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different requirements. An additional goal is to form a manual based on research of how to 
control a parametric model on NX. The purpose of this study is to find out how to reduce 
time and improve quality and efficiency in designing process. 
 
The research consists of theoretic and empirical parts. In theoretic part will be clarified what 
parametric 3D CAD modelling is based on literature. In empirical part will be oriented to 
NX software and modelled a parametric 3D model of a stator plate. In addition, different 
ways to control a parametric model in NX will be tested. 
 
It was detected during the research that the fastest ways to modify parameters of a 3D model 
is with a separate control file. The designing process was able to be speeded up and errors 
from manual inputs was completely eliminated.  
 



  4 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

TIIVISTELMÄ................................................................................................................ 2 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 3 

SISÄLLYSLUETTELO .................................................................................................. 4 

MUUTTUJAT, LYHENTEET JA VIERASKIELISET TERMIT ............................... 6 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 7 

1.1 Tutkimuksen tausta ............................................................................................... 7 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet .......................................................................................... 8 

1.3 Tutkimusongelma ja -kysymys.............................................................................. 8 

1.4 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen rajaus .............................................................. 9 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS ...................................................................................... 10 

2.1 Tuotekehitys ja -suunnittelu ................................................................................ 10 

2.2 Parametrinen 3D CAD -mallintaminen .............................................................. 11 

2.2.1 Hyödyt ja heikkoudet ...................................................................................... 13 

2.2.2 Käytännön sovellukset .................................................................................... 14 

3 MENETELMÄT......................................................................................................... 16 

3.1 NX-ohjelmisto ...................................................................................................... 16 

3.2 Muuttuvat ja vakioparametrit ............................................................................ 16 

3.3 Mallintamisprosessi ............................................................................................. 17 

3.4 Reunaehtojen määrittäminen .............................................................................. 22 

3.5 Mallin perinteinen muokkaaminen rakennepuuta käyttäen ............................. 23 

3.6 Manuaalinen muokkaaminen Expressions-taulukon avulla .............................. 24 

3.7 Spreadsheet-ohjaustiedosto .................................................................................. 24 

3.8 Käytännön kokeet ................................................................................................ 25 

4 TULOKSET................................................................................................................ 27 

4.1 Staattorilevyn parametrinen malli ...................................................................... 27 

4.2 Parametrien rajoitteet ......................................................................................... 27 

4.3 Käyttöohjeet staattorilevyn ohjaamiseen NX:ssä ............................................... 30 

4.4 Käytännön kokeen testitulokset .......................................................................... 30 



  5 

5 ANALYSOINTI .......................................................................................................... 33 

5.1 Parametrien reunaehdot...................................................................................... 33 

5.2 Käytännön kokeen tulosten purkaminen ............................................................ 34 

5.2.1 Validiteetti ja reliabiliteetti .............................................................................. 35 

5.2.2 Virhe- ja herkkyystarkastelu ........................................................................... 35 

5.3 NX-mallin muokkaamistapojen vertailu ............................................................ 35 

5.4 Käytännön hyöty ................................................................................................. 36 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET................................................................................................ 39 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 40 

LIITTEET 

LIITE I: 3D-mallin muokkaaminen ja ohjaaminen NX:ssä 

 

 



  6 

MUUTTUJAT, LYHENTEET JA VIERASKIELISET TERMIT 

 

 

BSI1 Uran leveys (mm) 

DI1 Levyaihion sisähalkaisija (mm) 

DO1 Levyaihion ulkohalkaisija (mm) 

HSN1 Uran nettokorkeus (mm) 

HSTOT1 Uran kokonaiskorkeus (mm) 

Q1 Uraluku (kpl) 

 

2D Two-Dimensional, Kaksiuloitteinen 

3D Three-Dimensional, Kolmiuloitteinen 

CAD  Computer Aided Design, Tietokoneavusteinen suunnittelu 

CAE  Computer Aided Engineering, Tietokoneavusteinen tekniikka 

CAM  Computer Aided Manufacturing, Tietokoneavusteinen tuotanto 

CE Concurrent Engineering, Rinnakkaissuunnittelu 

PDM Product Data Management, Tuotetiedon hallinta 

R&D Research and Development, Tuotekehitys 

 

Extrude Pursotuspiirre 

Revolve Pyörähdyspiirre 

Sweep Pyyhkäisypiirre 

Cut Leikkauspiirre 

Slot Kolopiirre 

Fillet Pyöristyspiirre 

Mirror Peilauspiirre 

Pattern Monistuspiirre 

Constrait Reunaehtojen lukitsemiseen tarkoitettu työkalu 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän kandidaatintyön aiheena on sähkökoneen staattorilevyn parametrinen mallintaminen 

Siemensin NX 3D CAD -ohjelmistolla. Työ tehdään yhteistyössä ABB Oy:n Moottorit ja 

generaattorit -tuotekehityksen kanssa. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Pyörivissä sähkökoneissa, kuten moottoreissa ja generaattoreissa, akselikorkeus on tärkeä 

päämitta, jonka perusteella määräytyvät monet muut koneen mitta-arvot. Akselikorkeuden 

perusteella staattorilevyssä vaihtelevat muun muassa staattorilevyn sisähalkaisija, uran 

parametrit ja uraluku. Erilaisia kombinaatioita on useita, ja tästä on syntynyt tarve 

laadukkaalle parametriselle staattorilevyn mallille, joka kykenee nopeasti muokkautumaan 

halutunlaiseksi. Kuvassa 1 näkyvät punaisella vyyhdit, jotka asennetaan staattorilevyjen 

uriin. Kuvassa 2 on sama staattorin rakenne, jossa staattorilevyt näkyvät selvemmin. 

 

 
Kuva 1. NX-malli kokonaisesta staattorista ja vyyhdeistä (3AFP9142588, NX 10, 2018). 
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Kuva 2. NX-malli staattorista, johon on asennettu yksi vyyhti (3AFP9142588, NX 10, 2018). 

 

Nykytilanne on se, että asiakkaan tilatessa sähkökoneen, joka sisältää staattorilevyn, 

suunnittelija etsii tietokannasta samankaltaisen mallin, jonka hän manuaalisesti muokkaa 

vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tällaisia tilauksia tulee vain muutamia vuodessa, minkä 

vuoksi suunnittelijalta puuttuu rutiini tietynlaisen osan mallintamiseen. Yhden staattorilevyn 

suunnitteluprosessi alusta loppuun vie nykyisillä menetelmillä arviolta muutaman tunnin eli 

puolet työpäivästä, josta mallintamiseen kuluu noin kaksi tuntia. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on mallintaa muokattavissa oleva parametrinen 

kolmiulotteinen eli 3D-malli staattorilevylle käyttämällä NX-ohjelmistoa. Lisätavoitteena 

on tutkia, miten 3D-mallin muokkaaminen onnistuu NX:llä manuaalisesti ja erillisen 

ohjaustiedoston avulla. Tarkoituksena on nopeuttaa nykyistä mallinnusprosessia 

parametrisuutta hyödyntämällä sekä pienentää mallintajan työpanosta vähentämällä 3D-

mallien manuaalista modifiointia ja siitä aiheutuvia inhimillisiä virheitä. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja -kysymys 

Tutkimusongelmana on selvittää, millaisin keinoin voidaan säästää aikaa ja parantaa 

suunnitteluprosessin laatua. Tutkimuksen avulla halutaan vastaus kysymykseen, miksi 

parametrista mallintamista kannattaa hyödyntää suunnitteluprosessissa. Lisäksi pyritään 
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vastaamaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen näkökulman kysymyksiin eli selvittämään, 

kuinka paljon parametrisen mallin avulla voidaan supistaa suunnitteluajasta, ja miten yritys 

hyötyy valmiista parametrisesta 3D-mallista. 

 

1.4 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen rajaus 

Tutkielma sisältää sekä teoreettisen että empiirisen osuuden. Kirjallisuuden avulla 

tutustutaan parametriseen 3D-mallintamiseen CAD-ohjelmistolla ja sen rooliin tuotekehitys- 

ja suunnitteluprosessissa. Käytännön osuudessa mallinnetaan sähkökoneen staattorilevyn 

solidimalli parametrisesti NX-ohjelmistolla. Mallin toimivuus ja reunaehdot varmistetaan 

manuaalisilla syötteillä, minkä jälkeen ohjattavuus testataan erillisen ohjaustiedoston avulla. 

 

Tutkimus kohdistetaan sähkömoottorin yksittäisen staattorilevyn parametriseen 

mallintamiseen, minkä tarkoituksena on tuottaa yksi muokattavissa oleva solidimalli. 

Mallinnettava staattorilevy valmistetaan yhdestä pyöreästä levyaihiosta, ja lähtökohtana on 

560 mm:n akselikorkeus. Mallin tulee olla muokattavissa erikokoisille sähkömoottoreille eli 

tässä tapauksessa niille, joiden akselikorkeus on 500–710 mm. Tarkoituksena on tuottaa 

tietoa siitä, miten parametrisoitu kolmiulotteinen malli käyttäytyy NX-ympäristössä ja 

voidaanko sitä soveltaa suunnitteluprosessissa. Konkreettisen staattorilevyn 3D-mallin 

lisäksi luodaan muokkaamiseen tarkoitettu kirjallinen ohjeistus, joka on liitteessä I. Sekä 

3D-malli että ohjeistus ovat vapaasti yrityksen käytössä.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään suunnitteluun osana tuotekehitystä, parametriseen 

mallintamiseen 3D CAD -ohjelmistolla sekä mallintamistavan hyviin ja huonoihin puoliin 

ja pohditaan myös nykyajan sovelluskohteita. Kirjallisuuskatsaus luodaan kirjallisuus- ja 

internetlähteiden pohjalta. 

 

2.1 Tuotekehitys ja -suunnittelu 

Tuotekehitys (R&D) on suunnitteluprosessin osa, joka pyrkii saamaan tuotteita 

markkinoille. Esa Hietikko kuvailee tuotekehitystä laajana prosessina, joka sisältää kaikki 

vaiheet asiakkaan tarpeesta tuotannon käynnistykseen (2007, s. 12). Sillä tarkoitetaan 

toimintaa, jonka tavoitteena on keksiä aivan uusi tuote tai modifioida ja parannella vanhaa 

tuotetta (Hietikko 2007, s. 13; Jokinen 1991, s. 9). Oikeanlainen tuotekehitys on nykyään 

yksi tärkeimmistä yrityksen menestykseen vaikuttavista tekijöistä (Hietikko 1996, s. 11). 

 

Tarve yleisesti sovellettavien suunnittelumenetelmien kehittämiselle on kasvanut viime 

vuosikymmenten aikana. Suurin syy tähän on tuotteiden eliniän lyheneminen monilla aloilla. 

Tällöin syntyy tarve lisätä tuotekehittelypanosta, vaikka kiristyvä kilpailu edellyttäisi 

kehityskustannusten alenemista, tuotteiden hintojen laskemista ja laadun paranemista. Kun 

tuotantoprosessiin yhdistetään markkinoinnin ja valmistuksen lisäksi oikeanlainen 

suunnitteluprosessi, voidaan parhaimmillaan tuottaa entistä kilpailukykyisempiä tuotteita 

lyhyemmillä toimitusajoilla ja pienemmillä kustannuksilla. (Jokinen 1991, s. 10–11.) 

 

Tuotesuunnittelun tavoitteena on luoda dokumentit, joiden avulla tuotanto kykenee 

valmistamaan yksityiskohtaisesti halutut koneenosat ja kokoonpanot. Useimmissa 

yrityksissä tuotteen suunnittelu muodostaa suurimman osan tuotekehitysprosessista. Lisäksi 

suurin osa tuotteen kaikista kustannuksista on kiinni suunnittelussa. (Hietikko 2007, s. 12–

13.) 

 

Jotta tuotekehitystä voitaisiin kilpailukykyisesti hajauttaa ja rinnastaa sekä yrityksien välillä 

että yksittäisen yrityksen sisällä, tarvitaan toimiva systeemi, jonka avulla kaikilla 

suunnittelijoilla ja muilla asianomaisilla on mahdollisuus päästä käsiksi erilaisiin 
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tuotetietoihin. Tätä varten huomiota vaativa osa-alue yrityksessä on tiedonhallinta (PDM). 

(Peltonen et al. 2002, s. 9.) Yrityksen tuotetiedon hallinnan tärkeys korreloi positiivisesti 

yrityksen koon, kansainvälisyyden, tuotteiden monimutkaisuuden ja tuotteiden variaatioiden 

mukaan (Peltonen et al. 2002, s. 120-121). Laadukkaalla tuotetiedon hallinta -järjestelmällä 

voidaan parantaa tiedon suoraa välitystä, tiedostojen hallintaa ja revisioiden ylläpitoa, mikä 

vaikuttaa merkittävästi muun muassa ajan säästöön ja suunnitteluprosessien laadun 

paranemiseen (Sääksvuori & Immonen 2002, s. 99). 

 

2.2 Parametrinen 3D CAD -mallintaminen 

Ensimmäisen sukupolven mallintamiseen tarkoitetut graafiset ohjelmistot kehitettiin 1900-

luvun puolivälissä, ja ne toimivat pääasiassa yliopistollisissa tutkimustarkoituksissa. 

Tietokoneavusteisen tekniikan (CAE) kehittyminen viimeisen reilun viidenkymmenen 

vuoden aikana on tuonut huomattavia etuja insinööriyhteisölle. Tavoitteena on vähentää 

mallinnusaikaa, tuottaa prototyyppejä nopeammin ja saavuttaa silti tuotteen korkea laatu. 

Tietokoneavusteinen tekniikka voidaan jakaa kahteen osioon, jotka ovat tietokoneavusteinen 

tuotanto (CAM) ja tietokoneavusteinen suunnittelu (CAD). (Shih 2017, Intro-2.)  

 

Tuotteen suunnittelun ja tuotannon yhdenaikaisuus eli niin sanottu rinnakkaissuunnittelu 

(CE) alkoi yleistyä 1980-luvulla. Kyseisen periaatteen mukaan kaikki näkökulmat ja 

potentiaaliset ongelmat pystytään havaitsemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

ennen lopputuotteen päätymistä asiakkaalle. (Shih 2017, Intro-5.) Toisin sanoen 

pyrkimyksenä oli helpottaa integroimalla yhteisiä työkaluja ja palveluja (Sääksvuori & 

Immonen 2002, s, 150). Tämän tuloksena syntyi parametrinen mallinnustyyli (engl. 

parametric design), joka on uudenlainen alalaji CAD-suunnittelulle (Shih 2017, Intro-5). 

 

Säädettävissä olevaa lukuarvoa, muuttujaa tai määrettä, joka kuvaa mallinnettavan 

kappaleen mittaa tai ominaisuutta kutsutaan parametriksi. Parametrisessa mallintamisessa 

rakennetaan riippuvuussuhteita suunniteltavan mallin geometristen osien ja algoritmia 

ohjaavien parametrien välille. (Tanska ja Österlund 2014, s. 13.) Parametrit syötetään malliin 

joko käsin tai tuomalla arvot valmiiseen malliin ulkoisesti esimerkiksi erillisen 

ohjaustiedoston avulla. 
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Tyypillinen parametrinen malli aloitetaan luomalla 3D-ohjelmistolla 2D-profiilin muoto. 

Siihen sidotaan tarvittavat mitat, minkä jälkeen malli laajennetaan 3D-muotoon 

ominaisuuden tai piirteen (engl. feature) avulla (Laakko 1998, s. 57). Piirre on ennalta 

määritetty osa tai ominaisuus, jolle käyttäjä määrittelee avainparametrit (Shih 2017, Intro-

6). Parametrisia piirteitä on monia. Yleisimmät materiaalia lisäävät työkalut ovat extrude eli 

pursotus, revolve eli pyöräytys ja sweep eli pyyhkäisy. Materiaalia poistavia työkaluja ovat 

muun muassa cut eli leikkaus, slot eli leikkaus ja fillet eli pyöristys. Monistuspiirteisiin 

kuuluvat esimerkiksi symmetristen kuvioiden luomiseen tarkoitettu mirror eli peilaus ja 

pattern eli monistus, jota käytetään yksittäisen piirteen lineaariseen tai sirkulaariseen 

monistamiseen (Hietikko 1996, s. 125–127). Kaikki lisätyt ominaisuudet näkyvät mallin 

rakennepuussa, ja jokainen niistä on erikseen muokattavissa missä tahansa 

suunnitteluprosessin vaiheessa. 

 

Parametrisen suunnittelun CAD-ohjelmistoja käytetään erityisesti silloin, kun halutaan 

tuottaa kolmiulotteinen kappale eli 3D-malli. Sen ulkonäkö ja ominaisuudet vastaavat 

pitkälti lopullista tuotetta (Tuhola ja Viitanen 2008, s. 20). Tällöin suunnittelijan on 

helpompi saada realistinen mielikuva työstään, sillä 2D CAD-järjestelmissä 3D-malli 

muodostuu ainoastaan suunnittelijan päässä, jolloin monimutkaisempien kappaleiden 

hahmottamisen vaikeus hidastaa suunnittelu- ja mallinnusprosessia (Laakko 1998, s. 142). 

3D-mallin data sisältää kaikkien pisteiden sijainnit kolmiulotteisessa xyz-koordinaatistossa, 

minkä ansiosta yksi malli riittää kuvaamaan kappaletta kaikista suuntaprofiileista (Shih 

2017, Intro-4).  

 

CAD-ohjelmistot tuottavat yleensä ainakin kolmenlaisia tiedostoja, joita ovat malli-, 

kokoonpano- ja piirustustiedostot. Kaikki saman mallin tiedostotyypit kommunikoivat 

keskenään siten, että kun yhtä parametria muutetaan, CAD-järjestelmä päivittää 

automaattisesti muutoksen myös kokoonpano- ja piirustustiedostoihin. (Laakko 1998, s. 

240; Peltonen et al. 2002, s. 47-48.) CAD-ohjelmistolla luotuja tiedostoja ja niiden 

sisältämää tietoa voivat lukea useat käyttäjät, mutta yleensä muokkaaminen ei onnistu muun 

tyyppisellä ohjelmistolla. Tätä varten mallinnettavan komponentin tai kokoonpanon 

dokumentin sisältö on tallennettu PDM-järjestelmään useammassa muodossa. (Peltonen et 

al. 2002, s. 48-49.) 
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2.2.1 Hyödyt ja heikkoudet  

Parametrisen CAD-mallintamisen avainominaisuus on sen kyky tuottaa hyvin joustavia 

malleja (Shih 2017, Intro-6). Suunnitteluprosessin alussa ei välttämättä tarvita paljon 

valmiiksi päätettyjä mitta-arvoja. Mallintaminen saadaan alkuun, kun tiedetään suurin 

piirtein kappaleen muoto ja halutut ominaisuudet (Hietikko 2007, s. 23). Toisaalta 

parametrisen tuotteen mallintaminen vaatii alkuvaiheessa myös aikaa vievää huolellista 

suunnittelua. Suunnittelijan tarvitsee määritellä elementit loogisessa järjestyksessä, ja hänen 

tulee olla tietoinen, mitkä ominaisuudet ja mitta-arvot ovat myöhemmin muutettavissa. 

Joskus parametrinen ratkaisu on tilanteeseen nähden liian edistyksellinen, mikä saattaa jopa 

hidastaa suunnitteluprosessia. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa on tarve mallintaa 

vain yksittäinen tuote, jota ei myöhemmin enää tarvita tai kun tuote on niin yksinkertainen, 

ettei tarkastelu kaikista profiileista ole tarpeen. 

 

Parametrisessa mallintamisessa muutosten hallinta on selkeää, kun pelkän mitta-arvon 

muuttaminen riittää, eikä kappaleen geometriaan tarvitse puuttua. Kaikki muutokset 

päivittyvät myös kappaleen malliin kytkettyihin osa-, kokoonpano- ja piirustustiedostoihin. 

(Hietikko 2007, s. 23.) Tämä ei kuitenkaan aina ole aivan yksiselitteistä, sillä tiedostojen 

välisessä kommunikoinnissa saattaa esiintyä myös ongelmia. Konepiirustukset saattavat 

vaatia korjaamista jälkeenpäin, kun päätiedostoa on muokattu tai osatiedoston geometriset 

muutokset ovat niin radikaaleja, ettei kokoonpanotiedosto kykene päivittymään loogisesti. 

Muutoksia tehdessä on tärkeää ottaa huomioon niiden leviämisvaikutus, jotta parametriset 

välitykset säilyisivät ehjänä (Laakko 1998, s. 75). Väärien parametrien muokkaaminen 

saattaa esimerkiksi poistaa tärkeän parametrisen yhteyden, minkä jälkeen malli ei enää toimi 

halutulla tavalla. 

 

Parametrisilla CAD-ohjelmistoilla on suuriakin yksilöllisiä eroja keskenään, vaikka 

perusidea kaikissa onkin sama. Yksi merkittävä ero kaupallisten mallinnusohjemistojen 

välillä on niiden tapa käsitellä rajoituksia (Laakko 1998, s. 103–104). Esimerkiksi NX vaatii, 

että mallinnettavan kappaleen täytyy jatkuvasti olla täysin määritetty. Tämän vuoksi puute 

mitoituksessa näkyy ohjelmiston automaattisesti muodostamana mitta-arvona, jota ei voida 

poistaa ennen kuin se korvataan vastaavalla arvolla. SolidWorks taas huomauttaa 

rakennepuussa olevista määrittelemättömistä rakenteista, muttei automaattisesti korjaa 

tilannetta. Eri ohjelmistojen välisten eroavaisuuksien lisäksi eroja on myös suunnittelijoiden 
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tavoissa mallintaa. Oikeastaan kaikki rakenteet voidaan mallintaa useammalla kuin yhdellä 

tavalla. Käytännössä rajana on ainoastaan korvien välistä löytyvä luovuus. Jokainen 

suunnittelija tuntee hyvin itse mallintamansa osan rakennepuun. Ongelmat ilmenevät silloin, 

kun tarvitsee muokata jonkun toisen tekemää mallia. 

 

Parametrisuus tuo tuotekehitykseen uusia ulottuvuuksia myös suunnitteluprosessin jälkeen. 

Kerran luotua tiedostoa pystytään tehokkaasti hyödyntämään uudestaan (Shih 2017, Intro-

6). Saman komponentin mallista saadaan helposti useita variaatioita, joita voi hyödyntää 

esimerkiksi useiden rinnakkaisten ideoiden toimivuuden testaamiseen ja vertailemiseen tai 

silloin, kun tarvitaan runsaasti samankaltaisia komponentteja, mutta pieni osa parametreista 

tai ominaisuuksista vaihtelee. Olemassa olevan mallin dataa voidaan käyttää pohjana myös 

myöhemmissä suunnitteluprosesseissa. (Hietikko 2007, s. 58.)  

 

3D-mallinnus tuo suunnitteluun nopeutta, parempaa muutosten hallintaa ja visuaalisuutta 

sekä vähemmän suunnitteluvirheitä ja niistä aiheutuvia viivästyksiä tuotannossa. 

Mahdolliset virheet kyetään havaitsemaan ennen kuin tuote päätyy asiakkaalle. 3D-malli on 

esitystapana havainnollinen ja selkeä. Sen tarkastelu tietokoneen näytöllä on yksinkertaista. 

(Laakko 1998, s. 32–34, 58.) Parametrisessa mallintamisessa on lisäksi samoja heikkouksia 

kuin vastaavissa perinteisissä mallinnusjärjestelmissä. Tällaisia ovat muun muassa 

suunnittelijan inhimillisten virheiden vaikutus, ohjelmistojen ja tiedostomuotojen 

yhteensopimattomuus sekä suurten tiedostojen vaatima kapasiteetti. 

 

2.2.2 Käytännön sovellukset 

Parametrisuus on käytännössä aina liitetty 3D CAD -suunnitteluun, jossa siitä on eniten 

hyötyä. Useat ohjelmistopaketit tarjoavat erilaisia lähestymistapoja parametriseen 

mallintamiseen (Shih 2017, Intro-6). Yleisiä teollisuudessa käytettäviä parametrisia 

ohjelmistoja NX:n lisäksi ovat muun muassa SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, 

Creo ja Tekla Structures. Teollisuuden lisäksi parametrista mallintamista käytetään laajasti 

myös peliteollisuudessa, arkkitehtuurissa ja kaupallisella alalla. 

 

Tuotekehitys ja tuotetiedon hallinta ovat suunnitteluprosessin osa-alueita, joiden jatkuva 

kehittäminen on edellytys yrityksen toiminnalle ja kilpailukyvylle. Kehittyvän CAD-
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mallintamisen ja PDM-järjestelmien myötä yritysten tietojärjestelmien integrointi lisääntyy 

ja sähköinen liiketoiminta vahvistuu (Peltonen et al. 2002, s. 123). 
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3 MENETELMÄT 

 

 

Käytännön osuudessa tutustutaan NX-mallinnusohjelmistoon ja sen avulla tapahtuvaan 

yksittäisen staattorilevyn parametriseen mallintamiseen. Ensin selvitetään muuttuvat ja 

vakiot parametrit sekä niiden reunaehdot, minkä jälkeen käydään läpi tarvittavat 

mallinnusprosessin vaiheet staattorilevyä varten. Mallin ohjaamista ja muokkaamista 

testataan sekä manuaalisesti että automaattisesti, minkä avulla koostetaan käyttöohjeet 

opinnäytetyön liitteeksi (Liite I, 1-6). Ohjeet on tarkoitettu oheismateriaaliksi sellaisille 

henkilöille, joille 3D-mallinnus ja NX ovat jo ennestään tuttuja.  

 

Käytännön osuudessa työskennellään Windows-ympäristössä, jolle on asennettu Siemensin 

NX 10 sekä Microsoftin Excel 2013. Lisäksi työssä hyödynnetään yrityksestä saatua 

suullista ja kirjallista informaatiota. 

 

3.1 NX-ohjelmisto 

NX on Siemensin mallinnusohjelmisto, joka sisältää CAD-, CAM- ja CAE-työkalut. Se 

tarjoaa mahdollisuudet nopeaan, tehokkaaseen ja joustavaan tuotekehitykseen. NX toimii 

Unix-, Linux-, Mac Os- ja Windows-ympäristössä.  

 

3.2 Muuttuvat ja vakioparametrit 

Pienemmissä sähkökoneissa staattorilevyt tehdään pyöreistä ja kokonaisista 

sähkölevyaihioista. ABB:n Helsingin tehtaalla valmistettavien sähkömoottoreiden 

akselikorkeudet ovat millimetreissä välillä 355–710. Akselikorkeus on vertikaalisuunnassa 

moottorin tassujen alapinnan ja akselin keskipisteen välinen etäisyys, joka vaihtelee 

sähkökoneen käyttötarkoituksen ja mallin mukaan. Yleensä akselikorkeutta vastaa yksi 

staattorilevyn ulkohalkaisija, ja jokaista ulkohalkaisijaa kohden voi olla useita vaihtoehtoisia 

sisähalkaisijan sekä uran korkeuden ja leveyden arvoja.  

 

Tutkimus kohdistetaan parametreihin, jotka ovat kuudesta eri esimerkkitapauksesta 

(Taulukko 1). Tapaukset on poimittu aiemmin suunnitelluista ja valmistetuista tilauksista. 
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Ennen kuin muuttuvia parametreja voidaan tuoda NX:ään, täytyy alustava malli muodostaa 

valmiilla mitta-arvoilla. Mitat saadaan ensimmäisestä tapauksesta, jossa akselikorkeus on 

560 mm. Muita esimerkkitapauksia hyödynnetään testausvaiheessa. 

 

Taulukko 1. 3D-mallin muuttujat ja niiden numeroarvot kuudessa valmiissa tapauksessa. 

Parametri Tapaus 1 Tapaus 2 Tapaus 3 Tapaus 4 Tapaus 5 Tapaus 6 

Akselikorkeus (mm) 560 500 630 560 710 500 

BSI1 (mm) 18,5 16,0 18,0 15,0 16,0 17,0 

DI1 (mm) 750,0 575,0 740,0 720,0 945,0 575,0 

DO1 (mm) 980,0 860,0 1100,0 980,0 1242,0 860,0 

HSN1 (mm) 49,2 61,0 85,0 70,0 61,5 61,5 

HSTOT1 (mm) 53,7 66,0 90,0 75,0 66,0 66,0 

Q1 (kpl) 72 60 60 96 60 60 

Levyn paksuus (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Uran loven korkeus (mm) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Kulma 1 70° 70 70° 70° 70° 70° 

Kulma 2 90° 90 90° 90° 90° 90° 

Kulma 3 35° 35 35° 35° 35° 35° 

 

3.3 Mallintamisprosessi 

Staattorilevyn rakennepuu koostuu kahdesta sketsistä eli kaksiulotteisesta viivapiirroksesta, 

joiden pohjalta malli rakennetaan. Ensimmäinen sketsi on staattorilevyn aihio, johon 

liitetään yksi pursotuspiirre. Näin saadaan levylle paksuus. Toinen sketsi on staattorilevyn 

yksittäinen ura, johon liitetään myös pursotuspiirre, mutta piirteen ominaisuus muutetaan 

materiaalia poistavaksi. Toisen sketsin elementeille käytetään monistuspiirrettä, jonka avulla 

ura saadaan säännöllisesti toistumaan staattorilevyn sisäkehälle. 

 

Tarvittavat parametrit on järkevintä nimetä sitä mukaa, kun niitä luo, vaikka niiden 

muokkaaminen onnistuu hyvin myös jälkeenpäin. Ensimmäinen sketsi sisältää kaksi 

ympyrätyökalulla piirrettyä ympyrää, joilla on sama keskipiste (Kuva 3). Isomman ympyrän 

eli staattorilevyn ulkokehän halkaisija on 980 mm, jota merkataan muuttujalla DO1. 

Pienemmän ympyrän eli staattorilevyn sisähalkaisija on 750 mm. Sitä merkataan muuttujalla 

DI1. Tämän jälkeen sketsille luodaan 0,5 mm:n pursotuspiirre (Kuva 4). 



  18 

 
Kuva 3. Ensimmäiselle sketsille määritellään staattorilevyn ulko- ja sisähalkaisija 
(3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

 
Kuva 4. Ensimmäiselle sketsille on luotu pursotuspiirteellä 0,5 mm:n paksuus 
(3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

Toiselle sketsille luodaan yksittäinen ura, jonka paikalla ei ole merkitystä, mutta joka tällä 

kertaa sijoitetaan staattorilevyn ylemmän puolikkaan keskelle. Parametrisen ohjelmiston 

ominaisuuksia voidaan hyödyntää piirtämällä staattorilevyn keskipisteestä sisähalkaisijalle 

apuviiva, jota käytetään myöhemmin symmetria-akselina. Tällöin riittää, että mallinnetaan 

vain uran puolikas. Sketsiin luodaan yksi viiva, joka on yhdensuuntainen apuviivan kanssa 
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ja kaksi viivaa, jotka ovat kohtisuorassa apuviivaa vastaan. Kyseiset reunaehdot luodaan 

constrait-toiminnolla, jolloin ne ovat voimassa, vaikka muita elementtejä muokattaisiinkin. 

Apuviivan kanssa yhdensuuntainen viiva on uran nettokorkeus eli HSN1. Sen arvo on 

alustavasti 49,2 mm. Vaakaviivoista toinen on uran leveys eli BSI1 jaettuna kahdella eli sen 

pituudeksi mitoitetaan 9,25 mm. Toinen vaakaviivoista on apuviiva, jonka tarkoitus on 

sulkea sketsin urakuvio. Se täytyy mitoittaa, koska NX vaatii koko mallin olevan koko ajan 

täysin määritelty, mutta sille ei anneta vielä tarkkaa arvoa. Seuraavaksi määritetään 

constrait-toiminnolla, että vaakaviivojen alkupisteet sijoittuvat vertikaalisuunnassa samalla 

tasolle apuviivan kanssa, ja että pystysuuntaisen janan HSN1 alkupää alkaa samasta 

pisteestä, johon vaakasuuntainen jana BSI1 päättyy. Lisäksi mitoitetaan vielä apuviivan 

loppupisteen ja janan BSI1:n vertikaaliseksi etäisyydeksi uran kokonaiskorkeus eli 

HSTOT1, jonka alustava arvo on 53,7 mm. Tässä vaiheessa tilanne näyttää samalta kuin 

kuvassa 5. 

 

 
Kuva 5. Levyaihion yläkehälle mitoitetut ja nimetyt muuttuvat parametrit (3AFP9165243, 
NX 10, 2018). 

 

Seuraavaksi lisätään samaan sketsiin uran lovielementit eli ne, joiden parametrit pysyvät 

vakiona. Janan HSN1 loppupäästä aloitetaan kolmen viivan siksak-kuviolla (Kuva 6). 

Ensimmäisen ja toisen viivan välinen kulma on 70 astetta, toisen ja kolmannen viivan välissä 

on suorakulma. Kolmannen viivan ja alussa piirretyn apuviivan väliin jää 35 astetta. Lisäksi 

loven kaksi vasemmanpuoleista pistettä asetetaan constrait-ehdolla vertikaalisuunnassa 
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samalle linjalle ja niiden vakioetäisyydeksi mitoitetaan 4,0 mm. Staattorilevyn uran 

puolikkaan sketsi pitäisi olla tässä vaiheessa valmiina. Siitä voidaan vielä siistiä pois 

ylimääräiset viivat trimmaus-työkalun avulla. 

 

 
Kuva 6. Staattorilevyn yksittäisen uran puolikkaan sketsi (3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

Seuraavassa vaiheessa lisätään sketsiin pyöristykset, jotka säilyvät loven parametrien tavoin 

jatkossa vakioina. Pyöristykset lisätään neljään eri kulmaan, joita varten tarvitaan 

pyöristyssäteet (Kuva 7). 

 

 
Kuva 7. Staattorilevyn uraan on lisätty tarvittavat pyöristykset, minkä jälkeen on suoritettu 
peilaus apuviivan suhteen (3AFP9165243, NX 10, 2018). 
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Kun kaikki edellä olevat vaiheet on suoritettu, koko sketsi voidaan peilata apuviivan suhteen. 

Tuloksena on kokonainen ura pyöristyksineen (Kuva 7). Toinen sketsi on valmis sen jälkeen, 

kun muodostetusta urasta poistetaan materiaali, ja BSI1 muutetaan kuvaamaan kokonaisen 

uran leveyttä (Kuva 8). 

 

 
Kuva 8. Valmis ura, jonka parametri BSI1 on muutettu kuvaamaan koko uran leveyttä 
(3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

Lopuksi lisätään vielä pattern-ominaisuuden avulla luodun uran kopiot staattorilevylle 

(Kuva 9). Ominaisuuden asetukset säädetään siten, että urat asettuvat tasaisin välein koko 

staattorilevylle. Lisäksi urien määrää ja välejä halutaan ohjata parametrilla Q1. 

Asetusvalikossa muuttujan muokkaaminen ei onnistu, vaan ohjelmisto nimeää uraluvun 

automaattisesti. Muuttuja muutetaan erikseen myöhemmin. Tämän jälkeen itse malli on 

valmis. 
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Kuva 9. Staattorilevyn uran monistaminen (3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

3.4 Reunaehtojen määrittäminen 

Parametrien välisiä yhteyksiä tutkimalla voidaan kerätä tietoa siitä, millaisia syötteitä 

mallintaessa tulisi välttää ja mitkä syötteet saavat NX:n tulostamaan varoitus- tai 

virheilmoituksen. Jokaiselle kuudelle muuttujalle muodostetaan reunaehdot sekä ääriarvot 

manuaalisen testaamisen avulla.  

 

Ensimmäiseksi suoritetaan vääränlaisten syötteiden testaus, joka on sama kaikille kuudelle 

parametrille. Tarkoituksena on käyttää yleisimpiä virheellisiä syötteitä ja tutkia, miten NX 

reagoi niihin. Taulukkoon 2 on listattu parametreille testattavat syötteet. Testaus tehdään 

manuaalisesti yhdelle parametrille kerrallaan. 

 

Taulukko 2. Kaikille kuudelle parametrille testattavat, etukäteen virheelliseksi todetut 
testisyötteet. 

Testattava alue Testisyöte/-syötteet 

Kirjain a, mm, K 

Väärä desimaalierotin 20,0; 100,6 0,5 

Erikoismerkki #, ?, % 

Negatiivinen luku -10, -100 

Nolla 0 
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Seuraavaksi suoritetaan mallille systemaattinen testaus, jossa parametreja muutetaan 

manuaalisesti yksi kerrallaan ja samalla tarkkaillaan, tapahtuuko mallissa korjauksia vaativia 

muutoksia. Tarkoituksena on löytää kunkin parametrin teoreettinen minimi ja maksimi. 

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että parametrien väliset riippuvuussuhteet vaikuttavat 

niiden välisiin reunaehtoihin. Tämän vuoksi systemaattisuuden tukena käytetään 

staattorilevyn geometrian luomia rajoitteita. 

 

Staattorilevyn sisä- ja ulkokehän halkaisijat ovat riippuvaisia toisistaan. Sisähalkaisijan 

avulla määritetään ulkohalkaisijan minimi, ja vastaavasti ulkohalkaisijan avulla määritetään 

sisähalkaisijan maksimi. Uran korkeuden tulee mahtua halkaisijoiden väliin, ja sen leveys 

riippuu sisäkehän ja uraluvun välisestä suhteesta. 

 

3.5 Mallin perinteinen muokkaaminen rakennepuuta käyttäen  

Niin NX:ssä kuin muissakin parametrisen mallintamisen ohjelmistoissa mallin 

muokkaaminen onnistuu aina rakennepuun avulla. Rakennepuun komponenteissa eli 

yksittäisissä sketseissä ja piirteissä olevia parametreja voidaan manuaalisesti muokata, 

poistaa tai lisätä (Kuva 10). 

 

 
Kuva 10. Sketsin parametrin muokkaaminen rakennepuun avulla NX:ssä (3AFP9165243, 
NX 10, 2018). 
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3.6 Manuaalinen muokkaaminen Expressions-taulukon avulla 

NX:ssä on Tools-välilehdeltä saatavissa Expressions-toiminto, jonka avulla pystytään muun 

muassa muokkaamaan kaikkia 3D-mallin parametreja sekä niiden nimiä ja mitta-arvoja. Tätä 

kautta voidaan esimerkiksi muuttaa staattorilevyn automaattisesti nimetty uraluku Q1:ksi 

(Kuva 11). Lisäksi Expressions-ikkunasta voidaan tulostaa 3D-mallin parametrit NX:stä 

joko Excel- tai exp-tiedostoon, minkä jälkeen niitä voidaan hyödyntää muissa parametrisissa 

malleissa. 

 

 
Kuva 11. Expressions-ikkunasta voidaan manuaalisesti muokata 3D-mallin parametreja 
(3AFP9165243, NX 10, 2018).  

 

3.7 Spreadsheet-ohjaustiedosto 

NX:ssä solidimallien muokkaamisessa ja ohjaamisessa voidaan hyödyntää erillistä 

ohjaustiedostoa, joka kulkee koko ajan mallin CAD-tiedoston mukana. NX:n Tools-

välilehden Spreadsheet-kuvakkeesta avautuu Excel-muotoinen ohjaustiedosto, johon 

voidaan sijoittaa tarvittavat mittayksikkömuunnokset ja laskutoimitukset.  

 

Parametreja voidaan tuoda ohjaustiedostoon joko manuaalisesti tai Excel-makron avulla 

(Kuva 12). Manuaalisessa tapauksessa parametrien arvot kopioidaan alkuperäisestä lähteestä 

ja liitetään ohjaustiedostoon. Makro taas käy automaattisesti erillisen dat-tiedoston läpi ja 

tuo ohjaustiedostoon halutut parametrit tiedostopolun ja tiedoston nimen perusteella. 
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Kuva 12. NX:n ohjaustiedosto, johon on koodattu makro dat-tiedoston lukemista varten 
(3AFP9165243, Excel 2013, 2018). 

 

Haluttu uraluku löytyy dat-tiedostosta oikeassa muodossa, mutta sähkölaskennasta metreinä 

saadut arvot on muutettava NX:n vaatimiksi millimetreiksi. Tämä tapahtuu kertomalla 

Exceliin tuodut mitta-arvot tuhannella. Lisäksi sähkölaskennan teoreettisiin mittoihin 

tarvitsee tuotantoa varten sisällyttää pienet lisävarat eli toleranssit, jotta vyyhdit saadaan 

valmistusvaiheessa asennettua uriin.  

 

3.8 Käytännön kokeet 

Staattorilevyn mallin muokkaamisen testaus suoritetaan kahdessa osassa. Ensin testataan 

manuaalista muokkaamista Expressions-taulukon avulla ja sitten muokkaamista 

ohjaustiedoston kanssa. Kokeissa on mukana neljä suunnittelijaa, joilla on aikaisempaa 

kokemusta NX:stä ja parametrisesta mallintamisesta. Testauksen aikana staattorilevyn malli 

muokataan tapaus kerrallaan kuuden testitapauksen (Taulukko 1) mukaiseksi. Tarkoituksena 

on mitata muokkaamisprosessiin kuluvaa aikaa ja kerätä tietoa sen mahdollisista hyödyistä 

ja haitoista. 

 

Testauksen runko ja pääperiaatteet ovat samat molemmissa tilanteissa. Lähtötilanteessa 

suunnittelijalla on edessään tietokoneen näytöllä Excel-tiedosto, johon on valmiiksi listattu 

kaikkien testitapausten parametrit ja staattorilevyn parametrinen malli. Testauksen alussa 
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malli on ensimmäisen testitapauksen mukainen. Sekuntikello käynnistetään, minkä jälkeen 

suunnittelijan on tarkoitus muokata malli seuraavan testitapauksen mukaiseksi. Kun 

parametrien muutokset on päivitetty NX.ään, sekuntikello pysäytetään ja muokkaukseen 

kulunut aika kirjataan muistiin. Tämä toistetaan jokaiselle testitapaukselle, kunnes malli on 

jälleen ensimmäisen testitapauksen mukainen. 

 

Manuaaliseen muokkaamiseen kuuluu Expressions-ikkunan avaaminen, uusien parametrien 

kirjoittaminen taulukkoon, mallin päivittäminen ja lopuksi ikkunan sulkeminen. 

Ohjaustiedostolla muokkaaminen sisältää Spreadsheet-ohjaustiedoston avaamisen, uusien 

parametrien kopioimisen erillisestä Excel-tiedostosta ohjaustiedostoon, mallin päivittämisen 

ja ohjaustiedoston sulkemisen. Molempiin löytyy yksityiskohtaisemmat ohjeistukset 

käyttöohjeista (Liite I). 
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4 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitellään konkreettiset tutkimustulokset. Tutkimustyön alussa mallinnettiin 

staattorilevyn 3D-malli, jota hyödynnettiin tutkimuksen testausosuuksissa. Parametristen 

reunaehtojen testauksen sekä manuaalisen ja automaattisen mallinnustavan käytännön 

kokeiden avulla saatiin tietoa 3D-mallin ohjaamisesta NX:llä. Näiden kaikkien edellä 

mainittujen tulosten pohjalta luotiin myös käyttöohje NX.n ominaisuuksien 

hyödyntämiseksi parametrisen 3D-mallin kanssa. 

 

4.1 Staattorilevyn parametrinen malli 

Tutkimuksen päätavoite oli mallintaa muokattavissa oleva parametrinen 3D-malli 

tuuligeneraattorin staattorilevystä. Valmis staattorilevyn 3D-malli näkyy kuvassa 13.  

 

 
Kuva 13. Valmis staattorilevyn 3D-malli (3AFP9165243, NX 10, 2018). 

 

4.2 Parametrien rajoitteet 

Parametrisyötteiden testauksessa kävi ilmi, että NX antaa eri tyyppisiä virheilmoituksia tai 

päivittää mallin virheellisellä syötteellä. Taulukon 3 ensimmäiseen sarakkeeseen on listattu 

testattavat syötearvot. Toisessa ja kolmannessa sarakkeessa on syötteiden kohdalla ruksi 

riippuen siitä, huomauttaako NX kyseisen rivin virheellisestä syötteestä vai suostuuko se 

päivittämään ne malliin. Jos NX huomauttaa syötteestä, viimeisessä sarakkeessa on 
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ohjelmiston tulostama virheilmoitus. Jos syöte taas päätyy malliin asti, viimeisessä 

sarakkeessa on lisäselitys sille, minkälaista vahinkoa syöte mahdollisesti aiheuttaa. 

 

Taulukko 3. Tulokset ei-toivottujen muuttujien syöttämisestä NX:ään. 

Testisyöte/-syötteet 
NX huomauttaa 
virheellisestä 
syötteestä 

Virheellinen syöte 
päivittyy 3D-
malliin 

Lisähuomiot 

A, mm, k X  The specified expression variable does not exist. 

20,0; 100,6; 0,5, ? X  A specific string contains a syntax error 

# X  A required parameter was not supplied 

% X  The specified expression variable does not exist. 

0 X X 
Päivittyy muuttujalle DI1.  

Muille: The input section is not valid 

-10, -100 X X 
Päivittyy muille paitsi Q1:lle, jolle tulostuu: The 

input section is not valid. 

 

Kaikkien erikoismerkkien ja vääränlaisen desimaalierottimen syöttäminen päätyi NX:n 

virheilmoitukseen. Nollasyöte pääsi malliin asti vain silloin, kun sen arvo annettiin DI1:lle. 

Muille parametreille nolla sai aikaiseksi virheilmoituksia ja varoituksia. Q1:stä lukuun 

ottamatta negatiiviset syötteet kelpasivat kaikille parametreille. 

 

Staattorilevyn parametrien ääriarvot on kerätty taulukkoon 4. Testattavat parametrit ovat 

ensimmäisessä ja niiden teoreettiset minimi- ja maksimiarvot toisessa ja kolmannessa 

sarakkeessa. 

 

Taulukko 4. Staattorilevyn parametrien teoreettiset minimit ja maksimit. 

Parametri Minimi Maksimi 
BSI1 2	𝑚𝑚 

𝐷𝐼1 ∙ 𝜋
𝑄1  

DI1 0	𝑚𝑚 𝐷𝑂1− 2 ∙ 𝐻𝑆𝑇𝑂𝑇1 

DO1 𝐷𝐼1 + 2 ∙ 𝐻𝑆𝑇𝑂𝑇1 ∞	𝑚𝑚 

HSN1 1	𝑚𝑚 𝐻𝑆𝑇𝑂𝑇1− 4 

HSTOT1 𝐻𝑆𝑁1+ 4 
𝐷𝑂1− 𝐷𝐼1

2  

Q1 1	𝑘𝑝𝑙 𝐷𝐼1 ∙ 𝜋
𝐵𝑆𝐼1  
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Staattorilevyn uran leveydeksi eivät riittäneet pienet syötearvot, jotka olivat alle 2 mm. 

Leveyden maksimiarvo on riippuvainen urien lukumäärästä ja staattorilevyn sisäkehän 

halkaisijasta. Tämän kaavan hiominen tarkaksi on käytännön kannalta tarpeetonta, joten 

riittää, kun ajatellaan, että sisäkehän halkaisijan avulla saatava piiri ei saa olla pienempi kuin 

uraluvun ja uran leveyden tulo. Tällöin leveyden maksimi saadaan piirin ja uraluvun 

osamäärästä. Samasta kaavasta saadaan reunaehto uraluvun maksimille, joka on sisäkehän 

piirin ja uran leveyden osamäärä. Uraluvun minimin määrittää monistuspiirre, joka vaatii 

syötteeksi positiivisen kokonaisluvun.  

 

Staattorilevyn sisäkehälle ei testauksessa löytynyt teoreettista minimiä, mutta sen 

maksimiarvon on oltava pienempi kuin ulkokehän halkaisijan arvo. Ulkokehän säteen tulee 

aina olla vähintään koko uran korkeuden verran suurempi kuin sisäkehän säde. Toisin sanoen 

ulkokehän halkaisijan täytyy olla vähintään sisäkehän halkaisijan ja kaksinkertaisen uran 

korkeuden summa.  

 

Staattorilevyn uran kokonaiskorkeuden minimi muodostuu pääasiassa sen nettokorkeudesta 

ja loven korkeudesta. Kokonaiskorkeuden maksimi määräytyy staattorilevyn sisä- ja 

ulkokehän halkaisijoiden erotuksen mukaan. Uran nettokorkeus on vastaavasti 

kokonaiskorkeuden ja uran loven erotus. Sen minimiksi riittää teoriassa vain yksi millimetri. 

 

Geometristen reunaehtojen perusteella ohjaustiedostoon lisätään ehtolausekkeita, joiden 

tehtävä on varoittaa vääränlaisista syötteistä (Kuva 14). Vääräntyyppiset tai epärealistiset 

syötearvot värjäytyvät ohjaustiedostossa punaiseksi. 

 

 
Kuva 14. Ohjaustiedostoon tallennetut ehdot, jotka varoittavat vääränlaisista syötteistä 
(3AFP9165243, Excel 2013, 2018). 
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4.3 Käyttöohjeet staattorilevyn ohjaamiseen NX:ssä 

Staattorilevyn parametrisen mallin ohjaamiseen luotiin käyttöohjeet NX:ää varten (Liite I, 

1-6). Ne sisältävät ohjeet staattorilevyn muokkaamiseen rakennepuun, Expressions-talukon 

ja Spreadsheet-ohjaustiedoston avulla. Lisäksi ohjeissa käydään läpi parametrien hakeminen 

sähkölaskennan järjestelmästä. Kuvassa 15 on osa käyttöohjeesta, jossa opastetaan 

suunnittelijaa käyttämään NX:n Expressions-taulukkoa. 

 

 
Kuva 15. Kuvankaappaus käyttöohjeista (Liite I, 3). 

 

4.4 Käytännön kokeen testitulokset 

Taulukkoon 5 on listattu manuaaliseen muokkaamiseen kulunut aika Expression-taulukon 

avulla. Taulukon 5 tulokset on sijoitettu kuvan 16 viivadiagrammiin, jossa jokaisen 

suunnittelijan aikoja on merkattu omalla värillä. Diagrammin vaaka-akselilla ovat kuusi 

testitapausta ja pystyakselilla niiden muokkaamiseen kulunut aika sekunteina. Taulukkoon 

6 ja kuvaan 17 on sisällytetty vastaavasti koetulokset tilanteesta, jossa mallien 

muokkaaminen tapahtui Spreadsheet-ohjaustiedoston avulla. 
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Taulukko 5. Mallin muokkaamiseen kulunut aika Expressions-taulukon avulla. 

[Muokattava tapaus] 

→ [Muokattu tapaus] 
Suunnittelija 1 Suunnittelija 2 Suunnittelija 3 Suunnittelija 4 

1 → 2 1 min 35 s 2 min 44 s 1 min 12 s 1 min 28 s 

2 → 3 1 min 33 s 3 min 35 s 1 min 8 s 2 min 21 s 

3 → 4 1 min 65 s 2 min 15 s 1 min 22 s 1 min 24 s 

4 → 5 1 min 17 s 2 min 14 s 1 min 3 s 1 min 16 s 

5 → 6 1 min 20 s 2 min 52 s 1 min 8 s 1 min 14 s 

6 → 1 1 min 17 s 2 min 26 s 1 min 4 s 1 min 12 s 

 

 

Kuva 16. Viivadiagrammi staattorilevyn Expressions-osuuden mallinnustuloksista. 

 

Taulukko 6. Mallin muokkaamiseen kulunut aika ohjaustiedoston avulla. 

[Muokattava tapaus] 

→ [Muokattu tapaus] 
Suunnittelija 1 Suunnittelija 2 Suunnittelija 3 Suunnittelija 4 

1 → 2 47 s 36 s 22 s 20 s 

2 → 3 44 s 35 s 23 s 16 s 

3 → 4 50 s 41 s 22 s 17 s 

4 → 5 50 s 36 s 26 s 15 s 

5 → 6 46 s 40 s 24 s 21 s 

6 → 1 45 s 36 s 21 s 20 s 

 

Aika [s] 
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Kuva 17. Viivadiagrammi staattorilevyn Spreadsheet-osuuden mallinnustuloksista. 

 

Staattorilevyn mallin muokkaamiseen Expressions-taulukon avulla kuluu aikaa noin 

puolestatoista kolmeen minuuttiin. Sama toimenpide Spreadsheet-ohjaustiedostolla 

onnistuu alle minuutissa, joissain tapauksissa jopa alle puolessa minuutissa. 

  

Aika [s] 
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5 ANALYSOINTI 

 

 

Tutkimuksen aikana kyettiin mallintamaan toimiva parametrinen malli staattorilevystä, 

jonka ohjaaminen on mahdollista sekä manuaalisten että ohjaustiedoston määrittämien 

syötteiden avulla. Tässä luvussa analysoidaan ja vertaillaan testauksesta saatuja tuloksia. 

Lisäksi pohditaan, onnistuttiinko tutkimusongelman avulla vastaamaan 

tutkimuskysymyksiin. 

 

5.1 Parametrien reunaehdot 

Staattorilevyn manuaalisessa toiminnan testauksessa kävi ilmi, että NX eliminoi erilaisten 

varoitus- ja virheilmoitusten avulla suurimman osan mahdollisista virheellisistä syötteistä 

kuten erikoismerkit, kirjaimet ja väärän desimaalierottimen. Ne virheelliset syötteet, jotka 

NX suostuu malliin päivittämään ovat kuitenkin sellaisia, jotka yleensä ovat helposti 

havaittavissa. Esimerkiksi nollat, negatiiviset ja ylimääräiset numerot sekä väärät yksiköt 

aiheuttavat malliin radikaaleja muutoksia. 

 

Kuudelle parametrille etsittyjen reunaehtojen selvittäminen perustuu pääasiassa yleisiin 

teoreettisiin geometrisiin oletuksiin, jotka eivät ole riittäviä käytännön tilanteissa. 

Testausmenetelmä ei ole täysin systemaattinen, eikä kaikkia mahdollisia virhesyötteitä ole 

otettu huomioon. Esimerkiksi staattorilevyn sisä- ja ulkokehän halkaisijoiden erotus on 

oltava todellisuudessa enemmän kuin uran kokonaiskorkeus, jotta sen valmistaminen olisi 

käytännössä mahdollista (Kuva 18). Testaustulosten avulla saadaan kuitenkin riittävästi 

tietoa erilaisten syötteiden vaikutuksesta NX 3D-malliin. 

 

 
Kuva 18. NX:llä mallinnettu luonnos demonstroi, miten teoreettiset ja käytännön reunaehdot 
voivat olla ristiriidassa keskenään (3AFP9165243, NX 10, 2018). 
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Loppujen lopuksi kaikkien virheellisten syötteiden eliminointi ei ole tarpeellista, koska 

todellisuudessa tuotteet eivät ole ainoastaan mallinnusohjelmistojen varassa. Sekä 

parametrinen 3D-malli että sen konepiirustus- ja kokoonpanotiedosto tarkastetaan useita 

kertoja ennen valmistusta. Virheelliset parametrit on käytännössä aina korjattu ennen kuin 

lopputuote pääsee asiakkaalle asti.  

5.2 Käytännön kokeen tulosten purkaminen 

Jokaisen suunnittelijan yksilöllisten ja yhteisten koetuloksien keskiarvot sekä Expression- 

että Spreadsheet-tilanteessa on kerätty kuvan 19 diagrammiin. Yksilölliset keskiarvot 

näkyvät pylväinä ja kokonaiskeskiarvot on merkitty vaakaviivoilla. Pystyakselin arvot 

kuvaavat aikaa sekunteina. 

 

 
Kuva 19. Yhteenveto staattorilevyn NX_mallin ohjaamisesta Expressions-taulukon ja 
Spreadsheet-ohjaustiedoston avulla. 

 

Käytännön kokeessa mitattu aika on vain alle puolesta minuutista kolmeen minuuttiin, 

minkä vuoksi testitulosten hajonta minimi- ja maksimiarvojen välillä saattaa vaikuttaa 

suuremmalta, mitä se todellisuudessa on. Näin pieniä aikoja käsitellessä jo muutaman 

sekunnin viive vaikuttaa merkittävästi testituloksiin. Tällaisia viiveitä syntyy 

todellisuudessa koko ajan inhimillisten tapahtumien seurauksena esimerkiksi vääränlaisesta 

hiiren klikkaamisesta, näppäilyvirheestä tai väsymyksestä.  

Aika [s] 
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5.2.1 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Käytännön kokeen oli tarkoitus mitata staattorilevyn mallintamiseen kuluvaa aikaa, kun 

apuna käytettiin valmista staattorilevyn parametrista 3D-mallia. Testaustilanne on 

validiteetin kannalta melko yksiselitteinen. Kun halutaan mitata, kuinka kauan aikaa tietyn 

asian tekemiseen menee, laitetaan koehenkilöt tekemään kyseistä asiaa ja kirjataan ylös 

siihen kulunut aika. Tämän perusteella sekä testausmenetelmän että -tuloksien validiteetti 

on hyvä. 

 

Testaustilanteessa kaikille annettiin sama kirjallinen ohjeistus, mikä tukee 

testausmenetelmän reliabiliteettia. Kaikki myös käyttivät ajan mittaamiseen sekuntikelloa. 

Testausmenetelmän toistettavuutta on pyritty vahvistamaan esimerkiksi siten, että jokainen 

koehenkilö on toistanut mallin muokkaamisen kuudelle eri testitapaukselle, jolloin pienet 

viiveet tai virheet eivät vaikuta radikaalisti yksilön saamiin tuloksiin. Ennen virallista 

ajanottoa koehenkilöillä on ollut mahdollisuus perehtyä ohjeistukseen ja suorittaa muutama 

harjoituskierros. Tällä tavoin on koetettu eliminoida harjoituksesta aiheutuvan kehityksen 

näkymistä testituloksissa. Myös yksilölliset erot kuten työskentelytottumukset, kokemus ja 

mallinnuslaitteiston tekniset ominaisuudet vaikuttavat reliabiliteettiin. 

 

5.2.2 Virhe- ja herkkyystarkastelu 

Mallin ohjaaminen Expressions-taulukon kautta vaatii enemmän keskittymistä ja 

huolellisuutta kuin ohjaustiedoston käyttäminen. Expressions-taulukon avulla 

muokkaaminen on alttiimpi virheille, mikä vaikutti testaustulosten keskiarvoon. Tuloksista 

voidaankin havaita, että miltei kaikilla suunnittelijoilla on ainakin yksi tapaus, johon on 

kulunut aikaa huomattavasti henkilökohtaista keskiarvoa enemmän (Kuva 16). Tämä johtuu 

Expressions-taulukon käytön manuaalisuudesta. Suunnittelijoiden välisiä eroja kokeen 

aikana selittävät muun muassa yksilöllinen taipumus tarkkuuteen ja tiekokeneen 

näppäimistön käytön sujuvuus. 

 

5.3 NX-mallin muokkaamistapojen vertailu 

Parametrisen 3D-mallin ohjaaminen NX on mahdollista ainakin kolmella eri tavalla, joita 

ovat rakennepuun, Expressions-taulukon ja Spreadsheet-ohjaustiedoston avulla 

muokkaaminen. Jokaisella näistä on hyvät ja huonot ominaisuutensa. 
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Mallin muokkaaminen rakennepuun avulla on ainoa vaihtoehto silloin, kun parametrien 

muokkaamisen lisäksi halutaan muokata, lisätä tai poistaa kokonaisia sketsejä tai piirteitä. 

Rakennepuun käyttö on lisäksi tutuin tapa NX:n toimintoihin perehtyvälle suunnittelijalle, 

sillä sen perusidea on kaikissa parametrisissa ohjelmistoissa samanlainen. Lisäksi 

rakennepuun avulla muokatessa visuaalisuutta voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun oikeita 

parametreja vasta etsitään. Suunnittelun alkuvaiheessa tämä on ehdottomasti nopein tapa, 

kun uuden parametrin asettamisen jälkeen ei synny suurta viivettä. Usean parametrin 

päivittäminen rakennepuun kautta saattaa olla muihin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin 

verrattuna hidasta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että tiettyjen parametrien etsiminen saattaa 

olla työlästä monien sketsien ja piirteiden joukosta, vaikka ne olisivatkin selkeästi nimettyjä. 

Varsinkin, kun samaa mallia tarkastelee ja muokkaa useampi henkilö, rakennepuun rakenne 

ei ole kaikille tuttu. 

 

Expressions-taulukko on hyvä vaihtoehto silloin, kun tarvitsee muuttaa vain yksittäisiä 

parametreja. Se on parametrien lajitteluominaisuuksien ansiosta myös kätevä tietyn 

tyyppisten muuttujien tarkastelemiseen. Parametreja syöttäessä taulukkoon on oltava 

tarkkana, sillä inhimilliset virheet kuten desimaali- ja näppäilyvirheet ovat todennäköisiä. 

Niiden korjaaminen ei ole vaikeaa, mutta siihen kuluu aikaa.  

 

Mallin muokkaaminen ohjaustiedoston avulla vaatii suunnittelijalta kaikista vähiten. 

Manuaaliseen muokkaamiseen liittyvät virhemahdollisuudet on pitkälti eliminoitu ja tietojen 

hakeminen dat-tiedostosta on automaattista. Kaikkien parametristen relaatioiden ja 

funktioiden tarvitsee kuitenkin olla etukäteen tiedossa ohjaustiedostoa varten. 

Ohjaustiedoston kautta ei voi muuttaa muita kuin parametrien numeroarvoja. 

 

5.4 Käytännön hyöty 

Parametrisen mallin avulla staattorilevyn muokkaaminen variaatiosta toiseen on 

huomattavasti aiempaa nopeampaa. Lisäksi mallin sisältämän ohjaustiedoston ja makron 

ansiosta dat-tiedoston data voidaan tuoda suoraan NX:ään ilman, että suunnittelijan tarvitsee 

käsin koskea sähkökoneen mitta-arvoihin. Tämän ansiosta kyetään eliminoimaan kaikki 

manuaalisiin syötteisiin liittyvät virheet. Ohjaustiedostosta huolimatta mallia voidaan ohjata 

tarvittaessa myös manuaalisilla syötteillä, jos esimerkiksi dat-tiedosto on viallinen tai 

Excelin makro ei toimi toivotulla tavalla. 
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Tutkimuksen alussa haluttiin tehostaa yksittäisen staattorilevyn mallintamista ja parantaa 

sen laatua, minkä ohella selvitettiin parametrisen mallin hyödyllisyyttä 

suunnitteluprosessissa ja tuotekehityksessä. Määrällisten tutkimustulosten tarkoitus oli 

osoittaa laadukkuuden paranemista vähentämällä mallinnukseen kuluvaa aikaa ja 

inhimillisiä virheitä. Laadullisten tulosten kautta tahdottiin punnita parametrisen mallin 

uutuusarvoa ja hyödyllisyyttä yritykselle. 

 

Mallintamista pystytään tehostamaan parametrisen 3D-mallin avulla nopeuttamalla 

prosessia huomattavasti aiempaan tilanteeseen verrattuna. Hyödyntämällä mallin lisäksi 

ohjaustiedostoa, voidaan vähentää parametrien hakemisesta ja manuaalisista syötteistä 

aiheutuvia virheitä.  

 

Ajan säästöä kyettiin mittaamaan, mutta virheiden mittaaminen ei ollut yhtä yksiselitteistä. 

Aiemmin yhden staattorilevyn suunnitteluprosessiin kulu noin puolet työpäivästä. 

Tutkimuksen jälkeen dat-tiedoston hankkimiseen ja konepiirustuksien päivittämiseen kuluu 

edelleen yhtä paljon aikaan kuin aiemmin, mutta mallinnusosioon kuluva aika onnistuttiin 

supistamaan kahdesta tunnista 31 sekuntiin (Kuva 20). Manuaalisesta muokkaamisesta 

aiheutuvat virheet ovat satunnaisia ja niiden vähenemistä on vaikea mitata tarkasti. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ohjaustiedoston avulla 

parametrien dat-tiedosta hakemiseen ja mallin muokkaamiseen liittyvät virheet pystytään 

eliminoida kokonaan. 

 

 
Kuva 20. Staattorilevyn parametrisen mallin vaikutus suunnitteluprosessiin kuluvaan 
aikaan. 
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Tutkimuksen avulla on tuotettu tietoa, joka auttaa jatkossa kehittämään ja laajentamaan uutta 

mallinnustapaa myös muihin koneisiin ja koneenosiin. Parametrisen mallintamisen laajempi 

käyttöönotto vaatii toimivat tiedonjakojärjestelmän, joka sisältää kaikkien saatavilla olevat 

dat-tiedostojen ja parametristen mallien tietokannat sekä päivitetyt ohjeet. On tärkeää 

kehittää koneenosia, joiden kohdalla parametrisesta ratkaisusta hyödytään. Toimivan 

parametrisen mallin mallintaminen vie aikaa, joten hyöty on sitä suurempi, mitä enemmän 

parametrisella mallilla on tarvetta tulevaisuudessa. 

 

Parametrisuudesta aiheutuvat yksilön eli suunnittelijan hyödyt ovat työkuorman 

keveneminen ja mallinnusprosessin mielekkyys. Yritystasolla suurin hyöty on ajankäytön 

optimointi. Mallinnusprosessin aikasäästöt voidaan kohdistaa suunnittelun muihin osiin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Staattorilevyn parametrisen mallin mallintaminen onnistui ja sen muokkaaminen on nyt 

mahdollista sekä manuaalisesti Expressions-taulukon että automaattisesti Spreadsheet-

ohjaustiedoston avulla. Suunnittelijoita varten tehtiin kirjalliset ohjeet parametrisen mallin 

käyttämiseen. Käytännön kokeiden perusteella Spreadsheet-ohjaustiedoston hyödyntäminen 

osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi staattorilevyn kaltaisissa mallinnustilanteissa. 

Parametrisen mallin avulla voidaan parantaa suunnittelun laatua nopeuttamalla nykyistä 

staattorilevyn suunnitteluprosessia sekä vähentämällä manuaalista modifiointia ja siitä 

aiheutuvia virheitä. Parametrisesta ratkaisusta on hyötyä yksittäisen komponentin ja 

kokonaisen koneen sekä yksilön ja yrityksen tasolla. 

 

Käytännön kokeet on kohdistettu vain pienelle osalle koko suunnitteluprosessia. Ne eivät 

ota huomioon esimerkiksi parametrien hakemista sähkölaskennan järjestelmästä ennen 

mallintamista tai konepiirustusten muokkaamista mallintamisen jälkeen. Näiden 

kehittäminen tehostaisi ja nopeuttaisi edelleen suunnitteluprosessia. Tämän tutkimuksen 

aikana tuotettu parametrinen malli on tarkoitettu vain tietynkokoisille staattorilevyille. 

Samankaltainen parametrinen malli tarvittaisiin myös suuremman akselikorkeuden 

segmenttityyppisille staattorilevyille. Parametrisia malleja voitaisiin hyödyntää lisäksi 

muissa koneenosissa, joista tarvitaan useita samankaltaisia variaatioita. 
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Liite I, 
  

1 

3D-MALLIN MUOKKAAMINEN JA OHJAAMINEN NX:SSÄ 

 

A. Mallin muokkaaminen perinteisesti rakennepuun avulla 
 
Vasemmalla olevan marginaalin rakennepuusta näet kaikki malliisi liittyvät sketsit ja 
ominaisuudet, joiden parametrien muokkaaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Klikkaa ensin hiiren oikealla näppäimellä sketsiä tai ominaisuutta, jonka parametreja 
tahdot muokata. Klikkaa esiin tulevasta valikosta ensimmäistä kuvaketta, minkä jälkeen 
editointi-ikkuna tulee näkyviin. 

2. Editointi-ikkunasta voit muokata parametrit mieleiseksesi. Sketsien parametreille myös 
uudelleen nimeäminen onnistuu. 

3. Lopuksi tallennetaan muokkaukset klikkaamalla OK-painiketta editointi-ikkunan 
alareunassa. 
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B. Sähkökoneen dat-tiedosto 
 
Sähkökoneiden valmiiksi läpilasketut dat-tiedostot löydät suunnittelijoiden yhteisestä 
tietokannasta. Jos haluamastasi sähkökoneesta ei ole vielä tehty dat-tiedostoa, voit itse 
tulostaa tai pyytää sähkölaskijaa tulostamaan tiedoston Adeptista. 

1. Hae Adeptista haluamasi sähkökone ja aukaise sen Calculation Profile.  
2. Varmista, että kohdassa Save adept dat after calculation on täppä. Tämä toiminto laskee 

dat-tiedoston läpi niin, että se sisältää oikeat parametrit.  
3. Tulosta sähkökoneen parametrit dat-tiedostoon painamalla ok-painiketta. 

 
 

Jos dat-tiedostossa on paljon parametreja, joiden arvo on nolla tai tarvitsemasi parametrit 
puuttuvat kokonaan, syy saattaa olla se, että kohdan 2 täppä on jäänyt pois. Tällöin dat-
tiedoston tulostaminen on suoritettava uudestaan. 
 
4. Jatkon kannalta on järkevää tallentaa tulostettu dat-tiedosto yhteiseen tietokantaan, 

jotta se olisi helposti kaikkien saatavilla. Tallenna dat-tiedosto nimellä, joka on 
muotoa: projekti_lajimerkki_versio.dat. 
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C. Mallin muokkaaminen manuaalisesti Expressions -taulukon avulla 
 
1. Avaa parametrinen malli NX:ssä ja mene ohjelmiiston Tools -välilehdelle. 

2. Klikkaa kerran Expressions -kuvaketta. 

Näytölle avautuu Expressions -ikkuna, jonka avulla voit päivittää malliin parametrien nimiä 
ja arvoja koskevat muutokset. Tästä näkymästä voit myös tarvittaessa lisätä parametreille 
erillisiä funktioita. 

3. Pudotusvalikosta voit valita parametrien lajittelutavan. Esimerkiksi Named -vaihtoehto 
näyttää aakkosjärjestyksessä vain ne muuttujat, jotka olet nimennyt manuaalisesti. 

4. Valitse muuttuja, jota haluat muokata. 

5. Nyt voit muokata joko muuttujan nimeä kohtaan Name tai sen arvoa kohtaan Formula 
(valmiiseen kaavaan tarvitsee muuttaa vain ensimmäinen termi). Huomioi, että olemassa 
olevia nimiä ei voi käyttää kuin yhdelle parametrille. 

6. Seuraavaa parametria pääset muokkaamaan klikkaamalla vihreää hakasta tai painamalla 
näppäimistön Enter-näppäintä- 

7. Muutokset päivittyvät malliin, kun painat OK:ta. Samalla Expressions-ikkuna sulkeutuu 
ja pääset tarkastelemaan muokattua mallia. 
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D. Mallin muokkaaminen ohjaustiedoston avulla 
 
1. Ellet ole vielä avannut staattorilevyn mallia, tee se nyt. 

2. Mene NX:n Tools-välilehdelle. 

3. Aukaise ohjaustiedosto klikkaamalla kerran Spreadsheet-kuvaketta 

4. Voit tuoda staattorilevyn parametrit ohjaustiedostoon joko manuaalisesti kopioi-liitä -
menetelmällä (4a) tai hyödyntämällä erillistä ohjaustiedostoon koodattua makroa (4b). 

a. – Syötä parametrien arvot manuaalisesti. 
– Liitä kopioidut sähkölaskennan arvot ohjaustiedostoon. 
 

b. – Lisää soluun A16 tiedostopolku siihen kansioon, jossa sähkökoneen dat-tiedosto 
sijaitsee ja soluun A17 dat-tiedoston nimi. 
– Klikkaa kerran DATAT-kuvaketta. Ohjaustiedostoon koodatun makron pitäisi 
automaattisesti hakea sähkökoneen dat-tiedostosta oikeat parametrit arvoineen. 
Myös koneen tietojen pitäisi päivittyä ohjaustiedostoon. 

Ohjaustiedoston pitäisi nyt automaattisesti muuttaa sähkölaskennan tulosarvot 3D-mallin 
syötearvoiksi kahteen kohtaan. Jos päivitys toimii, voit siirtyä kohtaan 9. Jos päivitys ei 
kuitenkaan toimi, katso kohdat 5-8. 

5. Mene Excelin ADD-INS -välilehdelle.  

6. Valitse aktiiviseksi solu, jossa lukee Parameters. 

7. Klikkaa kerran Extract Expr -kohtaa, jolloin nykyiset NX:ssä olevat muuttujat 
päivittyvät listaksi.  

8. Muuta syötearvot manuaalisesti kopioimalla ne kohdasta Input values for NX. 
(Parameters -listasta voit tarvittaessa poistaa ylimääräiset muuttujat arvoineen.) 

9. Klikkaa kerran ADD-INS -välilehdeltä Update NX Part, jolloin uudet syötteet 
päivitetään NX:n malliin. 

10. Kun päivitys on suoritettu, NX:n alareunassa välähtää Done updating features for part, 
minkä jälkeen voit sulkea ohjaustiedoston. 
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