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Mekatronisen laitteen suunnitteluprojektin alku on kriittinen vaihe. Siinä määritellään
laitteen vaatimukset ja suunnitellaan toiminnallisuudet. Seuraava vaihe on käyttöönotto,
jossa testataan laitteen todellinen toiminta. Käyttöönotossa ilmenevät odottamattomat
virheet johtavat suuriin kustannuksiin ja muutokseen lopullisessa toteutuksessa. Näin
ollen mekaniikka-, elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelun vaatimukset ja rajoitteet tulee
ottaa huomioon jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Virtuaalisella käyttöönotolla ja
simuloinnilla voidaan vähentää epäselvyyksiä ja ennaltaehkäistä virheitä ja niiden
aiheuttamia kustannuksia.
Siemens NX Mechatronics Concept Designer – ohjelmisto (MCD) tuo sähkö,
mekaniikka- ja automaattisuunnittelun yhdelle yhteiselle alustalle. Tällöin eri osastojen
insinöörit pääsevät kommunikoimaan keskenään ja näkemään ratkaisujen toimivuuden
normaalia aiemmin. MCD vähentää suunnitteluprosessiin kuluvaa aikaa sekä
mahdollistaa monitieteellisen yhteistyön, että virtaviivaistaa päätöksentekoa suunnittelun
konseptivaiheessa. Ohjelmistolla on mahdollista simuloida mekatronisen laitteen
todellista toimintaa ja suorittaa virtuaalinen käyttöönotto.
Tässä työssä esitellään mainittu MCD-ohjelmisto ja kerrotaan sen yleisimmät
toiminnallisuudet. Tutkintotyön sisältöä käytetään mahdollisesti koulutusmateriaalina.
Asiasanat: virtuaalinen käyttöönotto, mekatroniikka, virtuaalisuunnittelu
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The beginning phase of a mechatronics design project is critical. All requirements and
functionalities for the product are defined and a prototype design is built. Next phase is
commissioning, where the actual operations and functionalities of the product are found.
This is where unexpected errors are often detected, and the costs are multiplied compared
to an earlier detection of errors. It is cost-effective and crucial to emphasize the
importance of earlier phases and virtual commissioning in the mechatronics design
project. This way all errors can be found as early as possible.
Siemens NX Mechatronics Concept Designer (MCD) software enables multi-discipline
collaboration for electrical, mechanical and automation design. This way different
disciplines can deliver faster designing with fewer integration issues in the process. The
software reduces product’s time-to-market and provides better decision making through
concept evaluation. It’s also possible to implement a virtual commissioning of a
functional model.
The objective of this thesis was to present basic functionalities of the MCD software. The
document presents all basic functions and can also be used as educational material in the
future.
Keywords: virtual commissioning, mechatronics, virtual design
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MERKINNÄT JA LYHENTEET
CAD
CAE
CAM

engl. Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu
engl. Computer Aided Engineering, tietokoneavusteinen tekniikka
engl. Computer Aided Manufacturing, tietokoneavusteinen valmistus

HMI

engl. Human-machine Interface, käyttöliittymä ihmisen ja ohjelmoitavan
logiikan välisessä kommunikaatiossa

MCD

engl. Mechatronics Concept Designer, NX-mallinnusohjelman lisäosa

OPC

engl. OLE for Process Control, teollisuuden yhteentoimivuusstandardi
alustariippumattomaan tiedonsiirtoon

PLC

engl. Programmable Logic Unit, ohjelmoitava logiikka

PLM

engl. Product Lifecycle Management, tuotteen elinkaaren hallinta

XML

engl. Extensible Markup Language, merkintäkielien standardi
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1 JOHDANTO
Globaali markkinatalous ja valmistavan teollisuuden tilanne vaativat yrityksiä
kehittämään ja tuottamaan tuotteita yhä nopeammin. Tuotteilla on korkeammat
laatuvaatimukset ja niiltä vaaditaan jatkuvasti parempia ja kehittyneempiä ominaisuuksia
entistä

kustannustehokkaammin.

Monimutkaisemmat

tuotteet

sisältävät

paljon

informaatiota ja se on pystyttävä hyödyntämään tehokkaasti. Kerätyn datan avulla
saadaan lisäarvoa tuotteen käyttäjälle ja valmistajalle.
Mekatronisen laitteiston suunnitteluprosessia pyritään optimoimaan ja nopeuttamaan
siten, että mahdolliset ongelmat ja virheet havaittaisiin jo konseptivaiheessa. Vasta
käyttöönoton aikana havaittavat virheet nostavat tuotteen suunnittelukustannuksia
moninkertaisesti. Suunnitteluprosessissa pyritään integroimaan mekaniikka-, automaatioja sähkösuunnittelu samaan ohjelmistoympäristöön.
Tässä työssä käsitellään NX Mechatronics Concept Designer -ohjelmiston (MCD)
yleisimpiä toiminnallisuuksia ja esitellään ohjelmiston toimintaperiaatteet. Työ
toteutetaan kandidaatintyönä Oulun yliopiston koulutusohjelmassa. Työn teoriaosuus
keskittyy pääasiassa virtuaalisen käyttöönoton ja virtuaalisen mallin käsitteisiin ja niiden
soveltamiseen nykyajan valmistavassa teollisuudessa.
Työn lopussa pohditaan ohjelmiston mahdollisuuksia niin teollisuudessa kuin
opetuskäytössäkin.
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2 VIRTUAALISUUNNITTELU
Virtuaalisuunnittelu on suunnittelua, joka perustuu fysikaalisten ilmiöiden ja
moniteknisten järjestelmien mallintamiseen ja simulointiin tietokoneohjelmistolla.
Virtuaalisuunnittelun tavoitteena on nopeuttaa suunnittelu- ja tuotekehitysprosessin
kestoa, pienentää kustannuksia sekä parantaa suunnittelun laatua. Virtuaalisuunnittelussa
on erityisen tärkeää, että kaikki suunnittelutiimit ja sidosryhmät ottavat aktiivisesti osaa
suunnittelun eri vaiheisiin jo alusta alkaen. Kolmiulotteisilla virtuaaliprototyypeillä
havainnollistetaan jo luonnosteluvaiheessa laitteen toiminnallisuutta, jolloin mahdolliset
puutteet tai virheet ovat helposti nähtävissä. Suunnittelu on suositeltavaa aloittaa karkeilla
malleilla, joita tarkennetaan suunnittelun edetessä. Muutosten tekeminen virtuaalimalliin
on

nopeaa

ja

joustavaa

verrattuna

todellisen

prototyypin

rakentamiseen.

Virtuaalisuunnittelussa laitteen simulointeja toistetaan ja mallissa havaittuja puutteita
korjataan, kunnes virtuaalinen malli täyttää sille asetetut vaatimukset. 3D-simuloinnit
tehostavat

mallin

konseptivaihetta

merkittävästi,

sillä

simulointitulokset

ovat

visuaalisesti konkreettisia ja virheet ovat helposti korjattavissa. Mekatronisen tuotteen
simulaatiomalli
suunnittelussa.
hyödyntämällä

kasvaa

monimutkaisuudessaan

Simulointimallien
paljon

nopeasti

ohjelmointivirheen

testattuja

riskiä

yksityiskohtaisessa
voidaan

ohjelmistokokonaisuuksia

ja

pienentää

automaattisia

ohjelmakoodin generointityökaluja.
Noudattamalla hyviä ohjelmistokäytäntöjä numeeriset simulointitulokset saattavat siitä
huolimatta olla epäluotettavia, jos virtuaalisen mallin parametrit eivät vastaa
todellisuutta. Toisaalta liian spesifinen simulointimalli pätee vain hyvin rajatussa
tilanteessa. Yksinkertaisilla malleilla toteutetut eri toimintojen simulaatiomallit
pienentävät riskejä ja madaltavat kustannuksia verrattuna yhden monimutkaisen mallin
simulointiin. Kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää määritellä simuloinnin
tavoitteet, tulosten virhetarkkuus ja mallien alustukseen käytettävissä oleva aika ja
resurssit. (Ahola ym. 2011)
Simulointipohjaisessa

suunnittelussa

virtuaalimalli

on

mukana

alusta

alkaen.

Iteraatiokierroksien edetessä laitteen malli lähestyy kohti teknisesti ja fyysisesti
toteutettavissa olevaa loppuratkaisua. Mekatronisen laitteen modulaarinen virtuaalimalli
muodostuu eri osa-alueiden komponenteista: mekaaninen malli, hydrauliikkamalli,
anturimalli,

ohjelmistokomponentit

ja

ympäristömallit,

kuten

kuvassa

1

on
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havainnollistettu. Eri osa-alueiden komponenttien alustus voidaan toteuttaa rinnakkain,
koska parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi osamallit kannattaa toteuttaa itsenäisinä
kokonaisuuksina. Modulaarinen mallinnus on todettu helpommin hallittavaksi ja
joustavammaksi kuin jos tehtäisiin yksi monimutkaisempi malli. (Boscher ym. 2016)

Kuva 1. Moniteknisen tuotteen virtuaalisuunnittelun kulku. (Hovila ym. 2011)
Moniteknisen tuotteen mekaniikan ja ohjauksen yhtäaikainen simulointi vaatii yleensä
erillisen

ohjelmiston,

joka

tukee

monikappalesysteemien

(MBS)

mallinnusta.
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Useimmista

nykyaikaisista

CAD-ohjelmista

löytyvät

työkalut

mekanismien

mallintamiseen ja simulointiin, mutta niiden hyödyntäminen ohjauksen suunnittelussa on
hankalaa. CAD-ohjelmistoista puuttuu ohjelmointirajapinta, jolla ohjaukseen liittyvä
ohjelmakoodi voitaisiin liittää mekaaniseen malliin. Mekanismimallit ovat myös usein
CAD-ohjelmistokohtaisia.
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3 VIRTUAALISEN KÄYTTÖÖNOTON YMPÄRISTÖ
Nykyajan tuotantojärjestelmien suunnittelua ohjaavat huomattavat säästörajoitteet,
tuotteiden lyhentyvä elinkaari ja nopea saattaminen markkinoille (engl. time-to-market).
Näin ollen tuotantojärjestelmien suunnittelukriteerit kasvavat ja suunnittelun on oltava
nopeampaa, tarkempaa ja laadukkaampaa.
Virtuaalisen käyttöönoton ideana on testata automaatiojärjestelmän ja mekaanisen
suunnittelun

toimintaa

simuloimalla

virtuaalista

mallia.

Perinteiseen

käyttöönottoprosessiin verrattuna virtuaalisessa käyttöönotossa pyritään todentamaan
laitteen kaikki mahdolliset toiminnot ja tarkastelemaan sen suoritusarvoja ennen kuin
ainuttakaan fyysistä laitetta on valmistettu. Odotettuja hyötyjä ovat ongelmien ja
virheiden aikaisempi löytäminen ja onnistuneempi oikea käyttöönotto. Tehokas
virtuaalinen käyttöönotto on mahdollista vain, jos automaatiojärjestelmästä ja malleista
on olemassa riittävän yksityiskohtaiset mallinnukset. Järjestelmien ja laitteiden
yksityiskohtainen mallintaminen vaatii korkean tason ammattitaitoa ja paljon aikaa. Tästä
syystä virtuaalista käyttöönottoa ei nähdä houkuttelevana vaihtoehtona varsinkaan
keskikokoisissa tai pienissä liikeyrityksissä. (Drath ym. 1999)
Käyttöönotossa on kuvan 2 mukaisesti neljä erilaista menetelmää: (1) perinteinen
käyttöönotto todellisella laitteella ja kontrollerilla; (2) virtuaalinen (hardware-in-theloop) käyttöönotto todellisella laitteella ja kontrollerilla kuten kuvassa 3; (3) reality-inthe-loop käyttöönotto todellisella laitteella ja virtuaalisella kontrollerilla; ja (4)
konstruktiivinen käyttöönotto käyttäen virtuaalista laitetta ja virtuaalista kontrolleria.
Useimmiten alan ammattilaiset kohdistavat huomionsa virtuaaliseen ja konstruktiiviseen
käyttöönottoon hyödyntäen laitteiston virtuaalista mallia ja todellista kontrolleria.
Todellisuudessa virtuaalisen käyttöönoton soveltaminen on ollut vähäistä. Virtuaalista
käyttöönottoa on perinteisesti sovellettu vain yksittäiseen tuotantojärjestelmän osaan.
Viimeaikainen tietokoneiden laskentatehon hurja kasvu on mahdollistanut virtuaalisen
käyttöönoton soveltamisen suuriin tuotantojärjestelmien ja jopa kokonaisiin tehtaisiin.
(Lee, Park 2014)
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Kuva 2. Käyttöönoton neljä eri konfiguraatiota. (Lee, Park 2014)

Kuva 3. Hardware-in-the-Loop ja konstruktiivinen käyttöönotto. (Lee, Park 2014)

3.1 Digitaalinen kaksonen
Termillä digitaalinen kaksonen (Digital Twin) tarkoitetaan mitä tahansa tuotetta, jolla on
sekä virtuaalinen malli virtuaalitodellisuudessa että fyysinen vastine reaalimaailmassa.
Näiden välillä on myös yhteys. Yhteyden avulla siirretään informaatiota molempiin
suuntiin. Digitaalisen kaksosen suurimpana hyötynä on mahdollisuus työskennellä sekä
fyysisen että virtuaalisen tuotteen kanssa samanaikaisesti. Hyvänä esimerkkinä voidaan
pitää tuotteen kokoonpanovaihetta, jossa fyysistä tuotetta valmistetaan monessa eri
vaiheessa ja samanaikaisesti virtuaalisella mallilla simuloidaan kokoonpanoympäristöä
vaikuttaen kokoonpanon sujuvuuteen. Mikäli fyysisen tuotteen kanssa tapahtuu virheitä,
voidaan samalla simuloida jo uusia vaiheita digitaalisen kaksosen avulla.
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Tuotteen tuotannon kriittisimpiä suoritusarvoja voidaan tarkastella digitaalisen kaksosen
avulla simuloinnin kautta. Toivotuille suoritusarvoille voidaan määrittää raja-arvot. Jos
raja-arvo ylitetään tai alitetaan, voidaan toiminta kyseisen osan kohdalla merkitä
esimerkiksi punaisella värikoodilla. Virtuaalisen mallin puolella tähän arvoon vaikuttavia
parametreja päästään testaamaan ja säätämään välittömästi. Digitaalinen kaksonen antaa
siis mahdollisuuden jakaa informaatiota. Konsepti on globaali, sillä kaikki tuotteen
kanssa työskentelevät voivat nähdä malliin tehdyt muutokset sijaitsivat he missä tahansa.
Toisella puolella maailmaa sijaitsevat saman yrityksen tehtaan työntekijät voivat tehdä
muutoksia tuotantolinjaansa virtuaalisen mallin pohjalta ja suoritusarvot voidaan
tarkastaa milloin vain. (Rosen ym. 2015)
Konseptin suurin ongelma tällä hetkellä on 3D-mallien hylkäys heti suunnitteluvaiheen
jälkeen. 3D-malleja käytetään vain suunnitteluvaiheessa, eikä digitaalisen kaksosen
konseptia päästä hyödyntämään seuraavassa vaiheessa. Mikäli digitaalisen kaksosen
konseptia halutaan hyödyntää täysin, on huolehdittava fyysisen ja virtuaalisen tuotteen
vastaavuudesta. Vaihtoehtona on luoda kevyempiä malleja fyysisestä tuotteesta, jotka
eivät sisällä kaikkia komponentteja. Mallit kuitenkin vastaavat fyysistä tuotetta
toiminnollisuuksiltaan. Kevyemmät mallit mahdollistavat suuremman datakeruun
fyysisestä tuotteesta näiden toimiessa samanaikaisesti. Näin ollen virtuaalimallin puolella
olisi mahdollista analysoida reaaliaikaisesti tuotteen valmistuksen kannalta oleellista
informaatiota ja havaita poikkeamia normaaliin toimintaan verratessa. (Uhlemann ym.
2017)

3.2 Siemens NX
Siemens NX on teollisuudessa laajalti maailmalla käytetty tietokoneavusteiseen
suunnitteluun ja laskentaan liittyvä ohjelmisto. NX voidaan jakaa kolmeen pääosioon:
suunnitteluun, simulointiin ja valmistukseen. Tavallisen 3D-suunnittelun lisäksi siitä
löytyy

ohutlevy-,

sähkömekaniikka- ja putkistosuunnittelutyökalut.

Suunnittelu

mahdollistaa tuotteen konseptoinnin, mallinnuksen ja dokumentoinnin. Ohjelmistolla
voidaan myös simuloida rakenteen kokoonpanoa, erillisiä osia ja niiden yhteensopivuutta,
mekaanista liikettä ja lujuus- sekä virtauslaskelmia. Valmistusosuus kattaa kappaleen
valmistamisen olennaisimmat työkalut kuten koneistus- ja työstöohjauksen sekä
laaduntarkistuksen.

Eri

osa-alueet

on

integroitu

toisiinsa

niin,

että

NX:n

mallinnustyökalua käyttäen voidaan luoda malli ja hyödyntää siihen simulointi-,
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dokumentointi- ja valmistustyökaluja. NX tukee myös eri ohjelmistovalmistajien
mallinnusohjelmilla tuotettuja 3D-malleja.
NX:llä helpotetaan suunnittelun alkuvaiheita ja konseptoinnin jouhevuutta. NX sisältää
PLM-toimintoja, joiden avulla tuotetietojen hakeminen on vaivattomampaa. Tässä työssä
puhutaan NX:n versiosta 10.0, johon on päivitetty CAD, CAM, CAE-toimintoja ja LineDesigner lisäosa mahdollistaa tuotantolinjojen suunnittelun. (Siemens, 2018a)

3.3 Mechatronics Concept Designer -moduuli
Mechatronics Concept Designer (MCD) on lisäosa perinteiseen Siemens NX mallinnusohjelmaan. MCD mahdollistaa laitteen mallintamisen, suunnittelun ja
simuloinnin samalla ohjelmistolla jo alusta lähtien. MCD on kehitetty nopeuttamaan
mekatronisten laitteiden konseptisuunnittelua ja testaamista virtuaalisen käyttöönoton
avulla. Sen päämääränä on luoda parempilaatuisia lopputuotteita yhä nopeammin ja
minimoida fyysisten prototyyppien määrää. Mekatronista laitetta voidaan simuloida ja
testata virtuaaliympäristössä monipuolisesti jo konseptivaiheessa. MCD:n vahvuutena on
ongelmien ja mahdollisten virheiden aikaisempi havaitseminen, mikä vähentää
ylimääräisten kustannusten syntymistä, nopeuttaa suunnitteluprosessia ja helpottaa
päätöksen tekoa. Yksi MCD:n tavoite on tuoda eri alojen suunnittelijat samaan
suunnitteluympäristöön. Tällöin sähkö-, mekaniikka- ja automaatiosuunnittelijat
pääsevät tarkastelemaan ratkaisujensa toimivuutta normaalia aikaisemmassa vaiheessa.
Kuvassa 4 on esitetty MCD -projektin työnkulun vaiheet.

Kuva 4. MCD-projektin työnkulun vaiheet. (Siemens, 2018b)

MCD:n virtuaalitodellisuudella on mahdollista luoda todellisuutta vastaava ympäristö
määrittämällä gravitaatio ja kappaleiden välisiä kitkakertoimia. MCD hyödyntää
simulaatiossa

peliteollisuudesta

tuttua

Nvidia

PhysX

-fysiikkamoottoria.
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Fysiikkamoottori mahdollistaa kappaleiden välisten törmäysten havainnoinnin ja
kappaleiden käyttäytymisen fysiikan lakien mukaisesti. Simulaatiossa voidaan
interaktiivisesti tarttua kappaleisiin kiinni niiden liikkuessa ja simuloinnin toimintaan
voidaan vaikuttaa useilla eri parametreilla. Simuloinnin nopeutta on mahdollista
kiihdyttää suhteessa todelliseen nopeuteen. Liitteessä A on esitelty yksityiskohtaisesti
MCD-projektin eri vaiheet. (Siemens, 2018b)

Kuva 5. Mechatronics Concept Designer -lisämoduulin yleisnäkymä. (Siemens, 2018b)

Mechatronics Concept Designer -lisämoduulin kaikkien eri kategorioiden työkalut
löytyvät kuvan 5 yleisnäkymästä Home-valikon alta. Työkalut on jaettu niiden funktioita
vastaaviin osakokonaisuuksiin. Kategoriat ovat seuraavat:
•

Systems Engineering; Systeemitekniikan työkalut, joita käytetään toiminnallisen
ja loogisen mallin suunnitteluun.

•

Mechanical Concept; Sisältää työkaluja 3D-mallien luontiin ja olemassaolevien
muokkaukseen.

•

Simulate; Sisältää simulaation toistamiseen vaikuttavia toimintoja, kuten
simulaation nopeuden määrittäminen.

•

Mechanical; Sisältää 3D-malleihin sovellettavat fysikaaliset ominaisuudet.
Kappaleiden törmäysominaisuudet, nivelliitokset ja esimerkiksi kuljetinpintojen
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määrittämiset sisältyvät tähän kategoriaan. Tämä kategoria on ylivoimaisesti
käytetyin ja tärkein koko ohjelmassa.
•

Electrical; Sisältää antureiden ja toimilaitteiden määrittämiseen käytettävän
Collision Sensor -työkalun. Kategoriaan kuuluu myös ohjaukseen käytettävien
signaalien luomiseen tarkoitettu Signal Adapter -työkalu.

•

Automation; Sisältää simulaation kinematiikan kontrollityökalut. Ulkoisen
automaatiojärjestelmän toteuttamiseen tarvittavat työkalut löytyvät tästä
kategoriasta.

•

Design Collaboration; Sisältää työkalut, joiden avulla uusia osia voidaan tuoda
lisäämällä muista suunnitteluohjelmista. Osia voidaan myös korvata uusilla.
Tiedon jakaminen muiden suunnitteluohjelmien välillä tehdään tätä kautta.

Kuvassa 6 on esitelty MCD:n sivupalkin aputyökalut, jotka voivat vaihtua riippuen eri
asetuksista tai aktiivisesta työtilasta.

Kuva 6. Sivupalkin aputyökalut. (Siemens, 2018b)
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Sivupalkin tärkeimmät aputyökalut mekatronisen laitteen konseptisuunnittelussa ovat
seuraavat:
•

System Navigator; Työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella tuotteen
vaatimuksia sekä funktionaalisia ja loogisia malleja.

•

Physics Navigator; Esittää mekaanisten osien fyysisiä ja loogisia ominaisuuksia.

•

Runtime Inspector; Työkalu, jonka avulla voidaan tarkastella simulaation
suoritusvaiheen aikana kappaleiden fyysisiä ominaisuuksia.

•

Runtime Expression; Sisältää mahdollisuuden tarkastella kappaleiden liikkeiden
fyysisten ominaisuuksien välisiä suhteita ja parametreja.

•

Assembly Navigator; Näyttää kokoonpanon eri osat ja mahdollistaa pääsyn
kokoonpanokomentoihin.

•

Sequence Editor; Työkalu, jolla hallinnoidaan aika- ja tapahtumapohjaistia
operaatioita.
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4 MCD-OHJELMISTON TOIMINNALLISUUDET
Tässä osiossa esitellään MCD:n keskeisimmät työkalut ja niiden toimintaperiaatteet.
Toiminnallisuudet on koottu Siemens Learning Advantage -palvelun opetusmateriaalin
avulla. Pääsyn sivuston materiaaleihin mahdollisti Oulun yliopisto. Learning Advantage
on

Siemensin

e-Learning

palvelusivusto,

joka

tarjoaa

kustannustehokkaita

internetkursseja Siemensin PLM -ohjelmistoille. Kurssien avulla käyttäjät voivat
kasvattaa tietotaitojaan lukuisissa eri ohjelmistoissa.

4.1 Simulaation kappaleiden määrittäminen
Ennen simulaation käynnistämistä on tärkeää määrittää 3D-mallin kappaleiden
ominaisuuksia, kuten gravitaatio ja liikkuvat osat. Mikäli fysikaalisia ominaisuuksia ei
määritetä lainkaan, kappaleita ei huomioida simulaatiossa. Simulaation perustoimintoja
ohjataan kuvassa 7 esiteltyjen painikkeiden avulla.

Kuva 7. Simulaation hallinnointipainikkeet.

4.1.1 Rigid Body
Kuvassa 8 esitetyllä Rigid Body -työkalulla valitaan kokoonpanosta ne kiinteät kappaleet,
joiden on tarkoitus liikkua. Asetusikkunan Select Object -painikkeen avulla voidaan
valita halutut kappaleet. Asetusikkuna mahdollistaa massa-asetusten ja kappaleisiin
kohdistuvien voimien määrittämisen. Massa-asetuksille on olemassa myös automaattinen
säätö. Uudelleenkäynnistämällä simulaatio voidaan huomata valittujen kappaleiden
olevan vapaassa pudotuksessa ja putoavan toistensa läpi, mikäli kaikkia mallin kappaleita
ei ole valittu. Liitosten määrittäminen kappaleiden välille estää niiden vapaan
putoamisen.

Kuva 8. Rigid Body -työkalu.
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4.1.2 Transport Surface
Kuvan 9 Transport Surface -työkalulla voidaan luoda kuljettimia (Conveyor)
kokoonpanon malliin. Työkalulla valitaan haluttu pinta, valitaan sille liikkumisnopeus ja
haluttu liikkumissuunta vektorimuodossa. Työkalu ei luo visuaalista kuljettimen mallia
kokoonpanoon, vaan määrittää jo olemassa olevan pinnan kuljetinpinnaksi. Collision
Body ja Rigid Body -työkaluilla määritetty kappale liikkuu eteenpäin määrätyllä
nopeudella sen osuessa kuljetinpinnaksi valittuun pintaan.

Kuva 9. Transport Surface -työkalu.

4.1.3 Object Source
Kuvassa 10 esitetyn Object Source -työkalun avulla voidaan luoda geometrisesti ennalta
määrättyjä kappaleita kuljetinpinnalle tasaisin väliajoin tai erillisen ohjaussignaalin
käskyttämänä. Uuden objektin luomisen aikaväliä voi säätää. Aikavälin pienentämisessä
tulee ottaa huomioon simuloinnin hidastuminen ja huomattava viive. Objektilähteellä
luodut

kappaleet

ovat

pääsääntöisesti

törmäyskappaleita,

joten

simuloinnin

laskentakuormitus kasvaa. MCD laskee tällöin jokaiselle kappaleelle törmäystilanteen
joka hetki, jolloin simulointimalli muuttuu raskaammaksi ja vaatii enemmän
laskentatehoa.

Kuva 10. Object Source -työkalu.

4.1.4 Object Sink
Objektilähteen vastakohtana on kuvassa 11 esitetty Object Sink -työkalu, joka hävittää
objektilähteellä luodut kappaleet simulointimallista. Tälle Objektinielulle voidaan
määrittää jokin tietty kohta, mihin kappaleen osuttua se hävitetään. Tämä kohta voi olla
esimerkiksi tuotteen lopullisen pakkauksen pohja tai lattia. Objektinielulla voidaan
poistaa simulaatiomallin kappaleita pois näkyvistä, jolloin ne vapauttavat laskentatehoa
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muulle toiminnalle. Objektinielu vaatii toimiakseen Collision Sensor -työkalulla tehdyn
määrityksen.

Kuva 11. Object Sink -työkalu.

4.2 Törmäysasetusten ja liitosten määrittäminen
Kuvan 12 Collision Body -työkalulla määritetään kappaleen mahdollinen törmäyspinta
sekä hallitaan liikkeen suuntaa. Jos kappaleelle ei ole määritelty törmäysasetuksia, putoaa
se muiden kappaleiden läpi. Vain törmäyspinnoiltaan määritetyt kappaleet voivat olla
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Kuva 12. Collision Body -työkalu.

MCD käyttää simulaation törmäyslaskelmissaan kuvassa 13 näkyviä yksinkertaistettuja
törmäysmuotoja, jotka kertovat millä tarkkuudella kappale reagoi törmäyksessä. Suurella
geometrisella törmäystarkkuudella kappale altistuu simulaatiossa virheille, kuten
värinälle ja muille epävakaisuuksille. On suositeltavaa käyttää mahdollisimman
yksinkertaistettuja

törmäysmuotoja

simulaation

suorituskyvyn

maksimoimiseksi.

Collision Body -työkalun asetusikkunassa voi muuttaa kappaleen törmäysmuodon
tyyppiä käyttäen Convex Factor -liukukosketinta.
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Kuva 13. Kappaleiden vaihtoehtoiset muodot törmäyksissä. (Siemens, 2018b)

MCD sisältää monia erilaisia akseliliitoksia. Yksi käytetyimmistä liitoksista on Hinge
Joint -saranaliitos, jolla voidaan määrittää kahden kappaleen välinen liike siten, että liike
sallitaan vain tietyn akselin suuntaisesti. Kuvan 14 Sliding Joint -liitos rajoittaa liikkeet
muuhun kuin akselin pituussuuntaiseen liikkeeseen. Ball Joint -liitos mahdollistaa
kappaleiden vapaan liikkumisen yhden pisteen ympärillä eikä sille tarvitse valita
liikkumasuuntaa. Kuvan 15 Fixed Joint -liitosta käytetään esimerkiksi hitsausliitoksessa,
jossa ei haluta kahden kappaleen liikkuvan toistensa suhteen. Erikoistapauksissa voidaan
määritellä liitoksia, joissa on tietty raja-arvo (Limit) tai vastustava jousivoima (Spring).
Liitosten asetusikkunassa määritetään liitoksen liikkuva osa (Attachment), kiinnityspiste
(Anchor Point), pyörintäakseli (Axis vector) ja paikallaan pysyvä runko (Base).
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Kuva 14. Sliding Joint -liitos. (Siemens, 2018b)

Kuva 15. Fixed Joint -liitos. (Siemens, 2018b)

4.3 Antureiden määrittäminen
MCD sisältää paljon erilaisia anturityyppejä ja niiden sovellutuksia. Liikkuvien
kappaleiden määrittämisen jälkeen voidaan kokoonpanoon lisätä antureita toteuttamaan
haluttuja toimintoja. Antureilla voidaan ohjata monien toimilaitteiden toimintaa. Hyvänä
esimerkkinä voidaan pitää kuljettimen päähän sijoitettavaa valoverhoa, joka lopettaa
toiminnan, kun kappale osuu valoverhon väliin. Tämän jälkeen anturin saama signaali
voidaan liittää ohjaamaan jotain muuta operaatiota. Seuraavaksi käydään läpi kaksi
yleisintä anturointitapaa.
4.3.1 Collision Sensor
Kuvassa 16 on esitetty antureiden määrittämiseen tarkoitettu Collision Sensor -työkalu,
joka havaitsee siihen tulevat kappaleet. Se mahdollistaa erimuotoisen törmäysmuodon
määrittämisen, jonka avulla anturilla voi tunnistaa esimerkiksi vain tietyn geometrian
omaavia kappaleita. Anturin tunnistusalueen voi mallintaa anturivalmistajan antamien
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tietojen perusteella tai sen voi liittää suoraan valmiiseen geometriseen pintaan.
Signaaliesityksen avulla on mahdollista määrittää, mitä kappaleelle tapahtuu sen osuessa
anturin tunnistusalueeseen. Anturin tunnistusalueen paikka on helppo määritellä
uudellaan ja sitä voi myös siirtää paikasta toiseen. Yleisesti käytetty paikka anturille on
esimerkiksi kuljettimen loppualue. Myös Objektinielu voidaan liittää anturin
tunnistusalueeseen.

Kuva 16. Collision Sensor -työkalu.
4.3.2 Change Material
Kuvan 17 Change Material -työkalun avulla voidaan luoda kapasitiivisia tai induktiivisia
anturimalleja. Työkalulla valitaan ne kappaleet, jotka ovat toistensa kanssa
vuorovaikutuksessa. Tämä työkalu ottaa huomioon kappaleiden materiaalin ja eri
materiaalit reagoivat eri tavalla.

Kuva 17. Change Material -työkalu.

4.4 Yhteyden luominen ulkoiseen automaatiojärjestelmään
Mechatronics Concept Designer:iin on sisäänrakennettu ominaisuus, jonka avulla
voidaan ottaa yhteys ulkoiseen automaatiojärjestelmään ja näin ollen voidaan suorittaa
varsinainen virtuaalinen käyttöönotto. Näin ollen esimerkiksi tuotantojärjestelmän
koneohjauksien toimivuutta päästään testaamaan jo ennen oikean järjestelmän
rakentamista.

Liityntänä

MCD

käyttää

hyväksi

OPC-teknologiaa.

OPC

luo

automaatiojärjestelmällä ja eri datalähteille yhteisen rajapinnan. OPC perustuu kahteen
osapuoleen: palvelimeen ja asiakkaaseen, joista palvelin lukee laitteesta dataa ja kirjoittaa
laitteeseen dataa sekä asiakkaalla on pääsy palvelimen dataan.

Yhteys ulkoiseen ohjelmoitavaan logiikkaan tapahtuu OPC-serverin avulla. Automationkategorian OPC Signal Mapping -työkalulla yhdistetään ulkoisen automaatiojärjestelmän
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signaalit MCD:n simuloituihin signaaleihin, eli lähtöihin ja tuloihin. Signal Adapter työkalulla määritetyt ohjaussignaalit tulee linkittää ohjaamaan haluttua toimilaitetta.
Signal Mapping -valikon kautta yhdistetään ulkoisen automaatiojärjestelmän signaalit
haluttuihin simulaatiomallin signaaleihin. Tämä tapahtuu valitsemalla halutut tunnisteet
OPC-palvelimelta ja Signal Adapter -työkalusta. Painamalla OPC Signal Mapping valikkoa saadaan näkyviin OPC Client parameters. Valikon avulla voidaan etsiä haluttu
OPC-palvelin ja simuloinnin OPC-signaalin päivitysaika. PLC:n sykliaika ja OPCsignaalien päivitysnopeus tulee asettaa niin, että PLC päivittää Boolean-arvoja OPCpalvelimelle nopeammin kuin MCD yrittää niitä lukea.
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5 VASTAAVAT OHJELMISTOT
NX Mechatronics Concept Designer -ohjelmiston ominaisuuksilla varustettua vastaavaa
tuotetta ei ole tällä hetkellä markkinoilla. Vastaavia ohjelmistoja etsiessä huomattiin, että
kilpailevien

yhtiöiden

ohjelmistoista puuttuu MCD:n

mahdollisuus simuloida

tuotantojärjestelmän anturointia. Muilla ohjelmistoilla ei myöskään ole mahdollista
simuloida suuren tuotantojärjestelmän toimintaa reaaliajassa. Seuraavaksi esitellyt
ohjelmistot pystyvät kylläkin toteuttamaan ja analysoimaan samankaltaisia liikkeitä ja
malleja kuin MCD.

5.1 Autodesk Inventor
Laajalti teollisuudessa käytetty Autodesk Inventor -ohjelmisto mahdollistaa kappaleiden
rasitusten ja liikkeiden simuloinnin. Sen avulla voidaan myös tarkastella kappaleen
aerodynaamista profiilia. Inventor-ohjelmistoon on integroitu laaja standardiosien
kirjasto, mikä on ohjelmiston suuri etu. Suurin heikkous on kuitenkin anturoinnin puute.
Lisäksi MCD:n etuna verrattuna Inventoriin on aikapohjaisten tapahtumien luominen.
Ohjelmistoon

voi

tutustua

osoitteessa

https://www.autodesk.fi/products/inventor/overview.

5.2 CATIA v5
CATIA V5 -ohjelmistolla on mahdollista simuloida kappaleita ja tarkastella niiden
liikeratoja. Kappaleet voivat myös törmätä simuloinnin aikana. CATIA V5 ei kuitenkaan
pysty suurien kokonaisuuksien simulointiin. Ohjelmisto ei myöskään sisällä edes
yksinkertaista

anturointia.

Ohjelmiston

löytää

osoitteesta

https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition.

5.3 SolidWorks
SolidWorks on hyvin samankaltainen jo aiemmin esitellyn Autodesk Inventor ohjelmiston

kanssa.

Se

sisältää

myös

valmiiden

standardiosien

kirjaston.

Simulointimahdollisuudet ovat kuitenkin hyvin rajoittuneet eikä anturointi ole
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mahdollista.

Ohjelmiston

ja

sen

lisenssit

voi

hankkia

osoitteesta

https://academy.3ds.com/en/software/catia-v5-student-edition.

5.4 Msc ADAMS
ADAMS on kaupallinen simulaatio-ohjelmisto, jolla on mahdollista analysoida
dynaamisia mekaanisia systeemejä. Sen avulla voidaan testata virtuaalisten prototyyppien
käyttäytymistä, optimoida suunnittelua ja suorituskykyä ilman fyysistä prototyyppiä.
Ohjelmisto soveltuu erinomaisesti esimerkiksi robotin liikkeiden ja käyttäytymisen
analysointiin eri alustoilla. ADAMS ei sisällä anturointia eikä se sovellu
tuotantojärjestelmien

simulointiin.

ADAMSiin

voi

tutustua

lisää

osoitteessa

mekaanisten

systeemien

http://www.mscsoftware.com/product/adams.

5.5 Altair MotionSolve
MotionSolve

pystyy

tarkasti

simuloimaan

erilaisten

dynamiikkaa ja kinematiikkaa. Ohjelmistolla on mahdollista suorittaa paljon numeerista
laskentaa esimerkiksi vaikuttavista voimista. Ohjelmistoa käytetään paljon auto- ja
työkoneteollisuudessa. Ohjelmisto ei sisällä anturointia eikä sitä ole suunniteltu
tuotantojärjestelmien

simulointiin.

Lisätietoa

https://altairhyperworks.com/product/MotionSolve.

löytyy

osoitteesta
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6 POHDINTA
MCD on hyvä ohjelmisto konetekniikan koulutusohjelman opetukseen, sillä se
mahdollistaa mekaniikka-, automaatio- ja ohjelmistosuunnittelun yhdistämisen.
Ohjelmistolle voisi lisätä oman kurssin kurssitarjontaan tai yhdistää se esimerkiksi 3Dsuunnittelun kurssin kanssa. Ohjelmistoa voisi myös käyttää hyväksi koneautomaation
kurssilla erilaisten ohjausjärjestelmien suunnittelussa ja testauksessa. MCD:n kaltaiset
ohjelmistot yleistyvät, koska suunnittelu- ja tuotantokulut halutaan minimoida.
Ohjelmiston osaamiselle on siis tilausta tulevaisuuden teollisuudessa.
MCD:n käyttö vaatii oman lisenssinsä ja siihen liittyvät vuosimaksut. Summat eivät
kuitenkaan ole suuria, joten ohjelmiston hankkiminen yliopistolle on varsin perusteltua.
Uuden ohjelmiston käyttöönotossa ja lisenssin ostossa on kuitenkin oltava hyvä
ymmärrys kaikista sen tarjoamista mahdollisuuksista ja sitä on pyrittävä hyödyntämään
parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vaatii yliopiston henkilökunnan koulutusta, jotta
ohjelmiston koko potentiaali saadaan käytettäväksi.
Tässä kandidaatintyössä on paljon kehitysmahdollisuuksia. Työ esittelee vain
ohjelmiston

perusominaisuudet

ja

työkalut

simulointiin esimerkiksi harjoitustyön kautta.

syventymättä

tuotantojärjestelmän
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7 YHTEENVETO
Mekatronisen laitteen suunnitteluprojektin alku on kriittinen vaihe. Siinä määritetään,
mitä vaatimuksia suunniteltavalla laitteistolla on. Seuraava tärkeä vaihe on käyttöönotto,
jossa nähdään laitteen todellinen toiminta. Käyttöönotossa ilmenee usein sellaisia
ongelmia, joita ei ole osattu ottaa huomioon suunnitteluprojektin aikaisemmassa
vaiheessa.

Näin

ollen

kustannukset

koituvat

kertaluokkaa

suuremmiksi.

Konseptisuunnittelun vaiheita tulee siis kehittää niin, että laitteen ongelmat havaittaisiin
jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Simulaation ja virtuaalisen käyttöönoton avulla
pyritään saamaan enemmän informaatiota konseptisuunnittelun vaiheisiin, jolloin laitteen
todellinen toiminta voidaan todentaa ilman ensimmäistäkään fyysistä prototyyppiä.
Tässä työssä esiteltiin Mechatronics Concept Designer -ohjelmiston perustoiminnot ja
toiminnallisuudet. Työssä tutkittiin ohjelmiston yleisimpiä työkaluja ja niiden
soveltamista. Ohjelmistoa käyttämällä voidaan suorittaa virtuaalinen käyttöönotto, mikä
vähentää

huomattavasti

syntyvien

kustannusten

määrää

ja

nopeuttaa

konseptisuunnitteluprosessia. Testauksia voidaan suorittaa isoja määriä ennen fyysisen
prototyypin rakentamista. Tässä työssä selvitettiin myös vastaavien ohjelmistojen
ominaisuuksia ja toimintoja. Päästiin johtopäätökseen, että täysin MCD:ia vastaavaa
ohjelmistoa ei ole tällä hetkellä markkinoilla.
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LIITE A: MECHATRONICS
WORKFLOW

CONCEPT

DESIGNER

Liite on jätetty kääntämättä suomeksi selvyyden vuoksi.
The following represents a typical machine design workflow using Mechatronics
Concept Designer:
1. Define and manage design requirements.
o Gather and structure requirements.
o Add derived requirements.
o Link requirements to each other.
o Add more details to requirements using embedded tools like Microsoft
Word.
2. Create a functional model.
o Define basic functions of the system.
o Create a hierarchy based on a functional decomposition.
o Create and maintain alternatives for the functional design.
o Reuse functional units.
3. Create a logical model.
o Define the basic logical model of the system.
o Create a hierarchy based on the logical decomposition of the system.
4. Create tracelinks between the functional model and the logical model.
5. Define the mechanical concept.
o Define a rough 3D outline of the basic solution concept.
o Assign mechanical implementation objects to functional and logical tree.
o Add kinematics and dynamics.
6. Add basic physics and signals.
o Add basic physics and speed constraint and position constraint actuators.
o Add signal adaptors.
o Assign signal adaptor object to function and logical tree.
7. Define time based operations.
o Define how the actuators are controlled by operations.
o Arrange the sequence of operation with a time-based notion.
o Assign operations to the corresponding functions in the function tree.
o Assign operations to the corresponding logics in the logical tree.
8. Add sensors.
o Add sensors that are triggered by collisions of system elements with
sensor objects, or sensors that are defined by a signal adapter.
9. Define event based operations.
o Define operations that are triggered by events that are generated by
sensors or other objects in the mechatronics systems, such as the position
of an actuator.
o Assign operations to the corresponding functions in the function tree.
10. Replace concept model with detailed model and transfer physics objects from
the rough geometries to the detailed ones.
11. Align sensors and actuators with ECAD.
12. Export sequence of operation in PLCOpen XML format to a PLC engineering
tool like STEP 7.
13. Test PLC program via OPC connection. (Siemens, 2018b)

