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Työn tavoitteena oli selvittää konetekniikan osastolla valmistetun optimointiohjelman 

soveltuvuutta virtuaaliprototyyppien optimointiin. Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää 

virtuaaliprototyyppien avulla tapahtuvan optimoinnin rajoitteet ja mahdollisuudet 

todellisilla optimointitehtävillä.   

 

Optimaze-ohjelma yhdistettiin simulointiohjelmistoon käyttäen apuna merkkitiedostoja ja 

simulointiohjelmiston sisäisiä makroja. Saadun optimointiympäristön toimivuus testattiin 

kahdella todellista puomia optimoivalla optimointitehtävällä. Simulointiohjelmistona 
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The objective of the work was to find out the suitability of an optimization program for 

optimizing virtual prototypes. Furthermore, the objective was to find out restrictions and 

possibilities of using virtual prototypes to optimization by real optimization problems. 

 

In this thesis the optimization program Optimaze was merged to simulation software 

ADAMS using sign files and internal macros of the simulation software. Designed 

optimization environment was tested by two optimization problems of a real 

hydromechanical system. 

 

The results indicate that the optimization program can be used to optimize virtual 

prototypes. Anyhow heavy simulation models were found to be too slow to be optimized in 

reasonable time. That’s why more research and development was recommended.
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1 JOHDANTO 
 

Nykyisin simulointia käytetään lähinnä prototyyppien korvikkeena. Usein on olemassa 

jokin uusi idea, jota halutaan testata tai on valmiina useampi eri ratkaisuvaihtoehto. Näin 

yksinkertaisilla lähtökohdilla jätetään vielä yksi mahdollisuus käyttämättä. Optimoimalla 

järjestelmää simulointimallin avulla voidaan entistä paremmin käyttää virtuaalisuunnittelua 

koneensuunnittelussa. Optimoinnin mahdollisuudet ovat lähes rajoittamattomat: sitä 

voidaan käyttää niin ohjausjärjestelmien /1/ kuin rakenteiden ja voimanlähteiden 

suunnittelussa. Optimointia voidaan käyttää myös olemassa olevien simulointimallien 

muokkaamisessa vastaamaan todellista järjestelmää. 

 

Vaikka optimoinnilla saavutetaan selviä etuja, sen käytön yleistymisellä on omat esteensä. 

Jo erilaisten optimointialgoritmien määrä sekoittaa tottumattoman käyttäjän pään. 

Tietenkään ei ole olemassa mitään ratkaisumenetelmää, joka sopisi kaikkien 

optimointiongelmien ratkaisuun. Tämän takaa jo mahdollisten optimointitehtävien 

erilainen kirjo. Kuitenkin eri menetelmien yleiskäyttöisyydessä on isoja eroja. Yleensä 

algoritmi on sitä hitaampi, mitä yleiskäyttöisempi se on. Useiden eri optimointialgoritmien 

opettelemisessa ei kuitenkaan ole mitään järkeä. Siksi simulointimallien optimointiin 

tarvitaankin jokin yleiskäyttöinen, joka tehtävään sopiva, optimointimenetelmä. 

 

Käyttäjän kannalta usein yleiskäyttöisyyttä tärkeämpää on helppokäyttöisyys. Luotaessa 

uutta simulointimallien optimointiin sopivaa optimointiohjelmaa on huomioitava, ettei 

suurin osa simulointiohjelmistojen käyttäjistä ole tutustunut eri optimointimenetelmiin. 

Optimointiohjelman tulisikin tukeutua suhteellisen yksinkertaiseen optimointialgoritmiin, 

jolloin ohjelman käyttäjä kykenee ymmärtämään ohjelman käyttäytymistä.  
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1.1  Työn tavoitteet 

 

Tämän työn tavoitteena on yhdistää LTKK:n teräsrakennelaboratoriossa kehitetty 

Optimaze-optimointiohjelma ADAMS-simulointiohjelmiston kanssa, jolloin 

mahdollistetaan ADAMS:lla luotujen simulointimallien optimointi. ADAMS-ohjelmisto 

sisältää oman yksinkertaisen optimointitoiminnon. Tämä menetelmä on kuitenkin liian 

yksinkertainen todellisten optimointiongelmien ratkaisuun, sillä se soveltuu ainoastaan 

lokaalisten ääriarvojen etsintään. Suurin osa reaalimaailman optimointiongelmista on 

kuitenkin globaalisia. 

 

Työssä keskitytään kahden eri ohjelman välisiin tiedonsiirto-ongelmiin. Pääperiaatteessaan 

optimointi edellyttää, että suunnittelumuuttujien arvot siirtyvät optimointiohjelmasta 

simulointiohjelmistoon ja simuloinnin tulokset siirtyvät simulointiohjelmistosta 

optimointiohjelmaan. Lisäksi ongelman ratkaisu edellyttää, että optimointiohjelmalla 

kyetään hallitsemaan simulointiohjelmiston tapahtumia. Tehtävän suorittamista vaikeuttaa 

se seikka, että käytetty simulointiohjelma on valmis tuote, jota ei voi, eikä ole lupa, 

muokata. Tämä asettaa entistä suurempia vaatimuksia optimointiohjelmalle, jotta 

tehtävästä voidaan yleensä suoriutua. 

 

1.2 Tehtävän rajaus 

 

Optimointi itsessään on laaja asiakokonaisuus, josta löytyy paljon erilaista kirjallisuutta. 

Tässä opinnäytteessä keskitytään kuitenkin tehtävän ratkaisussa käytettävän 

optimointiohjelman kannalta tärkeisiin asioihin. Optimoinnin teoriassa keskitytään 

optimointimallien luomiseen ja em. optimointiohjelmassa käytettäviin 

optimointimenetelmiin. Optimointiohjelmassa puolestaan keskitytään simulointimallien 

optimoinnin kannalta tärkeisiin asioihin.  
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2 OPTIMOINNIN TEORIAA 

2.1 Optimointitehtävän muodostaminen ja ratkaiseminen 

 

Optimointitehtävää kannattaa lähteä ratkaisemaan kuvan 2.1 kaavion mukaisesti. 

Kaaviossa lähdetään tieteellisestä tai teknillisestä ongelmasta, jonka pohjalta muodostetaan 

matemaattinen malli. Tämä voi olla sellaisenaan optimointitehtävä tai siinä voi olla osana 

optimointitehtävän ratkaiseminen. Lisäksi joissain tapauksissa toisen tyyppinen 

matemaattinen malli voidaan muuttaa optimointitehtävän muotoon. /2/ 

 

 

Kuva 2.1 Optimointitehtävän muodostaminen ja ratkaiseminen /2/. 

 

Kun optimointitehtävä on muodostettu, joudutaan etsimään sille sopiva ratkaisumenetelmä. 

Aluksi kannattaa pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman yksinkertainen malli, jolloin 

voidaan paitsi varmistua ratkaisumenetelmän ja –ohjelmiston toimivuudesta myös mallin 

mielekkyydestä. Mallinnusprosessissa tarkennetaan ja laajennetaan matemaattisia malleja 

ja pyritään lopulta ratkaisemaan tehtäviä, jotka kuvaavat riittävän tarkasti ja luotettavasti 

tutkittavaa ilmiötä. /2/ 
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Kun ratkaisu on saatu, täytyy sen järkevyys ja tarkkuus tarkistaa, minkä jälkeen voidaan 

tutkia saadun ratkaisun herkkyyttä annetun mallin syöttödatan suhteen. Lopuksi on syytä 

tutkia ratkaisun osuvuutta alkuperäisen tieteellisen tehtävän kannalta. Usein mallia 

joudutaan hiomaan ja tarkentamaan, jolloin kaavion esittämää prosessia käydään 

toistuvasti läpi. /2/ 

 

2.1.1 Optimointitehtävän muodostaminen 

 

Optimointitehtävän muodostaminen on tärkeä vaihe tehtävän ratkaisemisessa. Huonosti 

asetetun optimointitehtävän ratkaiseminen voi epäonnistua muun muassa häiriöalttiuden tai 

rajoitteiden ristiriitaisuuden vuoksi. Stabiilillakin ratkaisumenetelmällä voi olla ongelmia 

huonosti asetettujen tehtävien käsittelyssä. /2/ 

 

Seuraavassa muutamia käyttökelpoisia ohjeita optimointitehtävien muodostamiseen ja 

ratkaisemiseen: 

 

1. Kehitä ensin yksinkertainen malli ja ratkaise se. Lisää malliin ominaisuuksia 

vähitellen, ja ratkaise malli kussakin vaiheessa. 

2. Pyri käyttämään sileitä kohdefunktioita ja rajoitteita. 

3. Selvitä tarkkaan rajoitteiden merkitys ja tyyppi. Määrittele erikseen lineaariset ja 

epälineaariset rajoitteet sekä laatikkorajoitteet. 

4. Pyri vähentämään optimointitehtävän häiriöalttiutta. Vältä hyvin lähellä toisiaan 

olevia yhtälörajoitteita (pienet virheet rajoitteissa voivat vaikuttaa minimin 

löytymiseen ratkaisevasti). Skaalaa muuttujat ja rajoitteet järkevästi, mieluiten 

lähelle ykköstä. 

5. Tarkista, että kohdefunktion ja rajoitteiden arvot ja derivaatat lasketaan oikein. /2/ 

 

Rajoitteiden linearisoinnilla voidaan  huomattavasti tehostaa epälineaarisen 

optimointitehtävän ratkaisemista. Esimerkiksi muotoa 

 



 

 

7

b
x
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x
a ≤++ ...

2

2

1

1
βα          (1) 

olevan rajoitteen voi linearisoida määrittelemällä uudet muuttujat 

 

βα
2

2
1

1
1,1
x

x
x

x =′=′          (2) 

 

Vaikka kohdefunktio tulisikin epälineaarisemmaksi, on lineaarisia rajoitteita sisältävän 

tehtävän ratkaiseminen yleensä helpompaa. /2/ 

 

2.1.2 Optimointimenetelmän valinta 

 

Kun optimointitehtävä on muodostettu, joudutaan etsimään sille sopiva ratkaisumenetelmä. 

Oikean menetelmän valinta on sekä tärkeää että vaikeaa, sillä ei ole olemassa mitään 

ratkaisumenetelmää, joka sopisi kaikkien optimointiongelmien ratkaisuun. Ajatellaan 

vaikka funktiota ( ) [ ] [ ]1,0,: →hilo xxxf  

 

�
�
� ><−

=
muulloin

axkun
xf

,0
0,,1

)(
εε

      (3) 

 

Ongelma voidaan tehdä vaikeammaksi joko pienentämällä lopetusehdon ε arvoa tai 

suurentamalla väliä [ ]hilo xx , . Arvoja muuttamalla saadaankin kohtuullisen helposti vaikea 

optimointiongelma, jota voidaan käyttää eri menetelmien testaamiseen. /3/ 

 

Usein onkin tärkeämpää saada likimääräinen ratkaisu, joka toteuttaa rajoitteet eli on 

käyvällä alueella, kuin tarkka ratkaisu, joka on käypä vasta iteraatioiden lopussa. Näin 

ollen ratkaisumenetelmä voikin olla käyttökelpoinen, vaikkei se takaakaan optimaalista 

lopputulosta. /2/, /3/ 

 

Optimointimenetelmät voidaan jakaa sen mukaan etsivätkö ne globaalista vai lokaalista 

optimia, kuva 2.2. Käytännön tehtävissä ei juurikaan käytetä lokaalisia menetelmiä, sillä 
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yleensä etsitään globaalista optimia. Etsittäessä globaalia optimia lokaalisella 

optimointimenetelmällä, joudutaan optimointi suorittamaan tekemällä useita ajoja käyttäen 

eri lähtöpisteitä /4/. Siltikään ei voida olla varmoja globaalisen optimin löytymisestä. 

  

 

 

Kuva 2.2 Optimointimenetelmät jaoteltuina globaalisiin ja lokaalisiin menetelmiin /1/. 

 

2.2 Rangaistusfunktiot 

 

Rangaistusfunktiomenetelmissä rajoitettu optimointitehtävä muutetaan rajoittamattomaksi 

optimointitehtäväksi ottamalla rajoitusfunktiot mukaan kohdefunktioon ns. 

rangaistustermeiksi. Tarkastellaan aluksi optimointitehtävää, jossa on mukana 

epäyhtälörajoituksia 

 

mjxg
xf

j ,...,1,0)(
min)(

=≤
→

       (4) 

 

Tämän optimointitehtävän ratkaisuun voidaan käyttää joko ulkopuolista tai sisäpuolista 

rangaistufunktiomenetelmää. Sisäpuolisessa rangaistusfunktiomenetelmässä 

kohdefunktiona käytetään 

 

�
=

−=
m

j j
kk xg

rxfrxP
1 )(

1)(),(         (5) 

jossa kr  =  rangaistusparametri 
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tai 

�
=

−−=
m

j
jkk xgrxfrxP

1

))(log()(),(        (6) 

Ulkopuolisessa rangaistusfunktiomenetelmässä kohdefunktiona käytetään /4/ 

 

�
=

−=
m

j
jkk xgHrxfrxP

1
))(()(),(        (7) 

 

jossa 

 

��

�
�
�

≤

>
==

0)(,0
0)(),(

))(,0max(
xgjos
xgjosxg

xgH
j

jj
j     (8) 

 

tai 

 
2)))(,0(max( xgH j=          (9) 

 

Yhtälöistä (7)…(9) nähdään, että lähestyttäessä sallitun alueen rajaa rangaistustermi alkaa 

vaikuttaa yhä enemmän. Sisäpuolinen rangaistustermi vaikuttaa sallitun alueen sisäpuolella 

ja ulkopuolinen rangaistustermi sen ulkopuolella. Kuvassa 2.3 on esitetty ulko- ja 

sisäpuolisen rangaistusfunktion käyttäytyminen rajan läheisyydessä. /4/ 

 



 

 

10

  

Kuva 2.3 Rangaistusfunktiomenetelmien käyttäytyminen sallitunalueen rajan lähellä:                                 

(a) ulkopuolinen; (b) sisäpuolinen /5/ 

 

Perinteisissä rangaistusfunktiomenetelmissä suurimpana ongelmana on se, että 

rangaistusten rikkomista täytyy painottaa voimakkaasti verrattuna kohdefunktion arvoon. 

Tämä voi jossain tapauksissa johtaa vaikeasti optimoitavaan funktioon. /4/ 

 

Yleisen epälineaarisen optimointitehtävän ratkaisemiseksi on kehitetty ns. tarkka 

rangaistusfunktio 

 

�
�
�

�
�
�

−++= � �
= +=

m

j

p

mj
jj xgxhcxfcxP

1 1
))(,0max()()(),(      (10) 

 

jossa  c = skalaarikerroin, jolla on äärellinen arvo  

 ( )xh j  = yhtäsuuruusrajoitus. /4/ 

 

Tällä funktiolla on sama optimi kuin alkuperäisellä yleisellä optimointitehtävällä. Myös 

tämän funktion optimoinnissa voi Sargentin /6/ mukaan tulla vaikeuksia, koska se ei ole 

differentioituva. /4/ 
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2.3 Rajoiteyhtälöt 

 

Usein optimointitehtävä sisältää rajoitteita parametrivektorille x. Kyseessä voi olla 

esimerkiksi maksimikustannus tai optimoitavaa systeemiä koskeva rajoitus. Rajoitteellisen 

jatkuvasti differentioituvan optimointitehtävän perustyyppi on 

 

0)(0)(),(min =≤ xhjaxgkunxf       (11) 

 

jossa RRf n
�:  on minimoitava kohdefunktio. Vektoriarvoinen funktio pn RRg �:  

muodostaa epäyhtälörajoitteet 0)( ≤xg  ja funktio qn RRh �:  yhtälörajoitteet 0)( =xh . 

/2/ 

 

2.4 Monitavoitteinen optimointi 

 

Melkein kaikki päätökset ovat monitavoitteisia. Monimutkaisissa suunnitteluongelmissa 

usein joudutaankin tarkastelemaan useita eri tavoitteita, jotka eivät ole keskenään 

vertailukelpoisia. Tällaisesta tilanteesta voidaan muodostaa monitavoitteinen 

optimointiongelma, missä suunnittelijan tavoitteena on minimoida ja/tai maksimoida 

samanaikaisesti useita kohdeyhtälöitä hyvän kompromissin löytämiseksi. Esimerkiksi 

suunniteltaessa yksinkertaista molemmista päistä tuettua palkkia voidaan minimoida 

kustannuksia, mutta myös palkin jäykkyyden tulisi olla mahdollisimman suuri tai taipuman 

tulisi olla mahdollisimman pieni. Kuitenkin nämä tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa. 

Tällöin ei ole olemassa järkevää yksitavoitteista ratkaisua. Ongelma täytyykin ratkaista 

jonkin asteisella kompromissilla, joka antaa suunnittelijalle yhden optimaalisen ratkaisun 

sijaan useamman hyvän vaihtoehtoisen ratkaisun. /7/, /8/ 

 

Kompromissin aikaansaamiseksi täytyykin käyttää erilaisia painotusmenetelmiä, joilla 

voidaan määrittää tavoitteiden painoarvo. Painotusmenetelmiä on kolme eri tyyppiä: 

tavoitepainotusmenetelmät, välimatkafunktiomenetelmät ja hybridimenetelmät. 

Tavoitepainotusmenetelmä on menetelmävaihtoehdoista yksinkertaisin, sillä siinä vain 
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annetaan tavoitteille eri painokertoimet. Tavoitepainotusmenetelmiä ovat mm. tavoitteiden 

painotusmenetelmä ja normalisoitu painotusmenetelmä. 

 

Välimatkafunktiomenetelmissä oletetaan f0:n olevan täydellinen ratkaisu, joka 

samanaikaisesti tuottaa minimiarvoja kaikille kriteereille. Sellaista ratkaisua ei ole 

olemassa, sillä se on mahdoton tavoite, vaikka se kompromissiohjelmoinnin tavoitteeksi 

onkin esitetty. Kompromissiohjelmoinnissa paras tai tyydyttävä ratkaisu on määritetty 

siten, että se minimoi määräämättömien ratkaisuiden ja ideaalisen ratkaisun välisen 

etäisyyden. Kompromissiohjelmoinnin käyttämänä valintakriteerinä toimii useissa 

erilaisissa muodoissa olevan joukon Lp ideaalisesta ratkaisusta f0 mittaaman normalisoidun 

etäisyyden minimointi. Joukko Lp ilmoittaa kuinka lähellä tyydyttävä ratkaisu on ideaalista 

ratkaisua sekä ilmaisee hyväksyttävän joukon. Välimatkafunktiomenetelmiä ovat muun 

muassa globaaliset kriteerimenetelmät. /7/ 

 

Hybridimenetelmät ovat tavoitepainotusmenetelmien ja välimatkafunktiomenetelmien 

yhdistelmiä. Niitä edustaa esimerkiksi painottava globaalinen kriteerimenetelmä. 

 

2.4.1 Tavoitteiden painotusmenetelmä 

 

Puhtaassa painotusmenetelmässä jokainen kohdefunktio on laskettu yhteen erilaisilla 

painokertoimilla. Tällöin monikriteerinen optimointiongelma muutetaan yksiskalaariseksi 

luomalla seuraavaa muotoa oleva funktio: 

 

�
=

=
r

i
ii xfwxf

1
)()(          (12) 

jossa  r = kohdefunktioiden määrä 

 x = suunnitteluparametri 

 wi = painotusarvo ja 

0≥iw , sekä 

�
=

=
r

i
iw

1
1 . /7/ 
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Jos painokertoimia muutetaan, saattaa optimoinnin tulos muuttua merkittävästi ja tulos 

riippuu voimakkaasti eri kohdefunktioiden nimellisarvoista. /7/ 

 

2.4.2 Normalisoitu tavoitemenetelmä 

 

Normalisoitu tavoitemenetelmä ratkaisee puhtaan painoarvomenetelmän ongelman, 

esimerkiksi puhtaassa painotusmenetelmässä painokertoimet eivät heijasta verrannollisesti 

tavoitteiden relatiivista tärkeyttä, koska kohdefunktioiden nimellisarvoilla on  suuria 

eroavaisuuksia. Normalisoidussa painotusmenetelmässä wi heijastaa kiinteästi tavoitteiden 

tärkeyttä. 

 

�
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r

i i

ii
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1
0

)()(          (13) 

 

jossa f0 = i:nnen kohdefunktion optimi ja 

0≥iw , 

�
=

=
r

i
iw

1
1 , sekä 

00 ≠if  . /7/ 

 

2.4.3 I globaalinen kriteerimenetelmä 

 

Globaalisessa kriteerimenetelmässä globaalista kriteeriä kuvaava funktio mittaa sen 

hetkisen ratkaisun etäisyyttä, poikkeamaa, ideaalisesta ratkaisusta f0. Funktion yleinen 

muoto on 

 

,....3,2,1
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     (14) 
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Pt:n arvona on suositeltavaa käyttää arvoa 2, mutta myös muita arvoja, kuten 1,3,4, 

voidaan käyttää. Saatu tulos riippuu valitusta Pt:n arvosta. Pt = 1 tarkoittaa lineaarista 

riippuvuutta, Pt = 2 tarkoittaa neliöllistä riippuvuutta jne. Mitä suurempi potenssitekijän 

Pt:n arvo sitä vähemmän optimiaan lähellä olevat tavoitteet vaikuttavat kohdefunktion 

arvoon, kuva 2.4. /7/ 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

fi(x)

f(x
)

Pt = 1
Pt = 2
Pt = 3

 

Kuva 2.4 Potenssitekijän Pt  arvon  vaikutus kohdefunktion käyttäytymiseen I globaalisella 

kriteerimenetelmällä. 

 

Käytettäessä I globaalista kriteerimenetelmää parittomalla potenssitekijällä yksittäisen 

tavoitteen virhe korvautuu kohdefunktiossa toisen tavoitteen erisuuntaan olevalla 

samansuuruisella virheellä. Käytännössä I globaalinen kriteerimenetelmä voikin löytää 

äärettömän määrän samanarvoisia optimeja riippumatta siitä kuinka lähellä yksittäiset 

tavoitteet ovat optimejaan. 
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2.4.4 II globaalinen kriteerimenetelmä 

 

Monitavoitteisen optimointitehtävän ratkaisuun voidaan käyttää myös poikkeaman 

absoluuttista arvoa /7/. Absoluuttinen arvo saadaan ottamalla itseisarvo ideaaliarvon ja 

saadun arvon erotuksesta.  
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=

−==
k

i
iiPt xfffLP

1

0 )()(1       (16) 
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2
1

1

20 )()(2 �
�

�
�
�

� −== �
=

k

i
iiPt xfffLP   Euklidinen mitta   (17) 

jos 

)(max)( 0 xfffLP iiPt −=∞=   Chebysevin mitta  (18) 

 

Mitä suurempi potenssitekijän Pt:n arvo sitä enemmän suuri yksittäinen virhe vaikuttaa 

kohdefunktion arvoon. Potenssitekijän arvon ollessa ääretön on kohdefunktion arvo sama 

kuin suurimman virheen arvo. 

 

2.4.5 III globaalinen kriteerimenetelmä 

 

Käytettäessä virheen absoluuttista arvoa pienillä arvoilla ei juurikaan ole vaikutusta 

kohdefunktion arvoon. Absoluuttisen arvon sijaan onkin suositeltavaa käyttää relatiivista 

poikkeamaa: 
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Tässä tapauksissa Pt:llä on suurempi joukko. /7/ 

 

2.4.6 Painottava globaalinen kriteerimenetelmä 

 

Painottava globaalinen kriteerimenetelmä on laadittu käyttämällä painotusparametreja, 

jotka voivat saada yhtälöllä (14) suuria määriä Pareton optimeja /9/ eli tilanteita, joissa ei 

enää ole mahdollista lisätä yhdenkään jäsenen hyvinvointia ilman, että jonkun toisen 

jäsenen hyvinvointia samalla vähennettäisiin. Valitsemalla 2=tP ,  joka merkitsee 

euklidista etäisyyttä Pareton optimin ja ideaalisen ratkaisun välillä, saadaan etäisyyden 

koordinaatit painotettua seuraavasti 
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Yhtälöllä (20) saatu tulos vaihtelee huomattavasti Pt:n eri arvoilla. /7/ 

 

2.5 Evoluutioalgoritmit 

 

Termiä keinoäly käytetään yleisesti kuvaamaan erilaisia yrityksiä ja menetelmiä luoda 

älykäs systeemi, joka on, enemmän tai vähemmän, autonominen ja näin ollen kykenevä 

oppimaan, tekemään päätöksiä tai kykenevä organisoimaan itseään. Suosituin keinoälyn 

muoto on laskennallinen älykkyys. Laskennallista älykkyyttä voidaan luonnehtia ei-

deterministiseksi, aineiston numeeriseen esitysmuotoon ja numeerisiin operaatioihin 

perustuvaksi stokastiseksi lähestymistavaksi. Koska numeerinen tietokone on tällä hetkellä 

luonnollisin alusta kyseenalaiselle systeemille, voidaan suurinta osaa olemassa olevista 

laskennallisista älykkyyksistä kutsutaan termillä ”soft computing”. /10/ 

 

Käytetyimmät soft computing menetelmät, evoluutioalgoritmit, hermoverkot ja sumea 

logiikka, ovat osoittautuneet hyvin käyttökelpoisiksi teollisuudelle merkittävien 
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sovellusten kehittämisessä. Erityisesti viime vuosikymmenen aikana näiden menetelmien 

käyttö on kasvanut nopeasti ja onnistuneista sovelluksista on jatkuvasti tiedotettu. /10/ 

 

Evoluutioteoria ja genetiikka tarjoavatkin menetelmiä hyödyntää yksinkertaisesti 

tietokoneiden suurta laskentakapasiteettia vaikeiden optimointiongelmien ratkaisemisessa. 

Harvalla tietotekniikan menetelmällä on miljardien vuosien kenttätestit takanaan kuten on 

evoluutioalgoritmeilla. Vielä pitempään ja massiivisempaan testaukseen yltää vain ns. 

termodynaaminen menetelmä, jonka esikuva on kiinteän aineen jäähdyttämisprosessi. 

Ikivanhaa perua ovat myös hermoverkot lähes 600 miljoonan vuoden iällään. /11/ 

 

Evoluutioalgoritmit ovat luonnon kehityskulkua matkimaan pyrkiviä 

optimointimenetelmiä. Optimointi aloitetaan arpomalla yritteiden joukko, populaatio, jota 

käsitellään optimoinnin aikana risteyttämällä niitä keskenään ja luomalla niistä erilaisia 

mutaatioita. Tyypillisen evoluutioalgoritmin periaate on esitetty kuvassa 2.5. /12/ 

  

 

1. Aloitus: luo (satunnainen) joukko yritteitä (aloituspopulaatio) 

2. Valinta: karsi huonoimmat yritteet. Jos riittävän hyvä ratkaisu on löytynyt tai aika 

on loppunut, niin lopeta. 

3. Yhdistely: yhdistele ratkaisuja satunnaisesti (risteytys) ja lisää tarvittaessa 

satunnaisuutta (mutaatio). 

4. Toisto: palaa askeleeseen 2 (uusi sukupolvi). 

Kuva 2.5 Geneettisen algoritmin runko /11/. 

 

 

2.5.1 Differentiaalievoluutio 

 

Differentiaalievoluutio (DE) on monin tavoin tyypillinen evoluutioalgoritmi, kuva 2.5.  DE 

luo satunnaisen alkupopulaation PG=0 populaation lukumäärän (NP) parametrivektoreista 

xj,i,G: 
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{ }
[ ]

DjNPNPi
xxrandxx

xxxxxxP
lo
j

hi
jj

lo
jGij

GijGiGNPGiGGG

,...,2,1,4,,...,2,1
)(*1,0

,,...,,...,,

0,,

,,,,,,2,1

=≥=

−+=

==

=

�����

     (21) 

 

jossa  [ ]1,0jrand  = satunnaismuuttuja  

 j = lapsivektori.  

hi = yläraja 

lo = alaraja. 

G = sukupolvi 

D = parametrien lukumäärä 

 

Kaavassa 21 satunnaismuuttuja [ ]1,0jrand  saa tasaisesti arvoja nollasta ykköseen ja 

alaindeksi j ilmaisee uuden satunnaisarvon luotavan jokaiselle j:n arvolle; siis jokaiselle 

kohdemuuttujalle. /13/, /14/ 

 

Alustuksen jälkeen populaatiota käsitellään usean sukupolven ajan mutaatioilla, 

rekombinaatioilla ja valinnoilla, kuva 2.6. DE käyttää sekä mutaatiota että rekombinaatiota 

yhden ’lapsen’, yritevektorin 1,, +Giju , luomiseen jokaiselle vanhempivektorille Gijx ,, , kuten 

yhtälö 22 osoittaa, 
 

{ },,...,2,1,, 321 NPrrr ∈  
(valittu satunnaisesti, paitsi: irrr ≠≠≠ 321 ) 

[ ) 1)*1,0int( += Drandj irand  
{ 

if [ ) )1,0( randj jjCRrand =∨<       (22) 
 )(* ,2,,1,,3,1,,1,, GrjGrjGrjGijGij xxFxu −+== ++ ν  
else 
 GijGij xu ,,1,, =+  

} 

 

jossa  r1, r2, r3 = satunnaisesti valittu populaatioindeksi 

 i = tämänhetkinen kohdevektorin (vanhempi) osoite  

CR = risteytysvakio  
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F = painotuskerroin. /15/. /13/ 

 

Siis populaation koon, NP, pitää olla suurempi kuin 3. Kumpikin CR ja F ovat käyttäjän 

valitsemia ohjausmuuttujia. Koska CR kuvaa todennäköisyyttä, on sen arvo väliltä [0,1]. F 

taasen on skaalausvektori, jonka arvo on tyypillisesti väliltä (0,1). Huomaa, että kun 

[ ]1,0jrand  on pienempi kuin CR tai jos randjj = , lapsiparametri on kolmen satunnaisesti 

valitun vektorin lineaarikombinaatio; muulloin lapsiparametri  periytyy suoraan 

vanhemmistaan. Ehto ’ randjj =∨ ’ varmistaa, että lapsivektorit eroavat vanhemmistaan 

vähintään yhden parametrin verran (esimerkiksi kun CR=0). /13/ 

 

Jokaisen lapsen jälkeen vektoria arvioidaan kohdefunktiolla ja sen kustannusta vertaillaan 

sen vanhempien kustannukseen. Jos lapsivektorin kustannukset ovat yhtä suuret tai 

pienemmät kuin vanhempivektorilla, se korvaa populaatiossa vanhempivektorinsa; 

muulloin lapsivektorin kustannukset ovat suuremmat kuin sen vanhemmalla, 

vanhempivektori säilyy. Yhtälö (23) esittää tätä yksinkertaista päätäntäprosessia: 

 

�
�
� ≤

= ++
+ muulloinx

xfufjosu
x

Gi

GiGiGi
Gi

,

,1,1,
1,
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���

�      (23) 

 

Kun täten on valittu uusi uuden sukupolven jäsenet, niin DE:n evoluutiokiertokulku toistuu 

kunnes joko tehtävä on ratkaistu, kaikki vektorit konvergoituvat samaan pisteeseen tai 

moneen sukupolveen ei parannusta ole tapahtunut. Differentiaalievoluution algoritmi on 

esitetty kuvissa 2.6 ja 2.7. /13/ 

 

 

 



 

 

20

Differentiaalievoluutio (DE)

yksilö 1 yksilö 2 yksilö 3 yksilö 4 yksilö 5 yksilö 6

kustannusarvo 1.38 3.71 3.78 1.26 2.10 2.47
parametri 1 0.12 0.51 0.88 0.23 0.12 0.79 VALLITSEVA
parametri 2 0.14 0.74 0.68 0.01 0.73 0.90 POPULAATIO
parametri 3 0.24 0.59 0.92 0.57 0.43 0.27
parametri 4 0.77 0.98 0.86 0.06 0.12 0.26
parametri 5 0.11 0.90 0.44 0.39 0.69 0.25

painotettu
ero- ero-

vektori vektori

0.28 0.22
0.73 0.58
0.02 0.01
0.92 0.73
0.51 0.40

häiriövektori

1.01
1.49
0.28
1.00
0.66

yritevektori

kustannusarvo 2.82
parametri 1 1.01
parametri 2 0.14
parametri 3 0.24 DE:n ohjausmuuttujat
parametri 4 0.77 dimensioiden lukumäärä D 5
parametri 5 0.66 populaation koko NP 6

painotuskerroin F 0.80
risteytysvakio CR 0.50

yksilö 1 yksilö 2 yksilö 3 yksilö 4 yksilö 5 yksilö 6

kustannusarvo 1.38
parametri 1 0.12 POPULAATIO
parametri 2 0.14 SEURAAVAAN
parametri 3 0.24 SUKUPOLVEEN
parametri 4 0.77
parametri 5 0.11

+ -

+
+

1.
Valitse kohdevektori

2.
Valitse satunnaisesti kaksi muuta 
vektoria

3.
Kolmas satunnaisesti valittu vektori 
mutaatiota varten

RISTEYTYS:
Valitse parametrin arvo 
todennäköisyydellä CR häiriövektorista, 
muulloin arvo valitaan kohdevektorista

VALINTA:
Valitse joko kohde- tai yritevektori. Se 
kummalla on pienempi kustannusarvo 
selviää.

x F

MUTAATIO:
Lisää F :llä painotettu 
erovektori kolmanteen 
satunnaiseen vektoriin

KUSTANNUSFUNKTION 
ARVIOINTI:
Tässä vaiheessa 
arvioidaan yritevektorin 
kustannusarvo

 

Kuva 2.6 Differentiaalievoluution toiminta /16/. 
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Syötöt: [ ],1,0),1,0(,4,, max ∈+∈≥ CRFNPGD ja alkuperäiset rajat: )()( , hilo xx �� . 

Alustus: 
[ ] ( )
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    Kun  

                   Mutaatio ja risteytyminen: 

           , satunnaisesti valittuja, paitsi: 
    , satunnaisesti valittu jokaiselle   :n arvolle 
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Kuva 2.7 Yhtälöt (21)…(23) yhdistettyinä /13/. 

 

Differentiaalievoluutio pyrkii aina pienentämään kustannuksia, eli DE pyrkii etsimään 

systeemin minimiä. Maksimia etsittäessä täytyy maksimointiongelma muuttaa 

minimointiongelmaksi. Maksimointiongelma muutetaan minimointiongelmaksi 

yksinkertaisesti lisäämällä kohdefunktion eteen miinusmerkki (kuva 2.8). 

 

 

 

Kuva 2.8 Funktion f(x) minimi ja funktion -f(x) maksimi löytyvät samasta pisteestä /2/. 
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3 MEKATRONISEN LAITTEEN OPTIMOINTI OPTIMAZE-
OHJELMALLA 

 

Optimaze on AGIFAP-ohjelmalla /17/,/18/ valmistettujen FEM-mallien ja ADAMS-

ohjelmistolla valmistettujen simulointimallien optimointiin Lappeenrannan teknillisen 

korkeakoulun konetekniikan osastolla suunniteltu optimointiohjelma. Optimointiin 

ohjelma käyttää differentiaalievoluutiota sekä erilaisia apuoptimointialgoritmeja, kuten 

rangaistusfunktio- ja painotusmenetelmiä. 

 

Optimaze ohjelma rakentuu itsenäisten komponenttien varaan. Komponenteista 

muodostetaan optimointimalli kertomalla ohjelmalle komponenttien välinen tiedonsiirto. 

Erilaisia komponentteja on viisi: ADAMS-, AGIFAP-, matematiikka-, ratkaisija- ja 

taulukkokomponentti. ADAMS- ja AGIFAP-komponentteilla mahdollistetaan simulointi- 

ja FEM-mallien käyttö optimoinnissa. Matematiikkakomponenttia käytetään 

laskutoimenpiteiden suorittamiseen ja taulukkokomponenttia valmiiden taulukoiden 

tuontiin. Ratkaisija suorittaa varsinaisen optimoinnin. Ratkaisija muodostuu kolmesta 

alikomponentista: parametri-, rajoite- ja tavoitekomponenteista. Alikomponentteja 

käytetään ratkaisijan tiedonsiirroissa siten, että ratkaisijalle syötetään 

parametrikomponentilla optimointitehtävän suunnittelumuuttujat, rajoitekomponentilla 

rajoitteet ja tavoitekomponentilla tavoitteet. 

 

3.1 Optimointi käyttäen Optimaze-ohjelmaa 

 

Optimointi aloitetaan luomalla kohde- ja rajoiteyhtälöt sekä ohjelmakomponentit, jotka 

käyttävät optimoinnissa tarvittavia ohjelmia, kuten ADAMS:a ja AGIFAP:a. 

Komponenttien luonnin jälkeen selvitetään Optimazelle optimoinnin tiedonkulku 

yhdistämällä samat muuttujat eri komponenteista. Yhdistelyn jälkeen syötetään 

optimoinnissa tarvittavat parametrit ja käytetty painotusmenetelmä.  Vasta näiden 

vaiheiden jälkeen voidaan aloittaa optimointiajo. 
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Selvennetään ohjelman käyttöä  seuraavalla esimerkillä: minimoidaan suoraa yx =  siten, 

että x:n arvo saa minimissään olla 2, kuva 3.1. Ongelma voidaan ratkaista kahdella eri 

tavalla. Optimoitavaksi suureeksi voidaan asettaa joko x tai y. Käytettäessä optimoitavana 

suureena y:tä saadaan rajoite asettamalla parametrin x minimiarvoksi 2. Jotta esimerkki 

saadaan kattamaan myös rajoiteyhtälöt, käytetään esimerkissä optimoitavana suureena 

x:ää. Rajoite saadaan erillisellä rajoiteyhtälöllä. 

 

0

2

4

6

0 2 4 6

x=y
x=2

 

Kuva 3.1 Esimerkki  optimointitehtävästä: kohdefunktiota x=y rajoitetaan yhtälöllä x=2. 

 

Tehtävä aloitetaan luomalla kaksi matematiikkakomponenttia. Ensimmäinen sisältää 

optimoitavan kohdefunktion eli yx =  ja toinen sisältää rajoiteyhtälön 
x

r 21−= . Ohjelma 

käyttää rangaistusfunktiota r:n arvon ollessa negatiivinen. Kun  matematiikkakomponentit 

on luotu, luodaan ongelman ratkaisija (solver kuvassa 3.2). Ratkaisija sisältää parametri-, 

rajoite- ja kohdekomponentit, kuva 3.2. Komponenttien luomisen jälkeen täytyy ohjelmalle 

kertoa mikä mikin muuttuja on. Tämä tehdään yhdistelemällä muuttujia. Pääsääntönä 

yhdistämisessä on, että yhdistäminen suoritetaan siitä komponentista mihin muuttujan arvo 

kulkeutuu. Toiseen suuntaan yhdistäminen ei ohjelmassa ole edes mahdollista, sillä 

ohjelma näyttää kerrallaan ensimmäisen komponentin sisääntulot ja toisen komponentin 

ulostulot. Esimerkiksi kohdefunktion x (kuvassa 3.2 komponentissa suora_x=y) 

yhdistetään rajoiteyhtälön x:ään valitsemalla rajoiteyhtälökomponentista (Rajoite) yhdistä-

toiminto. Lisäksi kohdefunktion x  yhdistetään vielä ratkaisijan parametrikomponenttiin 

(Parameters) valitsemalla ratkaisijasta samainen yhdistä-toiminto. Muita yhdistelyjä ovat 



 

 

24

 

rajoiteyhtälön yhdistäminen ratkaisijan rajoitekomponenttiin (Restraints) ja kohdefunktion 

yhdistäminen ratkaisijan tavoitekomponenttiin (Objectives). 

 

 

 

Kuva 3.2 Suoran x=y optimointi Optimaze-ohjelmalla. Nuolet kuvaavat ratkaisijan (solver) ja muiden 

komponenttien välistä tiedonsiirtovuota. 

 

 

Yhdistelyn jälkeen täytyy ratkaisijalle antaa seuraavat tiedot: 

 

• parametrien ääri- ja testiarvot 

• rangaistusfunktioiden kertoimet (skalaarikertoimet c) 

• kohdemuuttujien kertoimet ja ideaaliarvot 

• populaation koko (NP) 

• sukupolvien maksimaalinen lukumäärä 

• mutaation todennäköisyys (risteytysvakio CR) 

• erokerroin (painotuskerroin F) 

• lopetusehdon tarkkuus 

• käytettävä painotusmenetelmä 
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Parametrien arvot vaihtelevat täysin optimointitehtävän mukaan, joten niiden arvot täytyy 

syöttää jokaiselle optimointitehtävälle erikseen. Rangaistusfunktioiden kertoimia ei 

tietenkään syötetä mikäli optimointitehtävä ei sisällä rangaistusfunktioiden käyttöä. 

Kertoimien arvon ainoa kriteeri on, että niiden täytyy olla tarpeeksi suuria palauttaakseen 

laskennan asetettujen rajojen sisälle. Käytännössä hyviä rangaistufunktioiden kertoimien 

arvoja ovat mm. 100 ja 1000. Kohdefunktion painokertoimella määrätään tavoitteen 

painotus ja se etsitäänkö kohdefunktion minimiä vai maksimia. Minimiä etsittäessä kerroin 

on negatiivinen ja maksimia etsittäessä positiivinen luku. Kohdefunktioiden 

painokertoimien itseisarvojen summan tulee olla 1. Ideaaliarvolla on merkitystä vain 

osassa painotusmenetelmiä. Niissä tavoitteet skaalataan yhtä suuriksi jakamalla ne 

ideaaliarvoilla. Lopuille suureille on asetettu jo valmiiksi joitain oletusasetuksia, taulukko 

3.1. Mutaation todennäköisyyden ja erokertoimen arvoja ei juurikaan kannata muutella, 

sillä niiden arvot ovat käytännössä hyviksi havaittuja. Yleensä riittääkin, kun populaation 

koon arvo asetetaan optimointitehtävään sopivaksi. Liian pienellä populaatiolla on riski 

juuttua lokaalisiin ääriarvoihin. Suuremmalla populaatiolla saadaan tarkempi tulos, mutta 

laskenta-aika pitenee huomattavasti. Mitään valmista sääntöä oikean populaation koon 

löytämiseksi ei kuitenkaan ole olemassa. Painotusmenetelmän valinnalla on vaikutusta 

vain monitavoitteisessa optimoinnissa. Oletuksena käytetään painotettua 

tavoitemenetelmää. 

 

Taulukko 3.1 Ratkaisijalle annettavia suureita. 

Suure Min Max Oletus 

Populaation koko 10 1000 10 

Sukupolvien max lkm 0 100000 10000 

Mutaation todennäköisyys > 0 < 1 0.98 

Erokerroin 0 < 2 0.6 

Lopetusehto > 0 1 0.001 

 

 

Ratkaisijan asetusten jälkeen on enää jäljellä vain ajon suorittaminen (kuva 3.3) ja tuloksen 

mielekkyyden arvioiminen. Optimoinnin aikana voidaan seurata optimoinnin edistymistä 

lopetusehdon kuvaajan, punainen kuvaaja kuva 3.3 perusteella. Mikäli kuvaajassa esiintyy 
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paljon piikkejä, on populaation koko todennäköisesti liian pieni. Tulokset ovat ajon jälkeen 

sekä tulostettavissa että luettavissa tiedostosta.  

 

 

 

Kuva 3.3 Suoritettu optimointiajo. 

 

3.1.1 Matematiikkakomponentti 

 

Optimazen matematiikkakomponentti on eräänlainen yleistyökalu, jolla voidaan suorittaa 

tyypillisimmät laskutoimenpiteet. Tällä hetkellä komponentti ei laskujen lisäksi tue kuin 

ehtorakennetta (if-else), mutta tulevaisuudessa siihen on tarkoitus lisätä myös muita 

tyypillisiä ohjelmointirakenteita. Matematiikkakomponentin tyypillisiä käyttökohteita ovat 

rajoitteet ja erilaisten arvojen laskenta suunnittelumuuttujien perusteella. Suurissa 

optimointimalleissa kannattaa kiinnittää huomiota matematiikkakomponentin selvyyteen. 

Ko. komponentit kannattaa jakaa selviin asiakokonaisuuksiin. Jaetuille komponenteille 
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voidaan sitten antaa jokin kuvaavaa nimi. Lisäksi niihin voidaan liittää sekä selventävä 

kuva että selostus. Liitettävien kuvien täytyy olla tallennettu ”bitmap”-muotoon. 

 

Kuvassa 3.4 on esitetty esimerkki matematiikkakomponentin sisällöstä. Esimerkissä 

lasketaan yhden vapausasteen puominosturin suurin mahdollinen nousu ja tarkistetaan, 

ettei syötetyn nousun arvo ylitä kyseistä arvoa. Muuttujien, yasema, xasema, Tyopituus, 

pituus ja nousu, arvot luetaan toisista komponenteista.

 

beta=atan(0.033/abs(yasema));

b=0.033/sin(beta);
gamma=atan(0.228/xasema);
suora=0.228/sin(gamma);
delta=acos((b^2+suora^2-Tyopituus^2)/(2*b*suora));
theta=beta+gamma+delta-PI/2;
MaxNousu=pituus*sin(theta);
if(MaxNousu>=nousu)
{

Nousu=nousu;
}
else
{

Nousu=MaxNousu;
}

Kuva 3.4 Esimerkki matematiikkakomponentin sisällöstä.  

 

3.1.2 Taulukkokomponentti 

  

Taulukkokomponentilla voidaan muuttujien arvot lukea taulukosta. Optimaze käyttää 

taulukoiden muuttujana rivinumeroa linkittäen kaikki rivillä olevat arvot yhteen. Ts. 

Optimaze käsittelee riviä yhtenä tuotteena ja lukee aina samalta riviltä tarvittavat 

tuotetiedot. Tuotetiedot on jaettu sarakkeisiin, joista kukin vastaa yhtä ominaisuutta. 

Menetelmä on kätevä käytettäessä komponenttia luettelona, esimerkiksi sylinteriluettelona, 

kuva 3.5. Taulukkokomponenttiin merkitään optimoinnissa käytettävät rivit (Unselected / 

Selected, kuva 3.5) ja sarakkeet (Off / On, kuva 3.5). Myös taulukkokomponenttiin 

voidaan liittää sekä kuva että selostus selventämään tai lisätietoa antamaan. 
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Taulukkokomponenttiin voidaan lukea vain tietyn tyyppisiä tekstitiedostoja. Jotta 

Optimaze lukisi taulukon oikein, täytyy sarakkeet erottaa välilyönnillä. Taulukossa 

ensimmäinen rivi on varattu muuttujien nimille. Toisesta löytyy syötetty yksikkö. 

Kolmannesta löytyy muuntokerroin, jolla luvut muunnetaan laskennassa käytettäviin 

yksiköihin. Neljänneltä riviltä löytyy Off/On-tieto. Taulukon kaikkiin loppuihin kohtiin 

tulee syöttää jokin numeroarvo. Mikäli taulukkoon syötetään johonkin kohtaan jotain 

muuta, tulee varmistaa, ettei Optimaze pääse valitsemaan kyseistä solua. Eli joko rivin tai 

sarakkeen tulee olla valitsematon. Esimerkiksi kuvan 3.5 sarakkeen 10 täytyy olla 

valitsematon siinä esiintyvien viivojen takia. 

 

Helpoin ja selkein tapa taulukkokomponenttien taulukoiden tekemiseen on käyttää jotakin 

yleistä taulukkolaskenta-ohjelmalla. Muodostettu taulukko tallennetaan tekstitiedostona. 

Useimmat taulukkolaskenta-ohjelmat kuitenkin käyttävät sarake-erottimena tabulaattoria 

välilyönnin sijaan. Tällöin vain tabulaattorit vaihdetaan välilyönneiksi valmiilla ohjelmalla.  

 

 

 

Kuva 3.5 Esimerkki taulukkokomponentista. Komponentissa on sylinteriluettelo, jonka perusteella 

optimointiohjelma valitsee sylinterin. 
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3.2 FEM-mallin optimointi 

 

Optimazella kyetään tällä hetkellä optimoimaan vain AGIFAP:lla tehtyjä FEM-malleja. 

Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää muidenkin FEM-mallien optimoitiin. AGIFAP:n 

etuna on kuitenkin lyhyt laskenta-aika. Ohjelma on hyvin yksinkertainen, sillä ko. 

ohjelmalla pystyy mallintamaan ainoastaan erilaisia palkkirakenteita. 

 

Optimointi aloitetaan luomalla AGIFAP:lla tarvittava FEM-malli. Mallin luonnin jälkeen 

ohjelmassa määritetään parametrit ja ajon tuloksena saatavat muuttujat. Parametrejä voivat 

olla erilaiset rakenteen mitat, kuten palkin pituus ja palkkien risteyskohdan sijainti. 

Kohdemuuttujia voivat olla palkkien siirtymien ja sisäisten jännitysten arvot. Ennen 

optimoinnin aloittamista luetaan mdf-tiedostosta Optimazeen parametrien ja muuttujien 

tiedot, kuva 3.6. Tämän jälkeen kyseistä toimenpidettä ei tarvitse enää suorittaa ellei 

parametreihin tai muuttujiin tehdä muutoksia. Itse optimoinnin aikana tiedot kulkevat 

ohjelmien välillä muistin välityksellä. 

 

 

suunnittelumuuttujien uudet arvot 

 

analysoinnin tulokset 

          

aloitustiedot  

 

Kuva 3.6 Tiedonsiirto Optimazen ja AGIFAP:n välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

AGIFAP OPTIMAZE 

mdf-tiedosto 
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3.3 Optimointi simulointimallilla 

 

Kuten yleensäkin kahden ohjelman yhdistämisessä, suurin ongelma ADAMS:n ja 

Optimazen tapauksessa on ohjelmien välinen rajapinta. Simulointimallin optimoinnissa, 

toisin kuin FEM-mallin optimoinnissa, kaikki tiedot välittyvät tiedostojen kautta, kuva 3.7. 

Simulointimallin optimoinnista on olemassa kaksi eri versiota. Ensimmäisessä ADAMS 

käynnistetään jokaista simulointia varten uudestaan. Toisessa yksi ADAMS suorittaa 

yhden sukupolven simuloinnit yhdessä tai useammassa osassa. Yhdellä ADAMS:lla 

simuloitavien simulointien määrä riippuu mallissa käytettävien FEM-ohjelmalla 

mallinnettujen osien lukumäärästä. Useita FEM-osia sisältäville malleille ei voida suorittaa 

kolmeakymmentä simulointia enempää kerrallaan, vaan yhden populaation simulointien 

määrä on jaettava alle kolmenkymmenen kokoisiin palasiin. Raskaita malleja 

optimoitaessa jälkimmäinen versio on huomattavasti nopeampi,  koska simulointimallia ei 

ladata jokaista simulointia varten erikseen. 

  

Itse optimoinnin toiminta on kummallakin versiolla samanlainen. Optimointi aloitetaan 

siirtämällä suunnitteluparametrien tiedot tiedoston ”muuttujat.txt” välityksellä. 

Optimoinnin aikana ADAMS lukee parametrien uudet arvot tiedostosta ”list.dat” ja 

kirjoittaa ajossa saadut tulokset tulostiedostoihin. Ensimmäisessä versiossa ADAMS 

ilmoittaa suoriutuneensa simuloinnista tiedostolla ”end.txt”. Optimaze käynnistää uuden 

ADAMS:n vasta kyseisen merkin saatuaan. Näin estetään useamman ADAMS:n 

samanaikainen toiminta. Jälkimmäisen versio käyttää ”end.txt”:n lisäksi merkkitiedostona 

tiedostoa ”luettu.txt”. ADAMS ilmoittaa kyseisellä tiedostolla Optimazelle koska ADAMS 

on lukenut uudet parametrien arvot tiedostosta ”list.dat”. Kyseisen tiedon saatuaan 

Optimaze pääsee kirjoittamaan ko. tiedostoon uudet parametri-arvot. 
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tiedot suunnitteluparametreista 

  

 

ajojen lukumäärä 

 

 

 suunnitteluparametrien uudet arvot 

 

 

ilmoitus ”suunnitteluparametrit luettu” 

 

 

 ajon tulokset kuvaajina 

 

 

ilmoitus ”ajo suoritettu” 

 

 

Kuva 3.7 Tiedonsiirto ADAMS:n ja Optimazen välillä. 

 

 

Työkierrossa ylimmän vallan omaa tietenkin Optimaze. Ensimmäisessä versiossa se 

määrää kaikesta muusta paitsi siitä, mitä ADAMS:n sisällä tapahtuu. ADAMS:n sisäinen 

työkierto määrätään päämakrossa, joka sisältää vain muiden makrojen käynnistyskäskyn ja 

mahdollisesti sulkemiskäskyn. Toisessa versiossa Optimaze käynnistää ADAMS:n ja 

syöttää sille simulointien lukumäärän. ADAMS:n päämakro ensin lukee simulointimallin 

ja simulointien lukumäärän. Tiedot saatuaan se käynnistelee alimakroja for-silmukassa 

kunnes for-silmukka saavuttaa simulointien lukumäärän. Näin ollen Optimazen käskytys- 

ja hallintamahdollisuudet ovat toisessa versiossa hiukan vähäisemmät, sillä ADAMS itse 

vastaa omista suorituksistaan. Ensimmäisen version algoritmi on esitetty kuvassa 3.8 ja 

toisen version algoritmi kuvassa 3.9. Kuten kuvista huomataan, niin ensimmäisessä 

versiossa jokaisella toiminnalla on oma vaiheensa ja ohjelmien samanaikainen toiminta on 

ADAMS OPTIMAZE 

luettu.txt 

list.dat 

resultn_fx.dat

end.txt 

main.dat 

muuttujat.txt 
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hyvin vähäistä. Toisessa versiossa kumpikin ohjelma suorittaa For-silmukan aikana 

toimintaansa varsin itsenäisesti. Tällä em. erolla ei kuitenkaan ole juurikaan vaikutusta 

laskenta-ajan kestoon, sillä Optimaze suorittaa omat laskenta yleensä murto-osassa 

ADAMS:n käyttämästä laskenta-ajasta. 

 

1. Optimaze kirjoittaa suunnittelumuuttujien uudet arvot. 

2. Optimaze käynnistää ADAMS:n. 

3. ADAMS lukee uudet arvot ja suorittaa simuloinnin. 

4. ADAMS kirjoittaa tulokset tiedostoihin. 

5. ADAMS luo tiedoston ”end.txt”. 

6. ADAMS sulkeutuu. 

7. Optimaze huomaa tiedoston ”end.txt”.  

8. Optimaze suorittaa omat laskelmansa. 

9. Optimaze joko lopettaa optimoinnin tai siirtyy kohtaan 1. 

 

Kuva 3.8 Ensimmäisen version toiminta-algoritmi. 
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1. Optimaze kirjoittaa simulointien määrän. 

2. Optimaze kirjoittaa suunnittelumuuttujien uudet arvot. 

3. Optimaze käynnistää ADAMS:n. 

4. ADAMS avaa simulointimallin. 

5. ADAMS lukee ajokertojen lukumäärän. 

6. FOR-silmukka. 

a) ADAMS lukee uudet suunnittelumuuttujien arvot ja suorittaa simuloinnin. 

b) ADAMS luo tiedoston ”luettu.txt”. 

c) Optimaze huomaa tiedoston ”luettu.txt”. 

d) Optimaze kirjoittaa uudet suunnittelumuuttujat. 

e) ADAMS kirjoittaa tulokset tiedostoihin. 

f) ADAMS luo tiedoston ”end.txt”  

g) Optimaze huomaa tiedoston ”end.txt”. 

h) Optimaze lukee tulokset. 

i) Optimaze suorittaa oman laskelmansa. 

7. ADAMS sulkeutuu. 

8. Optimaze joko lopettaa optimoinnin tai siirtyy kohtaan 2. 

 

Kuva 3.9 Toisen version toiminta-algoritmi. 

 

3.3.1 Optimazen ADAMS-asetukset 

 

Ennen optimoinnin aloittamista täytyy tarkistaa Optimazen asetukset, kuva 3.10. 

Asetuksissa on tärkeätä huomata, että Optimaze voi käyttää ADAMS:a joko näkyvänä tai 

näkymättömänä. Optimointia harjoitellessa on suotavaa käyttää ADAMS:a näkyvänä. 

Taitojen kehityttyä ei ole väliä kumpaa käyttää, sillä molempien suoritusajat ovat 

suunnilleen yhtä suuret. Se, kumpaa ADAMS-tyyppiä käytetään, määräytyy asetusikkunan 

”command”-kohdasta, kuva 3.10. Kyseisessä kohdassa vaihtoehtoina ovat joko ”aview ru-s 

b” tai ”aview ru-s i”. Ensimmäinen vaihtoehto käyttää ADAMS:a näkymättömänä ja toinen 

näkyvänä. Näkymättömässä ajossa ADAMS:n työkierto määräytyy kohdassa ”cmd” 

ilmoitetun makron mukaisesti. Kyseiseen makroon kannattaa sisällyttää vain toisten 
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makrojen avauskäskyt. Näkyvän ajon ADAMS suorittaa tiedoston ”aview.cmd” 

mukaisesti. Tiedoston täytyy sisältää ADAMS:n sulkemiskomennon, ettei ADAMS-ikkuna 

jää simuloinnin jäljiltä auki. 

 

 

 

Kuva 3.10 Optimazen ADAMS-asetukset. 

 

Edellä mainittujen lisäksi asetuksissa täytyy kertoa ADAMS:n käynnistävän ”mdi.bat”-

tiedoston ja kuvassa 3.7 esiintyvien välitiedostojen sijainti. Nimistä on helppo päätellä, 

mitä tiedostoja asetukset koskevat. Ainoan poikkeuksen muodostaa kohta ”Adams Res”. 

Kohdassa ilmoitetusta hakemistosta yrittää Optimaze lukea niin tiedoston ”end.txt” kuin 

tiedostot ”resultn_fx.dat”. 

 

3.3.2 ADAMS:n makrot 

 

ADAMS:n ja Optimazen yhdistämisessä vaikeutena on, ettei ADAMS:n koodiin pääse 

käsiksi. Tässä tapauksessa ongelma on hoidettu muokkaamalla ADAMS:a makroilla 

halutunlaiseksi. ADAMS:iin on tehty Optimazea varten kahdeksan erilaista helposti 

muokattavaa makroa, taulukko 3.2. Makroja voidaan muokata vapaasti ja ne voidaan 

vaihtaa kunhan vain kuvan 3.7 mukainen tiedonsiirtokaavio on voimassa. ADAMS:sta 

tulevaa tiedonsiirtoa ei voi muokata ilman, että Optimazea muokataan. ADAMS:n makrot 

on esitetty tarkemmin liitteessä I. 
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Makrojen käyttöä varten on huomioitava tiettyjä nimeämissääntöjä. Suunnittelumuuttujien 

tiedot tulostavaa makroa ja suunnittelumuuttajien uudet arvot tulostavaa makroa varten on 

suunnittelumuuttajat nimettävä *.DV_n_x:ksi, missä * tarkoittaa mallin nimeä, n 

muuttujan järjestysnumeroa ja x on muuttujan nimi käyttäjälle. Esimerkkeinä voidaan 

mainita .model_1.DV_1_xasema ja .hnosturi.DV_22_puominpituus. Järjestysnumeron 

täytyy olla nollaa suurempi luonnollinen luku (1,2,3,…). Numeroita saa periaatteessa 

puuttua välistä, mutta numeroiden puuttuminen aiheuttaa ylimääräisiä varoituksia 

simuloinnin aikana. 

 

Optimazeen menevät ulostulot valitaan ADAMS:n Build-valikossa sijaitsevalla Request-

toiminnolla. Toiminnassa on kuitenkin kaksi huomion arvoista seikkaa: oikea muodostus ja 

nimeäminen. Ensimmäiseksi Request:ia luotaessa on valittava ”Define Using Function 

Expression”, jolloin yhdelle Request:lle on syötettävissä kahdeksan eri funktiota. Kaikkiin 

kohtiin ei kuitenkaan funktiota tarvitse laittaa, sillä tyhjät funktiot saavat tulokseksi nollia. 

Optimaze suodattaa nämä ”nolla-suorat” pois.  Jokainen Request pitää nimetä result_n:ksi, 

jossa n on Request:n järjestysnumero. Järjestysnumeron täytyy olla nollaa suurempi 

luonnollinen luku (1,2,3,…). Yhtään numeroa ei kuitenkaan saa puuttua, muuten makro ja 

Optimaze jättävät korkeamman järjestysluvun omaavat Request:t huomioimatta. 

Useimmiten optimoitaessa pärjää joko yhdellä tai kahdella Request:lla, jolloin optimointiin 

on käytettävissä kahdeksan tai kuudentoista funktion tulokset. 
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Taulukko 3.2 Optimazea varten ADAMS:iin tehdyt makrot. 

makro toiminta huomautukset 

aview.cmd Käynnistää ”näkyvässä ajossa” 

halutut makrot. 

- Makron täytyy sisältää 

ADAMS:n sulkemiskäskyn. 

ajobatch.cmd Käynnistää ”näkymättömässä 

ajossa” halutut makrot. 

- Muuten samanlainen kuin 

edellinen, mutta ADAMS:n 

sulkemiskäsky puuttuu 

writing.cmd Kirjoittaa suunnittelumuuttujien 

tiedot haluttuun tiedostoon. 

- Suunnittelumuuttujat nimettävä 

*DV_n_x:ksi 

reading.cmd Lukee suunnittelumuuttujille uudet 

arvot tiedostosta list.dat 

- Suunnittelumuuttujat nimettävä 

*DV_n_x:ksi 

sign.cmd Luo tiedoston ”luettu.txt”, kun 

suunnittelumuuttujat on luettu. 

- Tiedoston luonnin jälkeen 

voidaan suunnittelumuuttujille 

kirjoittaa uudet arvot 

simulating.cmd Suorittaa ADAMS-mallin 

simuloinnin. 

- Ajoaika ym. muutettavissa 

curves91.cmd Kirjoittavat ajon tulokset 

Request:n mukaisesti. Request:ja 

tehdessä valitaan mitä tietoja 

optimoinnissa tarvitaan. 

- Toimii ADAMS 9.1:ssä. 

- Request:a luotaessa valittava 

funktiolausekkeiden mukainen 

määrittely 

- Request nimettävä result_n:ksi, 

missä n=1,2,3,… Yhtään 

numeroa ei kuitenkaan saa 

puuttua välistä. 

curves100.cmd Toimii kuten curves91.cmd, mutta 

suunniteltu ADAMS 10.0:aan 

-Toimii ADAMS 10.0:ssa kuten 

curves91.cmd ADAMS 9.1:ssä. 

reset.cmd Alustaa ADAMS:n seuraavaa 

simulaatiota varten 

- Käytetään toisessa versiossa. 

 



 

 

37

 

3.3.3 Simuloinnin tulosten käsittely 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, simuloinnin tulokset tallentuvat tiedostoihin kuvaajien 

pisteinä. Kuvaajien pisteistä on kuitenkin hankala löytää haluttu tieto ja optimointia varten 

tarvitaan kuitenkin yksiselitteinen kohdefunktio. Yleensä optimoinnissa pärjätään minimi- 

ja maksimipisteillä. Rasitusten optimointia varten tarvitaan voiman kuvaajista kuitenkin 

paljon enemmän tietoa, jos rakenteessa esiintyy suuria jännitysvaihteluita. Kaikille 

kuvaajille lasketaankin Rainflow-analyysi /19/. Rainflow-analyysin tuloksena saadaan 

voiman kuvaajien jännitysvaihteluiden lukumäärät suuruusluokittain /20/. Kyseinen 

analyysi on muille kuin voiman kuvaajille täysin turha, mutta analyysin laskentaan käytetty 

aika on olematon simulointien kestoon verrattuna. Rainflow-analyysin tulokset tallentuvat 

tiedostoon ”Rainflow.dat”, kuva 3.11. 

 

result_1_f1.y_data (NO UNITS) 

 

FACTORS FOR FATIGUE ANALYSIS: 

-------------------------------------------------- 

Min value = 0 

Max value = 2 

Min peak  = 0 

Max peak  = 0 

Delta max = 2 

Eqv       = 2 

Psi2      = 1 

Cycles    = 0.5 

Eqv5      = 0.00928318 

Psi25     = 0.00464159 

 

Kuva 3.11 Tiedoston Rainflow.dat osa.        
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Simulointimallin optimoinnissa kohdefunktio muodostetaan em. tiedoston perusteella. 

Mahdollisia optimoitavia suureita ovat: 

 

• minimipiste (min value) 

• maksimipiste (max value) 

• minimihuippu (min peak) 

• maksimihuippu (max peak) 

• maksimi- ja minimipisteen erotus δmax (delta max) 

• ekvivalentti jännitysvaihtelu σeq (eqv) 

• maksimiarvon ja ekvivalentin jännitysvaihtelun suhdeluku ψ2 (psi2) 

• väsymisrajaan verrattava ekvivalentti jännitysvaihtelu σeq5 (eqv5) 

• maksimiarvon ja jännitysvaihtelun σekv5 suhdeluku ψ25 (psi25). 

 

Optimazessa ekvivalentit jännitysvaihtelut lasketaan kaavalla: 

1

0

1

1
m

d

k

ii
i

m
i

eq N

n

��
�
�
�

�

�

��
�
�
�

�

� ∆
=∆
�
=

σ
σ         (24) 

jossa  i = jännitystason numero 

 i0 = katkaisurajan jännitystason numero 

 m1 = Wöhler-käyrän kulmakerroin 

 ni = jännitysjaksojen lukumäärä jännitystasolla i 

 σi = jännitysvaihteluiden suuruus jännitystasolla i 

Nd = jännistysjaksojen lukumäärien summa. Väsymisrajaan verrattava tulos 

saadaan sijoittamalla Nd:n arvoksi 5*106. /19/ 
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3.3.4 Optimoinnin vaiheet simulointimallia optimoitaessa 

 

 

Simulointimallin optimoinnin onnistuminen edellyttää työvaiheiden tarkkaa seuraamista. 

Ensimmäisenä täytyy suorittaa ADAMS:n työvaiheet. Vasta sitten voidaan siirtyä 

käyttämään Optimazea. Työvaiheet ovat seuraavat: 

 

ADAMS:ssa suoritettavat työvaiheet: 

 

1. Luodaan simulointimalli 

2. Luodaan suunnittelumuuttujat. Suunnittelumuuttujat tulee nimetä kappaleessa 3.3.2 

mainitulla tavalla. 

3. Suoritetaan makro ”writing.cmd”, joka kirjoittaa ylös suunnittelumuuttujien tiedot. 

4. Muokataan makroja tarpeen mukaan. 

 

Optimazessa suoritettavat työvaiheet 

 

5. Luodaan ADAMS-komponentti. 

6. Luetaan suunnittelumuuttujien tiedot tiedostosta. Lukeminen suoritetaan 

valitsemalla ADAMS-komponentissa ”Browse”-napilla luettava tiedosto, kuva 

3.12. 

7. Suoritetaan simulointi alkuperäisillä arvoilla, jotta saadaan tulosmuuttujat luettua. 

Lukeminen suoritetaan napilla ”Calc Result”, kuva 3.12. 

8. Valitaan optimoitavat tulokset. Valittavien muuttujien kohdalle vaihdetaan tekstin 

”false” tilalle teksti ”true”, kuva 3.13. 

9. Luodaan optimointitehtävä. 

10. Suoritetaan optimointi. 
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Kuva 3.12 Suunnittelumuuttujat Optimazeen luettuina. 

 

 

Kuva 3.13 Tulosmuuttujat Optimazeen luettuina. Optimoitavaksi suureeksi on valittu ensimmäisen 

Request:n kahdeksannen funktion (result_1_f8) maksimiarvo (Max value) 
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3.3.5 Moodianalyysin optimointi 

  

Optimazen moodianalyysin optimointi –toiminnossa simulointimallia optimoidaan 

vastaamaan mitattua käyttäytymistä jousivakioita ja vaimennuksia muuttamalla. 

Moodianalyysin optimointi poikkeaa simulointimallien yleisestä optimoinnista vain 

simulointitulosten käsittelyn osalta. Moodianalyysin tulosten ulossaanti edellyttää makron 

käyttöä. Kyseisessä makrossa hoidetaan tavoitteiden painotus ja huomioidaan mahdollinen 

analyysin epäonnistuminen. Näin ollen ADAMS syöttää Optimazelle yhden ainoan 

lukuarvon tiedostoon ”end.txt”. Koska Optimaze lukee ko. tiedostosta vain yhden luvun, 

voidaan moodianalyysin optimointia käyttää myös muihinkin sellaisiin 

optimointioperaatioihin, joiden optimointiin ei voida käyttää aikaisemmin mainittua 

valmista pohjaa. Moodianalyysin optimointi valitaan laittamalla ADAMS-komponentissa 

rasti kohtaan ”Moodi”. Tällöin kappaleessa 3.3.4 esitetyistä työvaiheista jätetään 

suorittamatta ”Calc Result”-napin painaminen. 

 

Moodianalyysin optimoinnista, kuten tavallisesta simulointimallin optimoinnista, on 

olemassa kaksi eri versiota, sillä onhan moodianalyysin optimointi suunniteltu tavallisen 

simulointimallin optimoinnin toiminta-algoritmin pohjalta. Käytännössä ainoa ero on 

aikaisemmin mainitussa tulosten käsittelyssä. Moodianalyysin optimoinnissa tulosten 

laskenta hoidetaan ADAMS:n sisällä. Moodianalyysin toisen version algoritmi on esitetty 

kuvassa 3.14. 
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1. Optimaze kirjoittaa suoritettavien simulointien lukumäärän. 

2. Optimaze kirjoittaa suunnittelumuuttujien uudet arvot. 

3. Optimaze käynnistää ADAMS:n. 

4. ADAMS avaa simulointimallin. 

5. ADAMS lukee simulointien lukumäärän. 

6. FOR-silmukka. 

a) ADAMS lukee uudet suunnittelumuuttujien arvot ja suorittaa simuloinnin. 

b) ADAMS luo tiedoston ”luettu.txt”. 

c) Optimaze huomaa tiedoston ”luettu.txt”. 

d) Optimaze kirjoittaa suunnittelumuuttujille uudet arvot. 

e) ADAMS kirjoittaa tuloksen tiedostoon ”end.txt”. 

f) ADAMS luo tiedoston ”end.txt”  

g) Optimaze huomaa tiedoston ”end.txt”. 

h) Optimaze odottaa hetken ja lukee tuloksen. 

i) Optimaze suorittaa oman laskelmansa. 

7. ADAMS sulkeutuu. 

8. Optimaze joko lopettaa optimoinnin tai siirtyy kohtaan 2. 

 

Kuva 3.14 Moodianalyysin toisen version toiminta-algortmi. 
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4 HYDRAULIKÄYTTÖISEN YHDEN VAPAUSASTEEN 
NOSTURIN OPTIMOINTI 

 

ADAMS:n ja Optimazen yhteensopivuus varmistetaan kahdella erilaisella 

hydraulikäyttöistä yhden vapausasteen nosturia optimoivalla optimointitehtävällä. 

Ensimmäisen tehtävän tarkoituksena on myös havainnollistaa simulointimallin optimointia, 

joten siitä on tarkoituksella tehty hyvin yksinkertainen. Toinen optimointitehtävä on 

huomattavasti monimutkaisempi. Siinä on käytetty enemmän muuttujia ja se sisältää 

monitavoitteista optimointia. 

 

4.1 Optimoitava simulointimalli 

 

Optimoinnin helpottamiseksi ja laskenta-aikojen lyhentämiseksi optimointikohteeksi on 

valittu kuvan 4.1 mukainen hydraulikäyttöinen yhden vapausasteen nosturi, jonka päähän 

on kiinteästi kiinnitetty 50 kg:n massa. Nosturin simulointimallissa on jätetty puomin 

joustot mallintamatta. Joustavien osien hyödyt nimenomaisilla optimointitehtävillä ovat 

lähes olemattomia, vaikka niiden käytöstä aiheutuukin suuria haittoja. Joustavien osien 

käyttö hidastaa optimointia suurempien laskenta-aikojen vaikutuksesta. Lisäksi FEM-

ohjelmalla mallinnettuihin osiin on hankala tehdä muutoksia, sillä muutosten tekeminen 

edellyttää sekä FEM- että simulointiohjelman käyttöä. FEM-ohjelmalla mallinnetut osat 

kannattaakin jättää optimoinnin ulkopuolella. Tällöin niiden ainoaksi haitaksi jää 

simuloinnin, ja sitä kautta optimoinnin, hidastuminen. 
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Kuva 4.1 Yhden vapausasteen hydraulikäyttöinen nosturi /20/. 

 

 

Kuva 4.2 Nosturin simulointimallissa käytetty hydraulipiiri. 

 

Optimointia varten on mallista valittu niin sisään- kuin ulostulotkin, taulukko 4.1. Mallin 

sisääntuloja voidaan käyttää suunnittelumuuttujina, joita voidaan käyttää optimoinnissa. 

Ulostuloja voidaan käyttää kohdefunktion muodostamisessa. Kaikkia valittuja muuttujia ei 

kuitenkaan tarvitse käyttää, vaan yksinkertaisimmillaan yksi sisään- ja yksi ulostulo riittää. 

Sisääntulot on syötetty simulointimalliin tekemällä niistä suunnittelumuuttujia (design 

variable). Tällöin niiden uudet arvot voidaan syöttää ADAMS:n ulkopuolelta. Ulostulot on 

tehty ADAMS:n ”request”-toiminnolla. Toiminto tulostaa ulostulojen tiedot 

tulostiedostoihin käyrien pisteinä.  
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Taulukko 4.1 Simulointimallin sisään- ja ulostulot. 

 Tulon nimi Selitys 

Sisääntulo xasema Sylinterin ylemmän kiinnityksen x-koordinaatti 

 pituus Puomin pituus 

 Sylhalk Sylinterin nimellishalkaisija 

 Mannhalk Männänvarren nimellishalkaisija 

 Iskunpituus Sylinterin isku 

 MinPituus Sylinterin minimipituus – Iskunpituus 

 Paine Nimellispaine 

Ulostulot F1 Sylinterin nopeus 

 F2 Sylinterin voima 

 F3 Puomin nousu 

 F4 Puomin kulmanopeus 

 F5 Männän asema 

 F6 Sylinterin paine männän puolella 

 F7 Sylinterin paine männänvarren puolella 

 

 

Optimoinnissa käytettäväksi simulaatioksi valittiin hyvin yksinkertainen työkierto. Siinä 

syötetään suuntaventtiilille kuvan 4.3 mukainen ohjaussignaali. Ohjaussignaali 

muodostettiin ADAMS:n Step-funktiolla. Ensin nostetaan ohjaussignaali hyvin lyhyessä 

ajassa nollasta kymmeneen volttiin, jolloin puomi nousee ylös maksiminopeudella. Vajaan 

sekunnin nousun jälkeen aloitetaan ohjausjännitteen laskeminen takaisin nollaan. 
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Kuva 4.3 Simuloinnissa käytetty suuntaventtiilin ohjaussignaali. 

 

4.2 Ensimmäinen optimointitehtävä 

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, on ensimmäinen optimointitehtävä hyvin yksinkertainen. Se 

muodostuu yhdestä suunnittelumuuttujasta, yhdestä rajoitteesta ja yhdestä tavoitteesta, 

taulukko 4.2. Lyhykäisyydessään tehtävässä optimoidaan puomin nousunopeutta muuttaen 

sylinterin kiinnityspisteitä. Koska nousuun käytetty aika pysyi vakiona, voitiin tavoitteena 

käyttää nopeuden sijaan helpommin mitattavaa suuretta, puomin nousemaa matkaa. 

Sylinteristä niveliin aiheutuva voima ei saa kuitenkaan ylittää rajaksi asetettua 30 kN:ia. 

Kuvassa 4.4 on esitetty havainnollisesti sekä muutettava suure θ ja maksimoitava suure h.  

 

Taulukko 4.2 Ensimmäinen optimointitehtävä. 

 Muuttuja Tiedot 

Suunnittelumuuttuja Sylinterin kulma θ  °= 75....45θ  

Rajoite Sylinterivoima sylF  30≤sylF kN 

Tavoite Nousu h  max h  
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                                                                                             h 

 

 

 

                                    θ        

        

           

Kuva 4.4 Optimointitehtävän puomisto yksinkertaistettuna. 

 

Optimointiongelman ratkaisemiseksi luotiin Optimaze-ohjelmaan viisi komponenttia, yksi 

ADAMS-komponentti ja kolme matematiikkakomponenttia, sekä ratkaisija (solver). 

Muodostettu malli on esitetty ADAMS-komponentin tiedonsiirron kera kuvassa 4.5. 

Minimissään malli olisi voitu toteuttaa yhdellä ADAMS-komponentilla ja yhdellä 

matematiikkakomponentilla. Useamman matematiikkakomponentin käytöllä on kuitenkin 

pystytty selkeyttämään mallia jakamalla se eri kategorioihin. Komponentilla ”Vakiot” 

syötetään vakioarvot optimoinnin aikana vakioina säilyville suunnittelumuuttujille, 

taulukko 4.3. ”Kulma”-komponentissa lasketaan sylinterin kulman perusteella sylinterin 

kiinnityspisteen x-koordinaatti (xasema). ”Rajoite”-komponenttiin on syötetty sylinterin 

voiman suuruutta rajoittava lauseke, joka rajoittaa sylinterivoiman maksimiarvon 

suuruutta. Tehtävän matematiikkakomponenttien sisältö on esitetty tarkemmin liitteessä II. 

 

Kuvassa 4.5 on esitetty ADAMS-komponentin (puominosturi_2) ja muiden komponenttien 

välinen tiedonsiirto. Kuvassa esiintyvien tietovirtojen lisäksi mallissa esiintyy tietovirta 

”Rajoite”-komponentista ratkaisijan ”Restraints”-komponenttiin ja ratkaisijan 

”Parameters”-komponentista ”Kulma”-komponenttiin. 
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Kuva 4.5 Optimointitehtävä syötettynä Optimazeen. 

 

Vaikka optimointitehtävä kannattaakin aloittaa yksinkertaisella mallilla, niin 

simulointimalli kannattaa tehdä heti lopullista optimointia silmällä pitäen. Ensimmäistä 

optimointitehtävää voidaankin pitää toisen optimointitehtävän luonnoksena, josta on 

helppo jatkaa varsinaisen optimointitehtävän suunnittelua. 

 

Taulukko 4.3 Vakioarvoiset suunnittelumuuttujat. 

Muuttuja Kuvaus Käytetty arvo 

pituus Puomin pituus 4.2 m 

Sylhalk Sylinterin nimellishalkaisija 0.05 m 

Mannhalk Männänvarren nimellishalkaisija 0.03 m 

Iskunpituus Sylinterin isku 0.3 m 

MinPituus Sylinterin miniminpituus – Iskunpituus 0.265 m 

Paine Nimellispaine 210 bar 
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4.2.1 Tulokset 

 

Optimoinnin tulokset on esitetty taulukossa 4.4. Alkuperäiset arvot on laskettu 50 asteen 

kulmalla. Sinänsä alkuperäinen arvo on turha, että käytetty optimointialgoritmi ei sitä 

mitenkään hyödynnä. Kuitenkin todellisissa ongelmissa on yleensä jo valmiiksi löydetty 

jonkinlainen ratkaisu, jota optimoinnilla koetetaan parantaa. Tällöin optimoinnin hyvyyden 

mittari on kohdefunktion muutosprosentti. Se kertoo kuinka paljon tuotetta on 

optimoinnilla kyetty parantamaan. 

 

Taulukossa 4.4 kannattaa kiinnittää huomiota sylinterivoiman lopulliseen arvoon. 

Tehtävänannossahan kyseinen voima rajoitettiin 30 kN:iin. Koska kyseisen voiman 

lopullinen arvo on yhtenevä rajan kanssa, voidaan olettaa sen olevan tuloksen määrännyt 

kriteeri. Ts. nousua olisi todennäköisesti pystytty vielä kasvattamaan, mutta voiman arvo 

olisi noussut suurinta sallittua voimaa korkeammaksi. 

 

Taulukko 4.4 Optimoinnin tulokset. 

Muuttuja Alkuperäinen Lopullinen Muutos [%] 

Sylinterin kulma θ  50,0˚ 69,3˚ 38,6 

Sylinterin voima sylF  maksimiarvo 19,82 kN 30,00 kN 51,34 

Nousu h  1,58 m 2,04 m 29,31 

 

 

Kuvassa 4.6 nähdään kuinka optimointialgoritmi hakeutui ratkaisuun. Aluksi muutokset 

olivat suuria ja lopussa taas hyvin pieniä. Kyseinen kuvaaja ei kuitenkaan kerro koko 

totuutta, sillä se esittää kulmamuuttujan keskihajontaa eli kertoo kuinka lähellä saman 

sukupolven yritteet ovat toisiansa. Todennäköisesti optimointiohjelma on löytänyt parhaan 

ratkaisun jo huomattavasti aikaisemmin, mutta sitä vain ei ole voitu todeta aikaisemmin.  

 

Keskihajonnan kuvaaja kertoo hyvin paljon optimoinnin onnistumisesta. Jos kuvaajassa 

esiintyy runsaasti isokokoisia piikkejä, käytetty populaatio on todennäköisesti liian pieni. 

Tarkasteltaessa ensimmäisen optimointitehtävän keskihajonnan kuvaajaa, huomataan sen 
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laskeneen lähes koko ajan. Kuvaajasta löytyy ainoastaan muutama nousukohta. Tästä 

voidaankin päätellä käytetyn 15 yksilön populaation olleen riittävän suuri. Kuvaajan 

perusteella olisi samaan ratkaisuun päästy todennäköisesti myös pienimmällä mahdollisella 

populaatiolla. 

 

 

 

Kuva 4.6 Optimointitehtävän lähestyminen ratkaisua. Kuvaaja osoittaa sylinterin kulman 

keskihajonnan kullakin sukupolvella. 

 

4.3 Toinen optimointitehtävä 

 

Toinen optimointitehtävä on huomattavasti ensimmäistä monimutkaisempi. Se sisältää 

kolme tavoitetta, taulukko 4.5, jotka ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Ristiriidoista 

aiheutuva ongelma on ratkaistu painotuskertoimilla. Kuitenkin tavoitteiden 

painotusmenetelmää käytettäessä oikeiden painotuskertoimien valinta on vaikeaa, koska 

tavoitteiden suuruusarvot ovat keskenään aivan eri luokkaa: nousun arvo on välillä 1…5, 

hinta on yli 1000 mk ja sylinterivoima on yli 10 000 N. Siksi painotusmetodiksi valittiin 

normalisoitu painotusmenetelmä, yhtälö 13, jonka jakajina toimivat 2.5, 1000 ja 25000. 

Jakajilla luvut saatiin skaalattua suunnilleen saman suuruisiksi. Ongelmana on kuitenkin 

edelleen se, että lukujen suhteet muuttuvat optimoinnin aikana. Siten myös painotukset 

muuttuvat optimoinnin aikana. Jos tavoitteet ovat keskenään voimakkaasti ristiriitaiset ja 

painokertoimien arvot ovat lähellä toisiaan, pieni painokertoimien muutos muuttaa 
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voimakkaasti saatua tulosta. Ongelman välttämiseksi painokertoimiksi on pyritty 

valitsemaan toistensa moninkertoja. Näin on onnistuttu välttämään monitavoitteisen 

optimoinnin suurin ongelma, saatujen tulosten voimakas kytkös syötettyjen 

painokertoimien arvoon. Kuitenkin oikeiden painokertoimien löytäminen on usein vaikeata 

ja joskus jopa mahdotonta. Monitavoiteoptimoinnin ongelmat voidaan välttää myös 

muuttamalla ne rajoitteiden avulla yksitavoitteisiksi optimointitehtäviksi. Esimerkiksi 

puomin lujuudelle voidaan asettaa raja-arvo, jota se ei saa alittaa. Tämän jälkeen voidaan 

hintaa optimoida vapaasti, sillä haluttu lujuus säilytetään kuitenkin. 

 

Taulukko 4.5 Toinen optimointitehtävä. 

 Muuttuja Tiedot 

Suunnittelumuuttujat Nimellispaine p  250...150=p  bar 

 Sylinteri Row  11...1=Row  

 Sylinterin kulma θ  °= 75....45θ  

Rajoitteet Nimellispaine p  210≤p  bar 

 Nousu h  3max ≥h  m 

 Puomin kulmanopeus ω  45.0max ≥ω ˚/s 

 Sylinterin nopeus sylv  5.0≤sylv m/s 

 Sylinterin paine sylp  250≤sylp  bar 

Tavoitteet Nousu h  max h*6.0  

 Sylinterin hinta min *3.0 hinta 

 Sylinterivoima sylF  min sylF*1.0  

 

 

Suunnittelumuuttujia toisessa optimointitehtävässä on myös kolme. Näistä sylinteri 

poikkeaa muista siinä, että se luetaan taulukkokomponentista. Taulukkokomponentista 

siirtyvät sylinterin mukana kaikki tarvittavat sylinterin muuttujatiedot, kuten sylinterin ja 

männänvarren halkaisijat. Rajoitteita optimointitehtävässä on viisi kappaletta. 

Ensimmäinen rajoite varmistaa, että puomin pää kykenee nousemaan vähintään kolmen 

metrin korkeuteen. Toisella rajoitteella on puomin kulmanopeuden maksimiarvolle annettu 
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vähimmäisarvo. Loput rajoitteet liittyvät sylinterin rajoituksiin. Sylinteri on suunniteltu 

käyttöpaineelle on 210 bar, se on koestettu 250 bar:ssa ja sen liikenopeus ei saa ylittää 

nopeutta 0.5 m/s. Nimellispaineen rajoja muuttamalla oltaisiin päästy eroon 

nimellispaineen rajoitteesta. Rajoite kuitenkin muodostettiin tekemään tehtävästä hiukan 

monimutkaisempi. 

 

Toinen optimointitehtävä mallinnettiin Optimazessa seitsemällä komponentilla ja yhdellä 

ratkaisijalla, kuva 4.7. Matematiikkakomponentteja käytettiin tällä kertaa viisi kappaletta. 

”Vakiot”-komponentilla syötettiin malliin vakiomuuttujien arvot. Tällä kertaa muuttujista 

vakioita olivat vain puomin pituus ja sylinterin iskunpituus. ”MaxKorkeus”-komponentilla 

laskettiin puomin suurin mahdollinen nousu ja tarkistettiin, ettei nousun arvo ylittänyt 

kyseistä arvoa. ”Tyopaine”-komponentissa muutettiin nimellispaineen arvo SI-yksiköiden 

mukaiseksi ja ”Sylinterin_mitat”-komponentissa laskettiin sylinteriin liittyviä muuttujia. 

Viimeisen matematiikkakomponentin muodosti ”Rajoitteet”. Sillä syötettiin rajoitteet 

ratkaisijalle. ”Sylinterit”-komponentti oli taulukkokomponentti, jolla luettiin sylinterin 

tiedot sylinteriluettelosta ja ”puominosturi_2” oli ADAMS-komponentti. Tehtävän 

matematiikkakomponenttien sisältö on esitetty tarkemmin liitteessä III. 

 

 

 

 

Kuva 4.7 Optimointitehtävä syötettynä Optimazeen. Kuvassa näkyy ADAMS-komponentin 

(puominosturi_2) ja muiden komponenttien välinen tiedonsiirto. 
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4.3.1 Tulokset 

 

Toisen optimointitehtävän tulokset on esitetty taulukossa 4.6. Kuten ensimmäisessäkin 

tehtävässä, toisessa tehtävässä alkuperäiset arvot on muodostettu simuloimalla nosturin 

työkierto sattumanvaraisilla suunnittelumuuttujien arvoilla. Tuloksia tarkasteltaessa 

huomio kiinnittyy kahteen asiaan. Ensinnäkin nimellispaineen lopullinen arvo on yhtenevä 

sille asetetun rajan kanssa. Todennäköisesti tässäkin tapauksessa rajoite on toiminut 

määräävänä tekijänä. Toinen merkittävä tekijä on suunnittelumuuttujan sylinteri lopullinen 

arvo, joka on desimaaliluku 2.97. Rivin numero ei kuitenkaan voi olla desimaaliluku. 

Luvun desimaalisuus johtuu kuitenkin taulukkokomponentin käyttäytymisestä. Optimaze 

käsittelee rivinumerot desimaaleina, jotka se pyöristää käsittelyä varten luonnollisiksi 

luvuiksi. Kuitenkin ulos näkyy vain pyöristämätön arvo. Ts. kaikki luvut välillä [ )5.3,5.2  

vastaavat riviä kolme. Koska kaikki kyseiset arvot ovat yhtä hyviä ratkaisun kannalta, jää 

muuttujan keskihajonnan minimi suuremmaksi kuin tavallisesti. Ongelman takia joudutaan 

usein taulukkokomponentteja sisältävän optimointimallin optimointi lopettamaan 

manuaalisesti, koska muiden muuttujien keskihajonnat pienenevät huomattavasti 

taulukkokomponentin keskihajontaa pienemmiksi. Tämän seurauksena lopetusehdon 

täyttyminen on hyvin pitkälti taulukkokomponenttien varassa, eivätkä muiden muuttujien 

keskihajonnat vaikuta keskihajontojen summan arvoon käytännössä katsoen ollenkaan. 
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Taulukko 4.6 Optimoinnin tulokset. 

Muuttuja Alkuperäinen Lopullinen Muutos [%] 

Nimellispaine p  210 bar 210 bar -0.00 

Nousu h  1.83 m 2.70 m 47.45 

Puomin kulmanopeuden ω  maksimiarvo 0.453 ˚/s 0.705 ˚/s 55.49 

Sylinteri Row  5 2.97 -40.6 

Sylinterin hinta 1215 mk 1081 mk -11.03 

Sylinterin kulma θ  60 ˚ 69.2 ˚ 15.4 

Sylinterin nopeuden sylv  maksimiarvo 0.2031 m/s 0.2785 m/s 24.94 

Sylinterin paineen sylp  maksimiarvo 165.4 bar 206.1 bar 24.6 

Sylinterivoiman sylF  maksimiarvo 25.3 kN 23.8 kN -5.938 

 

 

Kuvasta 4.8 nähdään kuinka optimointimallin ratkaisu eteni. Taas ratkaisun löytyminen oli 

alussa huomattavasti ripeämpää. Tälläkään kertaa kuvaajassa ei esiinny suuria piikkejä, 

joten käytetty 40 yksilön populaatio oli riittävän suuri. Ohjelma käytti ongelman ratkaisuun 

135 sukupolvea. Koska ohjelma ei kyennyt taulukkokomponentin takia itse lopettamaan 

optimointia ja optimointi katkaistiin sattumanvaraisesti, on ohjelma ollut todennäköisesti jo 

pitkään yhtä lähellä lopetusehtoa. Yhden yksilön muodostamiseen ja simuloimiseen meni 

aikaa noin 15 sekuntia. Optimointiin käytetty aika on tällöin ollut n. 23 tuntia. 
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Kuva 4.8 Optimointitehtävän lähestyminen ratkaisua. Kuvaaja osoittaa suunnittelumuuttujien 

keskihajontien summan kullakin sukupolvella. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 
 

5.1 Optimoinnin onnistuminen 

 

Optimoinnilla kyettiin parantamaan molempien tehtävien ratkaisuja. Kuitenkin saatujen 

tuloksien absoluuttista hyvyyttä, ja sitä kautta optimoinnin onnistumista, on vaikea 

arvioida. Tietenkin optimoinnissa on onnistuttu, jos saatu tulos on parempi kuin 

lähtöarvoilla saatu tulos. Mutta onko saatu tulos vieläkään paras mahdollinen? 

Kysymykseen on mahdotonta löytää oikeata vastausta. Edes kenttäkokeilla ei pystytä 

löytämään vastausta ko. kysymykseen. Kenttäkokeilla voidaan kyllä todeta onko uusi 

ratkaisu parempi kuin vanha ja vastaako simulointimalli todellisuutta. Moodianalyysin 

optimoinnissa voidaan todeta optimoinnin onnistuminen, mikäli simulointimallin tulokset 

saadaan täydellisesti vastaamaan todellisesta mallista mitattuja tuloksia. Tämä ei 

kuitenkaan ole käytännössä mahdollista. Jossain vaiheessa laskentatarkkuus, mallin ja 

mittausten virheet estävät täydellisen optimin löytymisen. 

 

5.2 Analyysien tarkkuus 

 

Jotta optimoinnista olisi jotain hyötyä, täytyy optimoinnissa käytetyn simulointimallin 

vastata todellista tilannetta. Käytännössä yleensä simulointimallin vastaavuuden näkee 

myös laskenta-ajasta. Tarkan simulointimallin tekeminen edellyttää usein FEM-ohjelmalla 

mallinnettujen osien ja monimutkaisten yhtälöiden käyttöä. Usein tarkan simulointimallin 

simulointi kestää niin pitkään, että sen optimointi on käytännössä mahdotonta. Lisäksi 

optimoinnin aiheuttamat muutokset saattavat muuttaa simulointimallia niin, ettei se 

vastaakaan enää todellista tilannetta. Ongelmien välttämiseksi optimointitehtävissä 

käytettiinkin pelkistettyä mallia. Simulointimallin puutteiden takia ei kyseisistä 

optimoinneista olisi ollut todellisissa ongelmissa minkäänlaista hyötyä. 
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5.3 Laskenta-ajat 

 

Simulointimallien optimoinnissa ongelmana ovat pitkät optimointiajat. Oletetaan 

optimoitavan ADAMS:lla mallia 10 suunnitteluparametrilla. Jos yksi simulointi kestää 

kaksi minuuttia, tarvittava populaation koko on 20 ja ratkaisuun käytetään 100 sukupolvea, 

niin optimointiin kulutettu aika on 2*20*100 minuuttia, noin kolme vuorokautta. 

Virtuaaliprototyypin simulointi voi kuitenkin kestää montakin tuntia, jolloin pelkän 

simulointimallin optimointi on mahdotonta. Optimointia voidaan nopeuttaa kahdella 

tavalla: hajauttamalla laskentaa ja käyttämällä välillä FEM-malleja. Hajautuksessa 

yksinkertaisesti hajautetaan laskenta useammalle koneelle. Itse optimointi on sen verran 

nopeata, ettei sitä kannata jakaa, mutta simulointimallien useammalla koneella 

simuloiminen pudottaa laskenta-aikaa suhteessa tietokoneiden määrään. Esimerkiksi jos 

populaation koko on 20 ja simuloinnit suoritetaan 10 koneella, saadaan optimointiaika 

käytännössä pudotettua kymmenesosaan. Laskentaa voidaan nopeuttaa myös käyttämällä 

pääasiallisena optimointikohteena FEM-mallia, jonka tulokset on kerrottu erillisellä 

satunnaisesti valitulla työkiertokertoimella, joka ottaa huomioon ajonaikaiset rasitukset. 

Kun optimaalinen tulos on FEM-mallilla löydetty, simuloidaan ADAMS-malli saatujen 

parametrien mukaisesti. Simulaation perusteella työkiertokerrointa korjataan, minkä 

jälkeen optimointi aloitetaan taas alusta. Menetelmä on käyttökelpoinen optimoitaessa 

raskaita aikaa vieviä simulointimalleja. Työkiertokertoimen epälineaarinen käyttäytyminen 

saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Optimaze-optimointiohjelma yhdistettiin ADAMS-simulointiohjelmistoon ADAMS:n 

makroilla. Makrojen avulla järjestettiin ohjelmien välinen tiedonsiirto ja komentosuhde. 

Simulointimallien optimointia tutkittiin ja muodostunut optimointiympäristö testattiin 

kahdella todellista puomia  optimoivalla optimointitehtävällä. 

 

Tulosten perusteella simulointimallien optimointi on mahdollista Optimaze-ohjelmaa 

käyttäen. Ko. ohjelman käyttö on suhteellisen helppoa ja yksinkertaista. Monimutkaisenkin 

optimointitehtävän pystyy luomaan kohtuullisen nopeasti, vaikkei omaisi juurikaan 

optimointikokemusta. 

 

Optimointiohjelmalla kyetään parantamaan simulointimallilla ja todellisella järjestelmällä 

saatavia tuloksia. Tuloksesta ei kuitenkaan juuri koskaan tiedetä onko se jokin lokaalinen 

ääriarvo vai haluttu globaalinen ääriarvo. Lisäksi optimoinnista tulee helposti paljon aikaa 

vievä operaatio. Todellisen järjestelmän ja tehtävän optimointiin saattaa kulua jopa 

kuukausia. Tällöin ei yleensä kannatakaan etsiä globaalia optimia, vaan on parempi käyttää 

aikaisemmin saatua alkuperäistä parempaa tulosta. 

 

Pitkä laskenta-aika asettaakin optimointiohjelmalle lisää haasteita. Seuraavana työvaiheena 

olisikin miettiä, miten laskenta-aikaa kyettäisiin lyhentämään. Mahdollisia ratkaisuja on 

kaksi: laskennan hajautus useammalle koneelle ja Agifap-ohjelman apuna käyttö 

simulointimallien ratkaisussa. Hajautuksessa optimointiin tarvittava aika on kääntäen 

verrannollinen optimointiin käytettävien tietokoneiden määrään. Eli jo viidellä koneella 

voidaan laskenta-aika pudottaa viidesosaan alkuperäisestä. Agifap-ohjelman käytön hyödyt 

ovatkin sitten hankalammin laskettavissa. Käytännössä systeemin toimivuudesta ei ole 

mitään takeita, mutta jos siinä onnistutaan, hyöty voi olla jopa hajautettua järjestelmää 

suurempi. 

 

Tulevaisuudessa tulee myös tutkia enemmän todellisia konejärjestelmiin liittyviä 

optimointiongelmia mahdollisten ongelmien ja hyötyjen kartoittamiseksi. Yksi tutkimaton 
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todellinen optimointiongelma on moodianalyysin optimointi. Moodianalyysin simulointi 

saattaa kestää pitkään ja voi vaatia sekä suurta populaatiota että useita sukupolvia. 

Suurimmaksi ongelmaksi saattaa osoittautua suunnittelumuuttujien suuri määrä ja 

tuloksien riippuvuus niistä. Pahimman skenaarion mukaan oikea populaation koko on 

suunnittelumuuttujien toinen potenssi. Eli jo kymmenen suunnittelumuuttujan malli saattaa 

vaatia sadan yksilön populaatiota. Moodianalyysin lisäksi olisi syytä löytää teollisuudesta 

myös jokin tavanomaisempi optimointiongelma. Mieluiten sellainen ongelma, joka on niin 

yleisluontoinen, että sen perusteella on mahdollista tehdä pidemmällekin vieviä 

johtopäätöksiä.
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LIITTEET 
 

 

Liite I  ADAMS:n makrot. 

 

Liite II  Ensimmäisen optimointitehtävän matematiikkakomponentit. 

 

Liite III Toisen optimointitehtävän matematiikkakomponentit. 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 1/6 

  

 

Vuokaavio toisen version päämakron ”aview.cmd” toiminnasta. 
 
 

Luetaan
simulointimalli

Luetaan simulointien
lkm = s

Onko simulointien
lkm s > 0?

EI

simulointien lkm s = s - 1

Suljetaan ADAMS

KYLLÄ

ALKU

Käynnistetään makro reading.cmd

Käynnistetään makro sign.cmd

Käynnistetään makro
simulating.cmd

Käynnistetään makro
curves100.cmd

Käynnistetään makro reset.cmd

LOPPU

 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 2/6 

  

 
Vuokaavio ensimmäisen version päämakron ”ajobatch.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

Luetaan
simulointimalli

Käynnistetään makro reading.cmd

Käynnistetään makro
simulating.cmd

Käynnistetään makro
curves100.cmd

LOPPU
 

 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 3/6 

  

 

Vuokaavio makron ”reading.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

n =1

Lasketaan tiedoston "list.dat"
rivien lkm

LOPPU

Onko n = rivien
lkm? n = n + 1

Luetaan suunnittelumuuttujan
*DV_n_* arvo tiedostosta

"list.dat" riviltä n

EI

KYLLÄ

 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 4/6 

  

 

Vuokaavio makron ”sign.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

Luo tiedoston
"luettu.txt"

LOPPU
 

 

Vuokaavio makron ”simulating.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

LOPPU

Suoritetaan simulointi

 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 5/6 

  

 

Vuokaavio makrojen ”curves91.cmd” ja ”curves100.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

x = 1

Onko Request
result_x olemassa? LOPPU

n = 1

Tulostetaan käyrän
result_x.fn pisteet

Onko n = 8? n = n + 1

x = x + 1

EI

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

 

 



ADAMS:n makrot       Liite I 

          Sivu 6/6 

  

 

Vuokaavio makron ”reset.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

LOPPU

Tuhotaan kierroksesta jääneet
muuttujat

 

 

Vuokaavio makron ”writing.cmd” toiminnasta. 

 

ALKU

Etsitään muuttujat muotoa *DV_*

Tulostetaan muuttujien
tiedot tiedostoon "list.dat"

LOPPU



Ensimmäisen optimointitehtävän    Liite II 

matematiikkakomponentit      Sivu 1/1  

  

 

Kulma 

 

Kulma-komponentissa lasketaan sylinterin minimipituus ja sylinterin ylänivelin X-

koordinaatti.  

 
Sylpituus=MinPituus+Iskunpituus+0.21334;
PI=PI;
xasema=0.033+cos(theta*PI/180)*Sylpituus;

 

Rajoite 

 

Rajoite-komponentissa syötetään systeemin rajoite: nivelen voima ei saa ylittää suurinta 

sallittua voimaa. 

 
rVoima=0;
rVoima=Maxvoima-Voima;

Vakiot 

 

Vakiot-komponentilla syötetään vakioina pysyvien suunnittelumuuttujien arvot ja 

sylinterin nivelen suurin sallittu voima. 

 
Sylhalk=0.05;
Mannhalk=0.03;
Iskunpituus=0.3;
MinPituus=0.265;
pituus=4.2;
paine=2.1*10^7;
Maxvoima=30000;



Toisen optimointitehtävän      Liite III 

matematiikkakomponentit      Sivu 1/2  

  

 

MaxKorkeus 

 

Komponentissa MaxKorkeus lasketaan kuinka korkealle puomi voi nousta. Mikäli 

ADAMS:n ilmoittama nousu on suurempi kuin suurin mahdollinen nousu, korvaa 

suurimman mahdollisen nousun arvo ADAMS:n arvon. 

beta=atan(0.033/abs(yasema));
b=0.033/sin(beta);
gamma=atan(0.228/xasema);
suora=0.228/sin(gamma);
delta=acos((b^2+suora^2-Tyopituus^2)/(2*b*suora));
theta=beta+gamma+delta-PI/2;
MaxNousu=pituus*sin(theta);
if(MaxNousu>=nousu)
{

Nousu=nousu;
}
else
{

Nousu=MaxNousu;

} 
 

Rajoitteet 

 

Komponentissa Rajoitteet syötetään systeemin rajoitteet. Puomin kiinnitysnivelen 

kulmanopeus ei saa ylittää arvoa 0.45 ˚/s, puomin täytyy pystyä nousemaan vähintään 3 

metrin korkeuteen, sylinterin nopeus ei saa ylittää arvoa 0.5 m/s, systeemin nimellispaine 

ei saa olla suurempi kuin 210 bar:a ja sylinterin paine ei saa ylittää 250 bar:a. 
 

 

rW=0;
rNousu=0;
rSylnopeus=0;
rTpaine=0;
rPaine1=0;
rPaine2=0;
rW=Wpuomi-0.45;



Toisen optimointitehtävän      Liite III 

matematiikkakomponentit      Sivu 2/2  

  

rNousu=MaxNousu-3;
rSylnopeus=vmax-Sylnopeus;
rTpaine=pkmax-Paine;
rPaine1=Maxp-Paine1;
rPaine2=Maxp-Paine2;

 

Sylinterin_mitat 

 

Komponentissa Sylinterin_mitat lasketaan sylinterin minimipituus, kiinnityspisteet ja 

maksimipituus. 
 

 

Sylpituus=MinPituus+Iskunpituus+0.2;
xasema=cos(epsilon*PI/180)*Sylpituus+0.033;
yasema=(0.228+sqrt((Sylpituus+0.01334)^2-(xasema-0.033)^2));
Tyopituus=Sylpituus+Iskunpituus;

 

Tyopaine 

 

Komponentilla Tyopaine muutetaan systeemin nimellispaineen yksikkö SI-järjestelmän 

mukaiseksi. 

Paine=10^5*Tpaine;

 

Vakiot 

 

Komponentissa Vakiot syötetään vakioina pysyvien suunnittelumuuttujien arvot. 

 
Iskunpituus=0.3;
pituus=4.2;
PI=3.1415 
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