimalla, tai muokkaamalla valmiiksi 

tehtyjä vastaamaan paremmin omia tarpeita. 

Matemaattinen malli luotiin aikaisemmin esitettyjen differentiaaliyhtälöiden pohjalta. 

Yksittäisistä osakokonaisuuksista luotiin alimalleja, jotta malli pysyy selkeämpänä ja 

helpommin muokattavana. Mallin luominen aloitettiin pienemmistä 

osakokonaisuuksista. Osakokonaisuuksien toiminta testattiin ennen kuin ne liitettiin 

osaksi isompaa kokonaisuutta.  

3.3.1 Lineaarimoottorin mallintaminen 

Moottorin sähköisen osan malli muodostettiin kaavan (17) perusteella. Kuvassa 9 

näyttää, että moottorin sähköisessä osassa olisi sisäinen takaisinkytkentä. Se ei 

kuitenkaan ole varsinainen takaisinkytkentä, vaan siinä vähennetään moottorin 

lämpöhäviöihin menevä sähköteho. 
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Kuva 9. Moottorin sähköinen osa. 

Moottorin mekaaninen malli muodostettiin kaavan (18) perusteella. Matemaattinen 

malli on esitetty kuvassa 10. Kun voima jaetaan massalla, saadaan kiihtyvyys. 

Integroimalla kiihtyvyyttä kerran saadaan nopeus ja toisen kerran paikka. Kitka 

huomioidaan kertomalla nopeus viskoosikitkakertoimella ja vähentämälle se voimasta. 

Tätä mekaniikkamallia käytettiin ohjauksen mallintamisessa, koska sen avulla 

simulointi oli nopeaa ja simuloidun ohjaimen toimintaa pystyttiin nopeasti testaamaan. 

Myöhemmin mekaaninen osa korvattiin monikappalesimulaatiolla, jonka herätteenä 

käytetään servo-ohjaimen ja moottorin sähköisen osan tuottamaa voimaa. 

 

Kuva 10. Moottorin mekaanisen osan malli. 

3.3.2 Servo-ohjaimen mallintaminen 

Servo-ohjaimen mallintaminen aloitettiin Drive Managerista, eli ohjaimen virittämiseen 

käytettävästä ohjelmasta. Drive managerista löytyy ohjaimen toimintaa kuvaava 
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lohkokaavio. Lohkokaaviota tutkimalla pääteltiin ohjaimen matemaattinen toiminta. 

Tämän kaavion ylätaso nähdään kuvasta 11. Kaavion perusteella pääteltiin mitä mikäkin 

lohkokaavion merkki tarkoittaa. Toimintaperiaatteen tutkimisen jälkeen aloitettiin 

mallin muodostaminen Activatessa.  

Servo-ohjaimen mallia luotaessa ohjain jaettiin kolmeen osaan, kuten todellinenkin 

ohjain. Mallinnetun ohjaimen ylätaso nähdään kuvasta 12. Ohjaimelle syötetään 

paikkaohjetta. Paikkaohjaimen vasteena saadaan nopeuspyyntö. Tätä nopeuspyyntöä 

käytetään nopeussäätimen herätteenä. Nopeussäätimen vasteena saadaan virtapyyntö, 

jota käytetään virtasäätimen herätteenä. Virtasäädin säätää virran halutuksi jännitteen 

pulssinleveysmodulaation avulla. Pulssinleveyttä vaihtamalla voidaan muuttaa tehollista 

jännitettä, vaikka jännite pysyykin koko ajan samana. Pulssinleveysmodulaatiossa 

kytketään jännite päälle ja pois siten, että haluttu virta-arvo saavutetaan. 

 

Kuva 11. Servo-ohjaimen lohkokaavio. 
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Kuva 12. Activate säätimen lohkokaavion päätaso. 

Servo-ohjaimen paikkasäätimessä paikka-ohjaus interpoloidaan kolmannen asteen 

polynomin muotoiseksi, jolloin liikkeistä tulee jouhevia. Simulointimallin ohjausta 

yksinkertaistettiin ja siitä saatiin paremmin oikeaa ohjainta vastaava, kun herätteenä 

käytettiin oikeasta koneesta tallennettua ohjaussignaalia. Erilliseen csv -tiedostoon 

tallennettu data tuotiin Activateen tähän tarkoitukseen valmiina saatavana olevalla csv 

import blokilla. Koska kyseisessä blokissa on vain zero-order ja lineaari-interpolaatio 

mahdollisuudet, käyrään tulee epäjatkuvuuskohtia. Epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat 

ongelmia derivoitaessa tuottamalla äärettömiä arvoja. Epäjatkuvuus voitaisiin välttää 

suodattamalla, mutta se aiheuttaa viivettä ja kadottaa tarpeellistakin informaatiota. 

Derivointiongelma vältettiin tuomalla paikkaohjaimelle suoraan nopeusheräte. 

Todellisessa ohjaimessa kolmannen asteen polynomia seuraava signaali on jatkuva, 

joten paikkaherätteen derivointi ei tuota ongelmia. 

Paikkasäädin on P-säädin, jossa erosuuretta kerrotaan halutulla kertoimella. Sen 

toiminta on esitetty kaavassa (2). Paikkasäätimessä on myös nopeuden myötäkytkentä. 

Myötäkytkentä aloittaa kiihdyttämisen tai hidastamisen heti, kun ohjaus muuttuu. Ilman 

myötäkytkentää odotettaisiin ensin, että ohjaukseen ja vasteeseen tulisi eroa ja 

reagoitaisiin siihen. Tästä syntyisi viivettä. Paikkasäätimessä on mahdollisuus 

kiihtyvyyden myötäkytkennälle. Tätä ominaisuutta ei ole kuitenkaan käytetty, koska 

ilman sitäkin mekaniikka on rajoituksena koneen suorituskyvylle. Koska kiihtyvyyden 

myötäkytkentää ei käytetty, sitä ei myöskään mallinnettu, koska se kasvattaisi turhaan 
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simulointiaikaa. Servo-ohjaimen toimintakaavio on esitetty kuvassa 13 ja mallinnettu 

paikkasäädin on kuvassa 14. 

 

Kuva 13. Servo-ohjaimen paikkasäädin. 

 

Kuva 14. Paikkasäädin. 

Servo-ohjaimen nopeussäätimeen toimintakaavio on esitetty kuvassa 15. Sille syötetään 

herätteenä paikkasäätimen vastetta ja sitä verrataan paikkatiedosta derivoituun 

nopeustietoon. Näistä laskettua erosuuretta käytetään varsinaisen säätimen herätteenä. 

Nopeussäädin on PI-säädin. Sen toiminta on esitetty kaavassa (5). Säätimessä on 

alipäästösuodatin ennen PI-säätöä. PI-säädön jälkeen on mahdollista asettaa neljä 

erilaista suodatinta peräkkäin. Yleensä käytetään kuitenkin korkeintaan yhtä. 
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Nopeussäätimessä on rajoitukset hidastuvuudelle, kiihtyvyydelle ja nopeudelle. Näissä 

koneissa liikkeet ovat niin lyhyitä ja pyritään niin korkeaan suorituskykyyn, että niitä ei 

käytetä.  

Oikeassa ohjaimessa käytetään nopeuden takaisinkytkentänä paikkatiedosta derivoitua 

nopeutta. Koska motionSolve:sta saatavassa paikkatiedossa on epäjatkuvuuskohtia, 

vältettiin derivointi käyttämällä suoraan motionSolven nopeustietoa.  Mallinnettu 

nopeussäädin on kuvassa 16. 

 

Kuva 15. Servo-ohjaimen nopeussäädin. 

 

Kuva 16. Nopeussäädin. 

Virtasäädin toimii PI-säätimenä. Virtasäädin on esitetty kuvassa 17. Virtasäätimelle 

syötetään herätteenä nopeussäätimen vastetta ja tarvittaessa paikkasäätimeltä saatavaa 

kiihtyvyyden myötäkytkentäherätettä. Virralle on piikkiarvo- ja jatkuvantilan 

rajoitukset. Näiden jälkeen saadusta virta-arvosta vähennetään todellinen moottoriin 

vaikuttava virta. Tästä saatua erosuuretta käytetään varsinaisen ohjaimen herätteenä. 

Kuvassa 18 on mallinnettu virtasäädin. 
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Kuva 17. Servo-ohjaimen virtasäädin. 

 

Kuva 18. Mallinnettu virtasäädin. 

3.4 Suorituskykyindeksien laskeminen 

Mitattua ja simuloitua asematietoa verrattiin asemaherätteeseen. Niistä laskettiin 

suorituskykyindeksit IAE, ISE, ITAE ja ITSE. Indeksit lasketaan kaavoilla 19 – 22. 

Niiden laskeminen on esitetty kuvassa 19. Todellisesta koneesta mitatussa 

asematiedossa on 4 ms viive. Mittauksesta johtuvan viiveen vaikutus eliminoitiin 

viivästämällä muita signaaleja 4 ms.  

Tutkitussa koneessa ollaan kiinnostuneita paikoitustarkkuudesta. Liikkeen aikainen 

asema ei ole kovin tärkeä. Suorituskykyindeksit, joissa virhe kerrotaan ajanhetkellä 

soveltuvat hyvin tällaisen koneen analysointiin. Koneesta tutkitaan dynaamista 
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käyttäytymistä ja värähtelyä. Nopeat muutokset asemassa vaativat suuria kiihtyvyyksiä 

ja voimia, jotka aiheuttavat värähtelyä. Sen vuoksi suorituskykyindeksi, joka rankaisee 

suuresta virheestä enemmän, soveltuu hyvin tämän koneen analysointiin. Tällainen 

indeksi on ITSE. Myös ISE on hyvä mittari, koska siinä eri ajanhetkinä syntyviä 

virheitä ei painoteta, vaan kaikki ovat samanarvoisia. 

 

Kuva 19. Suorituskykyindeksien laskeminen. Erosuureen laskenta tehdään oikeassa 

reunassa. Vasemmassa reunassa on päällekkäin varsinainen indeksien 

laskeminen 

3.5 MotionSolve-yhteiskäyttö 

Sakari Rahtu tutki omassa diplomityössään koneen värähtelyjä hyödyntämällä 

monikappalesimulointia joustavilla osilla. Monikappalesimuloinnin tuloksena saatiin 

hyvin oikean koneen käyttäytymistä kuvaava simulointimalli. Sen värähtelyt vastasivat 

hyvin todellisuutta. (Rahtu 2018: 68) 

MotionSolve yhteissimulaatio näkyy Activatessa tavallisen näköisenä lohkona, jonka 

herätteet syötetään vasemmalta puolelta ja vaste saadaan oikealta puolelta. Rahdun 

tekemää MotionSolve -simulointimallia ohjataan tässä työssä tehdyllä servo-ohjaimen ja 

lineaarimoottorin simulointimallilla. MotionSolveen syötetään voimaa X-pöydän ja 

rungon väliseen kontaktiin sekä X- ja Y- pöytien väliseen kontaktiin. Vasteena saadaan 

X- ja Y- suuntaiset asema- ja nopeustiedot. Näitä tietoja käytetään ohjauksen 

takaisinkytkentänä ja vertailuna mitattuihin arvoihin. Simuloinnin tuloksena saadaan 
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koneen rungon tiettyjen pisteiden siirtymä ja kiihtyvyystiedot. Tutkitut pisteet ovat 

samat, kuin mihin värähtelymittauksissa käytetyt anturit kiinnitettiin. Antureiden 

sijoittelu on esitetty kuvassa 33. 

Tässäkin työssä piti kiinnittää huomiota käytettäviin yksiköihin. Activatessa käytetään 

SI-yksiköitä. MotioSolvessa yksiköt poikkeavat massan ja pituuden yksiköiden 

kohdalta. Siinä käytetään yksikköinä tonnia ja millimetriä. Myös oikeasta koneesta 

mitattujen tulosten pituudenyksikkö on millimetri. Tästä ei kuitenkaan aiheudu suurta 

ongelmaa, koska tarvittavat yksikkömuutokset pystytään tekemään tarpeen mukaan 

kertomalla tai jakamalla luvulla tuhat. 

Simuloinnissa on muutamia tärkeitä simulointiparametreja. Asettamalla ne väärin 

simulointi ei onnistu, tai simulointitulokset ovat virheellisiä. Erityisen tärkeitä 

parametreja ovat suurin sallittu aika-askel ja toleranssi aika-askeleen pituudelle. Liian 

suuri toleranssi ja aika-askel voivat aiheuttavat tuloksiin epäjohdonmukaisuutta.  

3.6 Kirjaston luominen 

Servo-ohjaimesta ja moottorin sähköisestä sekä mekaanisesta osasta luotiin ns. 

superblokit. Superblokin sisällä on oma alimalli. Superblokin etuna on, että se näkyy 

päällepäin yhtenä lohkona, jolle syötetään herätteitä ja siitä saadaan vasteita ulos. 

Mallin kopiointi uuteen simulointimalliin helpottuu, koska voidaan asetella muutama 

valmiiksi luotu ja testattu kokonaisuus sen sijaan että tehtäisiin kaikki alusta asti 

uudelleen. Superblokit helpottavat uusien mallien luomista, koska akseleiden määrä 

vaihtelee konekohtaisesti, mutta servo-ohjaimet pysyvät samoina ja monesti moottorit 

ovat samanlaisia. Moottorin malli voidaan muokata helposti vastaamaan muitakin DC-

moottoreita muuttamalla pelkästään parametrit moottorin valmistajan antamien 

teknisten tietojen mukaisiksi. Superblokeista luotu kirjasto on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Mallinnetuista komponenteista luotu kirjasto. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

4.1 Tulosten tarkastelu 

Simuloinnin tuloksista piirrettiin kuvaajat joihin tulostettiin päällekkäin ohjaussignaali, 

todellisesta koneesta tallennettu mitattu signaali ja simuloinnin tuloksena syntyvät 

tulokset. Kuvaajien selkeyden vuoksi seuraavat kuvaajat on piirretty vain kolmen 

sekunnin ajalta. Näin saatiin paremmin näkyviin simuloitujen ja mitattujen tuloksen 

yhteneväisyydet ja erot. Kuvassa 21 on piirretty paikan kuvaaja X-akselilta. Tästä 

nähdään, että eri signaaleista piirretyt viivat ovat hyvin päällekkäin, eli paikan 

perusteella simulointimalli toistaa hyvin todellisen koneen toimintaa. 

 

Kuva 21. X-akselilta mitattu paikan kuvaaja, jossa nopeuden ohjaussignaali, koneesta 

mitattu signaali ja simulointitulokset toistavat hyvin toisiaan.  

Kuvassa 22 on piirretty kuvaaja lyhyemmältä ajanjaksolta. Tästä nähdään hyvin, että 

simulointitulos seuraa hyvin herätettä. Pysyvän tilan virheeksi jää 0,1 mm, kun vastaava 

virhe oikeasta koneesta mitattuna on 0,0006 mm. Simuloinnissa suuremmaksi jäävä 

pysyväntilan virhe johtuu todennäköisesti kitkamallista. Myös voimakuvaajista (kuvat 

27 ja 32) nähdään, että herätteen mukaan koneen pitäisi pysyä paikallaan, mutta se 

käyttää kuitenkin voimaa saavuttaakseen asetusarvonsa saavuttamatta sitä. Koneesta 

mitattu signaali on 4 ms jäljessä ohjausta. Tämä johtuu PLC:n 2 ms jaksonajasta. PLC 
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antaa ohjekäskyn 2 ms ja vastaavasti vasteen lukeminen tapahtuu 2 ms välein. Näistä 

tulee yhteensä 4 ms viive. Kun viive jätetään huomioitta, simuloitu tulos on hyvin 

lähellä mitattuja arvoja.  

 

Kuva 22. Osasuurennos X-akselilta mitatusta paikkakuvaajasta. 

Simuloiduista ja mitatuista tuloksista laskettiin ITSE ja ISE suorituskykyindeksit. Niitä 

verrattiin paikkaherätteeseen. Kuvassa 23 on piirretty ITSE -kuvaaja X-akselilta.  Siitä 

havaitaan, että virhelähteet todellisessa koneessa ja simuloinneissa ovat samat, koska 

virheet syntyvät samoilla ajanhetkillä. Virhettä syntyy eniten kiihdytyksissä ja 

jarrutuksissa. Kuvasta nähdään, että liikkeiden välillä kuvaajat piirtyvät käytännössä 

vaakatasoon, joten paikoitustarkkuus on molemmissa tuloksissa hyvä.  Simuloinneissa 

virhe on lähes kaksinkertainen todellisesta koneesta mitattuihin verrattuna. Simuloitu 

ITSE indeksi on 2,6 kyseisellä 10 sekunnin testiajolla. Vastaava mitatuista tuloksista 

laskettu arvo on 1,5. 
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Kuva 23. Suorituskykyindeksi ITSE laskettuna X -akselilta. Punainen kuvaaja on 

laskettu mitattujen arvojen perusteella ja sininen simulointituloksista. 

ISE-indeksi laskettiin samasta erosuureesta kuin ITSE. Siinä lasketaan integraali 

erosuureen neliöstä. X-akselin ISE kuvaaja on piirretty kuvaan 24. ISE-kuvaajasta 

voidaan tehdä samat havainnot kuin ITSE:stä. Virheet syntyvät samoilla ajanhetkillä ja 

koneen ollessa paikoillaan kuvaaja on vaakatasossa, eli paikoitustarkkuus on hyvä. 

Mitatuista tuloksista laskettu ISE indeksi on 0,27 ja simuloiduista 0,54.  

 

Kuva 24. Suorituskykyindeksi ISE laskettuna X – akselilta. Punainen kuvaaja on 

piirretty mitattujen arvojen perusteella ja sininen simulointituloksista. 

Aika [s] 
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Myös nopeuskuvaajassa simuloidut ja mitatut tulokset vastaavat hyvin toisiaan (kuva 

25). Sekä mitatusta, että simuloidusta nopeuskäyrästä nähdään, että molemmissa tulee 

reilu ylitys nopeudessa kiihdytyksen jälkeen. 

 

Kuva 25. X-akselilta mitattu nopeuden kuvaaja. 

Kolmen sekunnin ajalta piirretystä kuvaajasta ei vielä juurikaan erota eroavaisuuksia 

nopeudessa. Kuvassa 26 on esitetty suurennettuna osa nopeuskuvaajasta. Lähempää 

katsottuna nopeuskäyristä näkyy eroavaisuuksia. Signaalien muodot ovat kuitenkin niin 

lähellä toisiaan, että voidaan todeta simuloinnin toistavan hyvin todellisen koneen 

käyttäytymistä. 
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Kuva 26. Yksityiskohta X-akselin nopeuskuvaajasta. Vihreä on simuloitu ja sininen on 

mitattu nopeuskäyrä. Punainen käyrä on nopeuden ohjaussignaali. 

Voimakuvaajasta (kuvaa 27) nähdään että kiihdytysten huippuarvot vastaavat hyvin 

toisiaan. Jarrutukseen tarvittava voima jää simulaatiossa hiukan pienemmäksi kuin 

todellisuudessa. Ohjaus antaa nollaherätteen liikkeiden välillä. Simulointituloksissa 

nähdään simulaation käyttävän noin 50 N voimaa samalla ajanhetkellä. Tämä voima 

johtuu pienestä pysyväntilan virheestä, jota pyritään korjaamaan suurella 

integroimiskertoimella. Kitkamallista johtuen pysyväntilan virhe ei korjaannu nollaksi. 

Jarrutukseen tarvittava pienempi voima ja pysyväntilan suurempi voima voidaan korjata 

pienentämällä kitka-arvoja. Kitka-arvojen pienentäminen pienentäisi samalla koneen 

runkoon kohdistuvia voimia. Koska koneen rungon värähtelyn tutkiminen ja estäminen 

on tämän työn tärkein tavoite, päätettiin että piikkiarvojen vastaavuus on tärkeämpää, 

kuin pienempien pysyväntilan virheen korjaukseen tarvittavien voimien. 
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Kuva 27. X-akselilta mitattu voiman kuvaaja, jossa sininen käyrä on koneesta mitattu 

ja punainen simuloitu voiman kuvaaja. 

Samansuuntaisia tuloksia saatiin Y-akseliltakin. Kuvasta 28 nähdään Y-akselin 

simuloitu paikkakuvaaja, joka toteuttaa hyvin mitattua paikkatietoa ja ohjausherätettä. 

 

Kuva 28. Y-akselilta mitattu paikan kuvaaja, josta nähdään simuloinnin toteuttavan 

hyvin ohjauksen mukaiset liikkeet. 

Y-akselilta laskettiin samat suorituskykyindeksit kuin X-akselilta, eli ITSE ja ISE. 

Kuviin 29 ja 30 on piirretty niiden kuvaajat. Näistä voidaan tehdä samat havainnot, kuin 
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Y-akselin vastaavista kuvaajista. Virhe syntyy kiihdytyksissä ja jarrutuksissa. 

Paikoitustarkkuus on hyvä. Y-akselilla kuvaajat vastaavat paremmin toisiaan. Tämä 

johtuu siitä että, Y-akselin mukana liikkuu vähemmän osia, joten siinä on vähemmän 

tuloksiin vaikuttavia osakokonaisuuksia. X-akseli liikuttaa X-akselin liikkeisiin 

vaadittavien osien lisäksi myös Y-akselia, joten siinä on enemmän kohtia, joista 

aiheutuu epätarkkuutta. Y-akselilta mitattujen tulosten perusteella laskettu ITSE-indeksi 

on 0,22 ja simuloitu 0,31. 

 

Kuva 29. Y- akselilta laskettu ITSE-suorituskykyindeksi. Punainen kuvaaja on laskettu 

mitattujen tulosten ja sininen simuloitujen tulosten perusteella. 

Kuvassa 30 on esitetty ISE-indeksistä piirretty kuvaaja. Siitä nähdään Y-akselin 

simuloidun dynamiikan vastaavan hyvin todellisen koneen dynamiikkaa. Mitatuista 

arvoista laskettu ISE on 0,047 ja simuloitu 0,059. 

Aika [s] 



53 

 

 

Kuva 30. Y-akselin ISE – kuvaaja. Punainen viiva on piirretty mitattujen ja sininen 

simuloitujen tulosten perusteella. 

Kuvassa 31 nähdään Y-akselin nopeuskuvaaja. Tästä voidaan havaita samanlaiset 

ilmiöt, kuin X-akselin nopeuskuvaajasta. Nopeus ylittää asetusarvon ajettaessa 

vakionopeudella, mutta korjaa tilanteen nopeasti. Simuloinnin tulokset vastaavat hyvin 

mitattuja tuloksia. 

 

Kuva 31. Y-akselin nopeuskuvaaja 
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Y-akselin voimakuvaajasta (kuva 32) nähdään, että simuloidut kiihdytysten ja 

jarrutusten tarvitsemat voiman piikkiarvot vastaavat hyvin toisiaan. Koneen pyrkiessä 

korjaamaan pysyväntilan virhettä, simuloitu kone käyttää voimaa noin 20 N. Tätä ei 

lähdetty korjaamaan kitka-arvojen muutoksilla, koska se vaikuttaisi huippuarvoihin 

jotka ovat kiinnostavampia tietoja. 

 

Kuva 32. Y-akselin voimakuvaaja. Sininen käyrä on koneesta mitattu voiman kuvaaja 

ja punainen simuloitu. 

Monikappalesimulointimalliin luotiin samoihin pisteisiin mittauspiste, joista mitattiin 

todellisen koneen värähtelyä. Kuvassa 33 on esitetty kiihtyvyysantureiden sijoittelu 

esitettynä monikappalesimulointimallissa. Antureiden A_1 ja A_2 kiinnityspisteiden 

kiihtyvyyksistä piirrettiin kuvaaja, jota verrataan mitattuihin arvoihin kuvissa 29 ja 30.  
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Kuva 33. Kiihtyvyysantureiden asettelu esitettynä simulointimallissa. 

Kuvista 34 ja 35 nähdään, että simuloidut huippuarvot ja värähtelyn vaimeneminen 

vastaavat hyvin mitattuja arvoja. Erityisesti pisteen A_1 kuvaajat vastaavat hyvin 

toisiaan. Pisteessä A_2 eroavaisuutta on enemmän, mutta tuloksia voidaan kuitenkin 

pitää hyvinä. Liitteissä 2 ja 3 on 10 sekunnin simuloinnin tulokset. Näistä liitteistä 

nähdään, että anturin A_1 tulosten huippuarvot vastaavat erityisen hyvin toisiaan. Myös 

vaimenemisessa on paljon vastaavuutta. Anturin A_4 tuloksissa on hieman enemmän 

eroavaisuuksia. Simuloinnissa huippuarvoista tuli suurempia, mutta vaimeneminen oli 

hieman nopeampaa. Tulosten vertailemista hankaloittaa mitatuissa tuloksissa näkyvät 

niittauksesta aiheutuvat värähtelyt.  

A_3 

A_1 
A_2 

A_4 
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Kuva 34. Rungon pisteestä A_1 simuloitu kiihtyvyys. Punainen viiva kuvaa simulointi- 

ja sininen mitattuja tuloksia. 

Kuvan 35 mitatussa datassa erottuu muutamia kohtia, joissa on suuritaajuista värähtelyä. 

Tämä värähtely esiintyy samaan aikaan, kuin mittausajossa käytössä olleet ylä- ja 

alaiskupää sekä niitin asettimet toimivat. Näitä toimintoja ei kuitenkaan otettu 

huomioon simuloinnissa, joten tätä värähtelyä ei näy simuloidusta tuloksista.  
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Kuva 35. Rungon pisteestä A_4 simuloitu kiihtyvyys. Mitattu tulos on merkitty 

sinisellä ja simuloitu punaisella värillä. 

Värähtelyn huippu-arvoihin ja taajuuteen voi vaikuttaa monikappalesimulaatiossa 

säätämällä kitkan arvoja, massaa tai vaimennusta. Tulokset olivat kuitenkin riittävän 

hyviä, joten niitä ei alettu optimoimaan enempää. Jatkossa kun tehdään simulointeja 

muihinkin koneisiin, päästään vielä parempiin tuloksiin kun opitaan vielä paremmin 

ymmärtämään asioiden syy-seuraus suhteita. 

Työn edetessä ongelmia aiheutti todellisesta koneesta mitattu nopeuskäyrä, joka olikin 

voimakkaasti suodatettu (kuva 36). Kun huomattiin nopeuskäyrästä puuttuva oskillointi, 

joka kuitenkin löytyy paikkakuvaajasta, osattiin kysyä PLC:n ja servo-ohjaimen 

valmistajalta ohjeita ja poistaa suodatin käytöstä. Suodatetun ja suodattamattoman 

nopeuskäyrän eroavaisuudet muistuttavat hyvin suodattamisen vaaroista vastapainona 

sen hyödyille.  
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Kuva 36. Nopeuskuvaaja, jossa punaisella on piirretty nopeusheräte, vihreällä 

suodatettu nopeus ja sinisellä todellinen nopeus. 

Suodattimen poiston jälkeen havaittiin simuloitujen tulosten vastaavan hyvin mitattuja 

tuloksia. Tämän jälkeen muokattiin lähinnä monikappalesimuloinnin kitka-arvoja, jotta 

saatiin voima-, nopeus-, ja paikkakuvaajat vastaamaan toisiaan. Kun kuvaajat vastasivat 

riittävästi toisiaan, todettiin että simuloinnin tulokset ovat riittävän hyviä.  

4.2 Johtopäätökset ja suositukset 

Simulointien tulokset vastasivat hyvin fyysisestä koneesta mitattuja tuloksia. Tulokset 

eroavat joiltakin osin toisistaan, mutta tärkeimmät eli voiman huippuarvot ja niiden 

seurauksena syntyvä värähtely vastaavat hyvin toisiaan. Tästä voidaan päätellä, että 

simuloinnit onnistuivat hyvin. Hyvien tuloksien seurauksena simulointia voidaan 

käyttää jatkossa apuna uusien koneiden suunnittelussa. 

Pyrittäessä parempaan suorituskykyyn liikkuvan massan minimointi on tärkeää. 

Moottorin tuottama voima voidaan jakaa massalla ja näin saada massan kiihtyvyys. 

Tämän yksinkertaisen laskutoimituksen perusteella huomataan, että liikkuvan massan 

keventäminen vaikuttaa suoraan kiihtyvyyteen tai vastaavasti sama kiihtyvyys voidaan 

tuottaa pienemmillä voimilla. Massan pienentämisellä on suuri merkitys myös 

värähtelyn kannalta, kun voidaan käyttää pienempiä voimia. Liikkuvan massan 

minimointi pitäisi ottaa huomioon jo suunnittelun alusta alkaen. Suunnittelun 
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alkuvaiheessa tehdään päätökset, jotka vaikuttavat eniten massaan. Suunnittelun 

loppuvaiheessa voidaan vielä tehdä hienosäätöä, mutta merkittävimmät 

suunnitteluratkaisut massan kannalta tehdään jo suunnittelun alussa. 

Bode-diagrammi kuvaa laitteen dynaamista toimintaa. Activateen on tulossa Bode-

ominaisuus lähiaikoina. TwinCATin Drive Managerista se jo löytyy, mutta sitä ei vielä 

saatu toimimaan oikein. Bode kuvaajien vertailu antaisi hyvän kuvan simulointimallin 

ja fyysisen koneen yhteneväisyydestä. Sen perusteella voitaisiin arvioida simulointien 

onnistumista. Kun uusia koneita tehdään ja niitä simuloidaan, on tärkeää että 

simulointituloksia verrataan todellisesta koneesta tehtyihin mittauksiin. Näin 

simulointia voidaan kehittää jatkuvasti ja saadaan jatkossa entistä parempia tuloksia. 

Activatessa on FMI-valmius. FMI on lyhenne sanoista Functional Mock-up Interface. 

Se on avoin rajapinta, jonka avulla eri ohjelmat voivat kommunikoida keskenään. 

TwinCATiin on tulossa FMI-valmius lähiaikoina. Kun molemmissa ohjelmissa on tämä 

valmius, voidaan simuloida koko ohjausketju oikeasta PLC -ohjelmasta Activatella 

mallinnettuun ohjaimeen sekä moottoriin ja sitä kautta MotionViewillä tehtyyn 

monikappalesimulaatioon joka ratkaistaan MotionSolvella. Alun perin tässä työssä oli 

jo tarkoitus tutkia FMI:n käyttöä, mutta sitä ei vielä saatu käyttöön 

ohjelmistonvalmistajan lupauksista huolimatta. 

Altairille on laitettu pyyntö, että kitka-arvoja voisi syöttää Activatesta MotionViewiin. 

Tämän avulla pystyttäisiin optimoimaan kitka-arvot vastaamaan todellista konetta. Tällä 

hetkellä kitka-arvot pitää syöttää käsin. Automatisoituna optimoinnin kesto ei olisi niin 

suuri ongelma, koska optimoinnin voisi jättää tekemään työtä normaalien työaikojen 

ulkopuolella. Simulointia voitaisiin tehostaa tallentamalla simulointi staattisen 

simuloinnin jälkeen ja laskemalla pelkkä dynaaminen vaihe jokaisella optimointi 

kierroksella. Tätäkin ominaisuutta on pyydetty Altairilta.  
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5 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli simuloida koneenohjausta ja toimilaitteen käyttäytymistä. 

Työn aika tehtiin matemaattinen malli moottorinohjaimesta ja sähkömoottorista. Se 

ohjaa monikappalesimulaatiota, joka on tehty todellisen koneen suunnitelmien 

perusteella ja sen mekaaniset ominaisuudet vastaavat hyvin todellista konetta. 

Monikappalesimulaation avulla tutkitaan koneen värähtelyä, jotta se voitaisiin ottaa 

huomioon suunnitteluratkaisuja tehtäessä. 

Tämän tutkimuksen kohteena oli JOT Automation Oy:n valmistama kone, joka niittaa 

piirilevyn elektroniikkatuotteen runkoon. Työn aikana tutkittiin vain yhtä konetta. 

Tavoitteena on kuitenkin, että työn tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa uusien 

koneiden suunnittelussa. 

Moottorinohjain mallinnettiin servo-ohjaimen valmistajan, Beckhoffin, tekemän 

TwinCAT 3:en sisältämän Drive manager -ohjelman perusteella. Drive managerin 

käyttöliittymän pohjalla näkyy kaavio, josta pystyttiin päättelemään ohjaimen 

matemaattinen toimintaa pääpiirteissään. Näiden pääpiirteiden perusteella perehdyttiin 

alan kirjallisuuteen ja etsittiin niiden taustalla olevat matemaattiset yhtälöt. Yhtälöiden 

perusteella luotiin matemaattinen malli SolidThinking: Activate -ohjelmalla. 

Lineaarimoottorista muodostettiin matemaattinen malli. Lineaarimoottorin sähköinen 

toiminta vastaa normaalin pyörivän moottorin toimintaa, joten siinä pystyttiin 

käyttämään tavallisen DC-moottorin toimintaa kuvaavia differentiaaliyhtälöitä. 

Pyörivään liikkeeseen liittyvät suureet korvattiin lineaariliikkeeseen liittyvillä suureilla. 

Esimerkiksi momentti ja kulmanopeus korvattiin voimalla ja nopeudella.  

Alan kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista etsittiin tietoa pääasiassa servo-

ohjaimista ja lineaarimoottoreista. Näistä aiheista koostettiin aiheeseen liittyvä 

teoreettinen tausta. PID-säätimen teorian tutkimukseen käytettiin paljon aikaa, koska 

Servo-ohjain koostuu PID-säätimistä. PID-säätimien viritysmenetelmiä on alan 

kirjallisuudessa paljon erilaisia. Ne on monesti tarkoitettu prosessitekniikkaan 

esimerkiksi seossuhteen säätöön. Osaa menetelmistä voi käyttää myös liikkeiden 

ohjauksessa. 
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Työn tuloksena saatiin servo-ohjaimen ja DC-moottorin matemaattiset mallit, joita 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uusien koneiden suunnittelussa. Työn tekemisen 

aikana opittiin käyttämään SolidThinking: Activate -ohjelmaa. Tämän ohjelman etuna 

on graafinen käyttöliittymä matemaattisten mallien tekemiseen. Sen avulla tehdyistä 

kaavioista näkyy selkeästi syy-seuraus-suhteet.  

Simulaation käyttäytyminen vastaa niin hyvin todellisen koneen käyttäytymistä, että sen 

tuloksia voidaan hyödyntää tulevien tuotteiden kehityksessä jo ennen kuin 

prototyyppejä valmistetaan. Diplomityön tavoitteet saavutettiin simulointien osalta. FMI 

-rajapintaa ei päästy kuitenkaan tutkimaan, koska ohjelmiston valmistaja ei saanut sitä 

vielä valmiiksi.  

Jatkossa aiheen tutkimusta voisi viedä eteenpäin esimerkiksi aktiivisen vaimennuksen 

suuntaan. Tässä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää nostureissa käytettäviä taakan 

heilahduksenesto -algoritmeja, joissa nosturin kelkka tekee ylimääräisiä liikkeitä, jotta 

vaijerin päässä oleva taakka ei pääse heilumaan tai heiluminen saadaan nopeasti 

eliminoitua.   
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Liite 1. Lineaarimoottorin tekniset tiedot 

 

 

 



Liite 2. Anturin A_1 kiihtyvyysmittausten tulokset. 
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Liite 3. Anturin A_4 kiihtyvyysmittausten tulokset. 

 

 

Kiihtyvyys [mm/s2] 

A
ik

a 
[s

] 


	TEKNILLINEN TIEDEKUNTA
	ROBOTTISOLUN OHJAUKSEN JA TOIMILAITTEIDEN SIMULOINTI
	Määttä Antti
	KONETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA
	Diplomityö 2018
	ALKUSANAT
	SISÄLLYSLUETTELO
	LIITTEET:
	1 JOHDANTO
	2 DYNAAMISEN SYSTEEMIN OHJAAMINEN
	2.1 Servosysteemi
	Kuva 1. Takaisinkytkennän toimintaperiaate.
	2.1.1 PLC
	2.1.2 Servo-ohjain
	Kuva 2. Beckhoff AX5206 -servo-ohjain.

	2.1.3 Lineaarimoottori
	Kuva 3. Pyörivän moottorin ja lineaarimoottorin toimintaperiaatteen vertailu.
	Kuva 4. Lineaarimoottorin osat ja isometrinen esitys. (Rahtu 2018: 38) julkaistu luvalla.

	2.1.4 Lineaarienkooderi

	2.2 Kaskadisäätö
	Kuva 5. Kaskadisäätimen toimintaperiaate.

	2.3 Myötäkytkentä
	Kuva 6. Myötäkytkennän toimintaperiaate

	2.4 PID-säätimen virittäminen
	2.4.1 Vaatimukset
	2.4.2 Kokeellinen virittäminen
	2.4.3 Ziegler–Nicholsin -viritysmenetelmä

	2.5 Kitka
	Kuva 7. Monikappalesimulointimallin yhden kontaktin kitkaparametrit.

	2.6 Matemaattinen mallintaminen
	2.7 Suorituskyvyn mittaaminen
	2.8 BOBYQA-optimointi

	3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN
	3.1 Tutkitun koneen toimintaperiaate
	Kuva 8. Liikuteltavien pöytien rakenne. Alimpana on runko, keskellä X-suuntaan ja ylimpänä Y-suuntaan liikkuva pöytä. (Rahtu 2018: 36) julkaistu luvalla.

	3.2 Tutkimuksessa käytetyt ohjelmistot
	3.2.1 TwinCAT 3
	3.2.2 Solid Thinking: Activate
	3.2.3 MotionSolve ja MotionView

	3.3 Matemaattisen mallin muodostaminen
	3.3.1 Lineaarimoottorin mallintaminen
	Kuva 9. Moottorin sähköinen osa.
	Kuva 10. Moottorin mekaanisen osan malli.

	3.3.2 Servo-ohjaimen mallintaminen
	Kuva 11. Servo-ohjaimen lohkokaavio.
	Kuva 12. Activate säätimen lohkokaavion päätaso.
	Kuva 13. Servo-ohjaimen paikkasäädin.
	Kuva 14. Paikkasäädin.
	Kuva 15. Servo-ohjaimen nopeussäädin.
	Kuva 16. Nopeussäädin.
	Kuva 17. Servo-ohjaimen virtasäädin.
	Kuva 18. Mallinnettu virtasäädin.


	3.4 Suorituskykyindeksien laskeminen
	Kuva 19. Suorituskykyindeksien laskeminen. Erosuureen laskenta tehdään oikeassa reunassa. Vasemmassa reunassa on päällekkäin varsinainen indeksien laskeminen

	3.5 MotionSolve-yhteiskäyttö
	3.6 Kirjaston luominen
	Kuva 20. Mallinnetuista komponenteista luotu kirjasto.


	4 TUTKIMUKSEN TULOKSET
	4.1 Tulosten tarkastelu
	Kuva 21. X-akselilta mitattu paikan kuvaaja, jossa nopeuden ohjaussignaali, koneesta mitattu signaali ja simulointitulokset toistavat hyvin toisiaan.
	Kuva 22. Osasuurennos X-akselilta mitatusta paikkakuvaajasta.
	Kuva 23. Suorituskykyindeksi ITSE laskettuna X -akselilta. Punainen kuvaaja on laskettu mitattujen arvojen perusteella ja sininen simulointituloksista.
	Kuva 24. Suorituskykyindeksi ISE laskettuna X – akselilta. Punainen kuvaaja on piirretty mitattujen arvojen perusteella ja sininen simulointituloksista.
	Kuva 25. X-akselilta mitattu nopeuden kuvaaja.
	Kuva 26. Yksityiskohta X-akselin nopeuskuvaajasta. Vihreä on simuloitu ja sininen on mitattu nopeuskäyrä. Punainen käyrä on nopeuden ohjaussignaali.
	Kuva 27. X-akselilta mitattu voiman kuvaaja, jossa sininen käyrä on koneesta mitattu ja punainen simuloitu voiman kuvaaja.
	Kuva 28. Y-akselilta mitattu paikan kuvaaja, josta nähdään simuloinnin toteuttavan hyvin ohjauksen mukaiset liikkeet.
	Kuva 29. Y- akselilta laskettu ITSE-suorituskykyindeksi. Punainen kuvaaja on laskettu mitattujen tulosten ja sininen simuloitujen tulosten perusteella.
	Kuva 30. Y-akselin ISE – kuvaaja. Punainen viiva on piirretty mitattujen ja sininen simuloitujen tulosten perusteella.
	Kuva 31. Y-akselin nopeuskuvaaja
	Kuva 32. Y-akselin voimakuvaaja. Sininen käyrä on koneesta mitattu voiman kuvaaja ja punainen simuloitu.
	Kuva 33. Kiihtyvyysantureiden asettelu esitettynä simulointimallissa.
	Kuva 34. Rungon pisteestä A_1 simuloitu kiihtyvyys. Punainen viiva kuvaa simulointi- ja sininen mitattuja tuloksia.
	Kuva 35. Rungon pisteestä A_4 simuloitu kiihtyvyys. Mitattu tulos on merkitty sinisellä ja simuloitu punaisella värillä.
	Kuva 36. Nopeuskuvaaja, jossa punaisella on piirretty nopeusheräte, vihreällä suodatettu nopeus ja sinisellä todellinen nopeus.

	4.2 Johtopäätökset ja suositukset

	5 YHTEENVETO

