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Tässä työssä keskitytään Metso Mineralsin valmistamien tuotteiden

suunnitteluympäristöön ja erityisesti sen kehittämismahdollisuuksiin uusien

teknologioiden avulla. Käyttövarmuuden parantamiseksi yksi potentiaalisimmista

keinoista on parantaa laitteiden huollettavuutta. Tyypillisesti huollettavuuden

verifiointi tapahtuu vasta prototyyppien testauksessa työmaaolosuhteissa, jolloin

havaittujen ongelmien muuttaminen on hankalaa. Siksi huollettavuuteen tulisi

kiinnittää enemmän huomiota jo tuotekehitysvaiheessa. Tässä työssä selvitetään

virtuaalitekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia em. asioiden parantamiseksi.

Työn toisena osakokonaisuutena tutkitaan riskianalyysien kehittämismahdollisuuksia.

Tavoitteena on kehittää toimiva menetelmä riskianalyysin suorittamiseen

virtuaaliprototyyppien avulla ja testata kaupallisten riskianalyysiin tarkoitettujen

sovellusten käyttöä. Lopuksi tarkastellaan vielä uusien menetelmien integrointia osaksi

tuotekehitysprosessia.

Tehtyjen Case-tutkimusten perusteella havaittiin, että virtuaaliympäristöjen ja

-tekniikoiden avulla saavutetaan hyötyä tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa.

Kyselytutkimuksesta saadun palautteen perusteella virtuaalitekniikoiden sovelluksille

annettiin asteikolla 1–5 yleisarvosanaksi keskimäärin kolme. Virtuaalitekniikoiden ja

riskianalyysien yhteiskäyttöä testattiin onnistuneesti, mutta tämä vaatii vielä

kehittämistä.
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This thesis concentrates on design environment of products manufactured by Metso

Minerals and especially in developing this environment with new (virtual) technologies

available.

To  improve  machines  reliability  one  potential  solution  is  to  concentrate  on

maintainability. Typically verification of maintainability is done by prototypes at

crushing site. If problems are detected, changing designs afterward is time consuming.

This maintainability should be validated in early stages of product development. In this

thesis virtual techniques are studied to improve this validation.

On second part of the work, improving risk analysis methods are studied. Goal is to

create a method for risk analysis using virtual prototypes. Also commercial risk analysis

software  is  tested.  In  the  end,  integrating  these  methods  into  current  process  is

addressed.

According to Case studies done in this thesis, using virtual environments and

techniques, is found beneficial in early development stages. Based on user experience

collected for this thesis, virtual reality applications tested, got an average grade of 3 (in

scale from 1 to 5). Combining virtual techniques and risk analysis was successfully

tested, but needs further development.
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SYMBOLIT

d kappaleen etäisyys silmän keskiöstä

L VE-järjestelmän kokonaisviive (latenssi)

s kappaleen korkeus

Tpos todellinen kappaleen asema

Vpos virtuaalisen kappaleen asema näytöllä

v kappaleen nopeus

w käytetyn näytön leveys

näkökulma (eng. visual angle)

FOV näkökulman peiton suuruus
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LYHENTEET JA TERMIT

2D Two dimensional, kaksiulotteinen

3D Three dimensional, kolmiulotteinen

BOOM Boom-mounted display, puominäyttö, jossa pään paikannus on hoidettu

puomimekanismilla

CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu

CAVE Cave Automated Virtual Environment, moniseinäinen virtuaaliympäristö

CRT Cathode Ray Tube, kuvaputkinäyttö

DE Deep Exploration, Right Hemisphere -yrityksen visualisointiohjelma

DTP2 Divertor Test Platform 2, ITER hankkeen testilaite

ECM Engineering Change Management, suunnittelumuutosten hallinta

ELMAS Event logic modeling and analysis, Ramentor Oy:n VPA-ohjelma

ERP Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä

Export 3D-mallin ohjelmasta ulos vienti (kirjoittaminen)

FEM Finite Element Method, elementtimenetelmä lujuuslaskentaan

FMEA Failure Mode and Effect Analysis, suom. VVA

FMECA Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, suom. VVKA

FTA Failure Tree Analysis, suom. VPA

GIM Global Item Master application, nimikkeiden hallintatyökalu

GPU Graphics Processing Unit, grafiikkaprosessori
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GUI Graphical User Interface, graafinen käyttöliittymä

HCI Human Computer Interface, ihmisen ja koneen vuorovaikutus

HMD Head-Mounted Display, silmikko-, tai kypäränäyttö

I-deas Siemens PLM Softwaren CAD-ohjelma

IFF Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation

Import 3D-mallin ohjelmaan sisään tuonti (lukeminen)

IPD Inter Pupillar Distance, silmien etäisyys toisistaan

ITER International Fusion Test Reactor, fuusiokoevoimalaitos hanke

LCD Liquid Crystal Display, nestekidenäyttö

LED Light-Emitting Diode, LED-valo

LT Lokotrack, Metson mobiili murskausyksikkö

MCT Mining and Construction Technology, Metson Kaivos- ja

maanrakennusteknologia -liiketoimintalinja

MIP Metso Innovation Process, Metson toiminnanohjaus prosessi

MIT Massachusetts Institute of Technology

Mock-up mallinne, todellista laitetta havainnollistava malli

NX Siemens PLM Softwaren CAD-ohjelma

OLED Organic Light-Emitting Diode, painotekniikalla valmistettu LED valo

PC Personal Computer, tietokone

PDM Product Data Management, tuotetiedonhallinta (järjestelmä)
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PLM Product Lifecycle Management, tuotteen elinkaaren hallinta

RDC Regional Distribution Center, alueellinen jakeluyksikkö

(Metso MCT:lla Tampereen lisäksi: Milwaukee, Trelleborg, South Africa,

Macon, Sala and Colorado Springs)

ROViR Remote Operation and Virtual Reality -Centre, ITER projektin yhteydessä

Tampereelle perustettu tutkimus ja kehityskeskus

Sci-fi Science fiction, tieteistarina tai -kirjallisuus

SeAMK Seinäjoen ammattikorkeakoulu

TC Teamcenter Engineering, Siemens PLM Softwaren PDM/PLM-ohjelmisto

TDM Team Data Manager, I-deas ohjelman (sisäinen) tietokanta CAD-datan

hallintaan.

TFT Thin-Film Transistor, Ohutkalvotransistori

TKK Teknillinen korkeakoulu, vuoden 2010 alusta osa Aalto-yliopistoa

TNO Netherlands Organization for Applied Scientific Research

UGS Siemensin hankkima ohjelmisto- ja palveluyritys, tuotteisiin kuuluu mm

CAD ja PLM ohjelmistot. Yrityskaupan jälkeen nimi on muuttunut

Siemens PLM Softwareksi.

UMA University of Malaga, Malagan yliopisto

VE Virtual Environment, virtuaaliympäristö

VIRVO VTT:n Tekes rahoitteinen projekti: Virtuaalitekniikoiden ja etäoperoinnin

hyödyntäminen vaativien huoltotöiden suunnittelussa, harjoittelussa ja

toteutuksessa vaativassa laitosympäristössä

VPA Vikapuuanalyysi



LYHENTEET JA TERMIT v

VR Virtual Reality, virtuaalitodellisuus

VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus

VVA Vika- ja vaikutusanalyysi

VVKA Vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi
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1 JOHDANTO

Virtuaaliympäristöjen (eng. virtual environment, VE) käyttö ei olisi mahdollista ilman

tietotokoneita ja tietokonegrafiikkaa. Nykypäivän tietotekniikka vuonna 2010

mahdollistaa varsin vaikuttavien virtuaaliympäristöjen käytön. 90-luvun

vektorigrafiikasta on tultu jo paljon lähemmäs realismia. Esimerkiksi 5-seinäisessä

CAVE-ympäristössä voi sukeltaa kuvan sisään, kokea kävelevänsä kaupungin katuja tai

katselevansa satoja vuosia vanhoja rakennuksia, jotka on tietokoneiden avulla

restauroitu entiseen loistoonsa. Käyttäjä voi hetkellisesti melkein unohtaa olevansa

synteettisessä maailmassa, vaikka täysin luonnollisesta ja sisäänsä sulkevasta

ympäristöstä ei vielä voidakaan puhua.

Leppimäen ja Meristön (2007, s.7) tekemässä kone- ja metalliteollisuuden alaa

koskevassa selvityksessä (Komee 2020) todetaan: ”Alan kehityksen vaihtoehdot

edellyttävät uutta osaamista, luovuutta ja innovatiivisuutta.” Voidaan sanoa, että tämä

työ on ajankohtainen ja tulokset ainakin kohdeyrityksessä edustavat uutta osaamista,

koska virtuaalitodellisuuden (eng. virtual reality, VR) ja -tekniikoiden

käyttömahdollisuuksia selvitetään nyt ensimmäistä kertaa.

Virtuaalitodellisuus on tutkimuslaitosten projekteissa ollut aiheena jo 80-luvulla, mutta

yrityssovellukset ja tekniikan hyödyntäminen on vieläkin vähäistä. Uuden tekniikan

tutkiminen ja hyödyllisten sovelluskohteiden selvittäminen tuo aina etua kilpailijoihin

nähden, josta on epävarmassa markkinatilanteessa varmasti hyötyä. Edelleen Komee

2020 -kyselytutkimuksen tuloksista lainattuna: ”Yritysten näkemysten mukaan alan

kilpailu on tulevaisuudessa kovaa ja tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä.”

[LEP07, s.30] Virtuaalitekniikoiden avulla tuottavuutta voidaan parantaa mm.

kouluttamalla mekaniikka-asentajia uusien tuotteiden kasaamiseen lisätyn

todellisuuden ja virtuaalimallien avulla. Tällä menetelmällä on saatu lupaavia tuloksia

VTT:n AugAsse-projektissa Valtralla. [SÄÄ08]. VE:n käytön hyötyinä nähdään usein

myös tuotekehitykseen kuluvan ajan lyhentäminen (eng. time-to-market). Tämä

saavutetaan virtuaaliprototyyppien ja VE:n yhteiskäytöllä esimerkiksi ergonomiaa,

käytettävyyttä tai turvallisuutta katselmoitaessa tuotekehitysvaiheessa.
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Virtuaaliympäristön käyttö on seuraava askel virtuaaliprototyypin jälkeen.

Virtuaaliprototyyppi-konsepti on siis erillinen käsite, jota on esitelty lyhyesti myös

tässä työssä. Konseptin pyrkimyksenä on yleisesti fyysisten prototyyppien määrän

vähentäminen: jos laitteen tuotekehitys tehdään virtuaaliympäristöä hyödyntäen,

voidaan mahdollisia suunnitteluvirheitä korjata nopeammin, kuin kokoonpanossa aikaa

vievien fyysisten prototyyppien avulla todennettuna. Tuloksia virtuaaliympäristön

käytöstä liikkuvien koneiden ohjaamon suunnittelussa esitellään VTT:n HumanICT

-hankkeen loppuraportissa. [HEL07a; HEL07b]

3D-suunnittelun läpilyönnin piti tapahtua jo 90-luvulla, mutta vasta vuosituhannen

vaihteen jälkeen pienemmissäkin teollisuusyrityksissä on siirrytty perinteisestä 2D-

koneenpiirustuksesta käyttämään 3D-CAD-järjestelmiä. Tämän todistaa CAD/CAM

-yhdistyksen 2006 tekemä kyselytutkimus, johon vastanneista kolmasosa oli pienistä

yrityksistä, joissa työskentelee alle 20 henkilöä. Samana vuonna 3D-CAD ohitti

maailmanlaajuisesti 2D-CAD-ohjelmistot myyntiluvuissa. [LEI06] 3D-CAD-ohjelmien

ominaisuuksien kehittyminen yhdessä tietokoneen laskentatehon kasvun myötä

mahdollistaa nykyisin kolmiulotteisen suunnittelun suurille, tuhansia osia sisältäville,

kokoonpanoille. Koska VE:n käytön vaatimuksena ovat 3D-mallit, jotka useimmiten

tuodaan CAD:sta, tässä työssä sivutaan myös CAD-ohjelmien käyttöä.

Kohdeyrityksessä 3D-suunnitteluun siirryttiin vuonna 2001 silloisen UGS:n (nykyisin

Siemens PLM Software) toimittaman I-deas CAD-ohjelman avulla. Nykyään suurin osa

suunnittelusta, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, tehdään 3D-mallien avulla.

Esimerkiksi sähkösuunnittelu on vielä 2D-maailmassa E3-ohjelmalla. I-deas on tulossa

tiensä päähän Siemens PLM lakkautettua ohjelman kehitystyön. Uutena CAD-

järjestelmänä käyttöön on otettu Siemens PLM Softwaren toimittama NX. NX versio 5

oli pienemmän pilottiryhmän käytössä vuoden 2008 aikana ja käyttöönotto tapahtui

Metson Kaivos ja maanrakennusteknologia -yksikön suunnittelussa vuoden 2009

aikana.

Valmistusprosessin optimoinnin sekä laitteen luotettavan toiminnan lisäksi tärkeänä

asiana on nousemassa myös tuotteen elinkaaren hallinta. Tästä käytetään yleisesti
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termiä PLM (eng. product lifecycle management). Tuotteen elinkaareen liittyy

olennaisesti laitteen käytön aikana tehtävät huollot ja korjaukset, sekä niiden

ennakointi. Tässä työssä käsiteltyjen VR-tekniikoiden avulla huoltotilanteita voidaan

esimerkiksi harjoitella virtuaalimallilla ilman fyysistä laitetta. Tästä saatava palaute taas

on PLM-ajatusmaailmassa erittäin hyvää lähtötietoa uuden laitteen suunnitteluun.

Laitteiden luotettavuuden riskienhallinnasta Metsossa on kokemusta edellisistä

projekteista. Asiaan on perehdytty jo 90-luvun lopulla, kun tämän työn ohjaajan

Heikkilän (1998a) diplomityössä: ”Liikkuvien murskauslaitosten käytettävyysseurannan

suunnittelu” käsiteltiin luotettavuuden menetelmiä, standardeja ja käsitteitä.

Diplomityön jatkoprojektissa kokeiltiin ensimmäistä kertaa analyyttistä

riskianalyysimenetelmää. Projektiraportissa Heikkilä (1998b, s.14) toteaa:

”Luotettavuuskeskeisen kunnossapidon soveltaminen tuotesuunnittelussa edellyttää

analyyttisten menetelmien käyttöä ongelmien ratkaisemisessa” ja suosittaa, että

analyyttisiä riskianalyysimenetelmiä kannattaisi harkita käytettäväksi osana

suunnittelua ja ongelmanratkaisua. Myöhemmin riskianalyyseistä on tehty useita

muitakin kokeiluja, mutta toimintatapa ei analyysien työlään luonteen takia ole täysin

vakiintunutta. Nyt riskianalyyseihin palataan tämän tutkintotyön puitteissa uudestaan.

VIRVO-projektiin osallistuminen tuo uusia näkökulmia Metson käyttövarmuuden ja

luotettavuuden kehityshankkeiden jatkoksi. Tässä työssä näitä edellä tutkittuja asioita

pyritäänkin yhdistämään Virtuaalitekniikoiden kanssa.

Reitmaa (1995, s.22) kysyy: ”Kuinka pitkälle virtuaaliympäristöjä on kehitettävä, että

ne ovat ’riittäviä’?” Tämä onkin keskeinen asia kustannustehokkuutta vaalivien

yritysten näkökannalta. Reitmaan mukaan tarkan määritelmän mukaiset, kaiken

kattavat virtuaaliympäristöt, eivät tule koskaan olemaan mahdollisia.

Siksi tässäkin työssä virtuaaliympäristöstä puhuttaessa tarkoitetaan vain likiarvoa. Tällä

uudella konseptilla kohdeyritykselle tavoitellaan lisäarvoa, sitä peräänkuulutettua

kustannustehokkuutta, ja tuottavuutta perinteisiin menetelmiin verrattuna.
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1.1 TYÖN TAUSTA

Metso liittyi yrityspartnerina VIRVO1-hankkeeseen syksyllä 2006. TEKESin Mallinnus ja

Simulointi (MASI) teknologiaohjelmaan kuuluvan n. 3–vuotisen hankkeen

tarkoituksena oli kehittää huollon ja kunnossapidon työtehtävien suunnittelun,

harjoittelun ja toteutuksen avuksi yleinen VIRVO-menetelmä, joka kartoittaa tietä

lähitulevaisuudelle.

Menetelmä sisältää toimintamalleja ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää yrityksissä

tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa. VIRVO-hankkeessa tullaan käyttämään sekä

kehittämään mm. 3D-mallinnusta, virtuaalitodellisuuteen liittyviä ratkaisuja, muita

simulointiapuvälineitä sekä erilaisia menetelmiä, joita voidaan käyttää työkaluina

vaativien työtehtävien ja etäoperoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

[VIR08]

Yhteistyön sujumiseksi Metso sijoitti projektiin osallistuvaa henkilöstöä ROViR-

keskukseen2, joka toimii VTT:n tiloissa Tampereella. ROViR on perustettu vuonna 2006

monikansallisen ITER-fuusiokoereaktorihankkeen osana ja DTP23 laitteiston

tutkimuslaboratorioksi. Sen kehitystyön tavoitteena on testata ja varmistaa säteilyn

takia pakosta etäoperoituina tehtäviä huoltotöitä. ITER kehityksen ohella ROViR:n

tarkoituksena on myös tukea teollisuuden kehitystä tutkimuksella ja osaamisellaan.

Kirjoittajalle tarjoutui tilaisuus osallistua Metson kautta VIRVO-hankkeeseen ja

raportoida tuloksista diplomityön muodossa. Projektissa oli mukana myös kaksi muuta

diplomityöntekijää: Antti Haanpää ja Paula Alanko. Haanpää keskittyi työssään

kokoonpanomallinnuksen parhaisiin käytäntöihin Metson globaalissa

suunnittelujärjestelmässä ja Alanko puolestaan asiakasdokumentaation

sisällönhallinnan kehittämiseen. Projektin vetäjänä ja tämän diplomityön ohjaajana

Metson puolesta toimi kehityspäällikkö, DI Juhamatti Heikkilä.

1 Virtuaalitekniikoiden ja etäoperoinnin hyödyntäminen vaativien huoltotöiden suunnittelussa, harjoittelussa ja toteutuksessa
vaativassa laitosympäristössä
2 Remote Operation and Virtual Reality Centre (http://www.hermia.fi/rovir/)
3 Divertor Test Platform 2 on fuusiokoereaktorin kehitystyötä varten rakennettu täysikokoinen malli alaosan yhdestä
huoltotunnelista ja manipulaattoreista
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1.2 YRITYKSIEN ESITTELY

Seuraavassa on lyhyt esittely tähän työhön liittyvistä yrityksistä.

1.2.1 METSO KONSERNI
Metso on pörssinoteerattu kansainvälinen teknologiakonserni, joka tuottaa laitteita ja

palveluratkaisuja kaivos-, maarakennus-, energia-, metallinkierrätys- sekä massa- ja

paperiteollisuudelle. Metso on aidosti globaali yritys, jolla on asiakkaita yli 100 maassa.

Toiminta maailmankartalla selviää kuvasta 1. [MET09b]

Kuva 1. Maat, joissa Metsolla on toimintoja. [MET09a]

Metso-konserni on muodostunut useiden yritysostojen kautta. Metso nimi otettiin

käyttöön vuonna 1999, kun Valmet ja Rauma-Repola fuusioituivat. (Kuva 2)

Metson organisaatio on jaettu kolmeen raportointisegmenttiin:

Kaivos- ja maanrakennusteknologia (Mining and Construction Technology, MCT)

Energia- ja ympäristöteknologia (Energy and Environmental Technology)

Paperi- ja kuituteknologia (Paper and Fiber Technology)

Tässä tutkintotyössä keskitytään vain ensimmäisenä mainitun Kaivos- ja

maanrakennusteknologian tuotteisiin ja suunnitteluun.
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Kuva 2. Aikajana Metson historiasta ja yritysostoista. (Metso Minerals Intranet)

Leppimäen ja Meristön (2007) tekemässä selvityksessä yritykset uskovat menestyksen

syntyvän liiketoimintaosaamisella ja asiakaslähtöisyydellä. Yritysten vastausten

perusteella tarpeena on hakeutua asiakkaiden lähelle ja ymmärtää paremmin heidän

tarpeitaan. Asiakaslähtöisyys on ollut Metson kestävänkehityksen strategiassa jo

vuonna 2006 keskeisesti mukana. ”Kannattava liiketoiminta on mahdollista vain

asiakkaidemme menestyksen kautta. Kehittämämme ratkaisut ennakoivat

asiakkaidemme tulevia tarpeita ja ottavat huomioon ympäristötekijät.” [MET06, s.10]

Strategia on myös tuottanut tulosta, sillä Metso teki 2008 historian parhaan tuloksensa

jo toisena peräkkäisenä vuotena. Vuodesta 2004 eteenpäin talouskasvu oli positiivista,

Metson liikevaihdon lähes kaksinkertaistuessa (Taulukko 1). Avainluvuista havaitaan

myös, että nousukaudella tutkimukseen ja tuotekehitykseen on Metsossa panostettu

vahvasti. Metson pörssikurssi (Kuva 3) kuvaa myös hyvin nousujohteista kehitystä

ennen vuoden 2007 lopulla yhdysvalloista alkanutta maailman talouden taantumaa

[NAS10; SOK09].
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Taulukko 1. Metso-konsernin avainluvut vuosina 2004–2008. [MET06; MET07b; MET08]

2004 2005 2006 2007 2008 yksikkö

Liikevaihto 3 602 4 221 4 955 6 250 6 400 [milj. euroa]

Liikevoitto 144 237 457 580 637 [milj. euroa]

Saadut tilaukset 3 989 4 745 5 705 6 965 6 384 [milj. euroa]

Tilauskanta kauden lopussa 1 505 1 705 3 737 4 341 4 088 [milj. euroa]

Tutkimus ja tuotekehitys 96 96 109 117 134 [milj. euroa]

Keksintöilmoitukset 620 660 710 850 900 [kpl]

Patenttihakemukset 220 160 210 220 230 [kpl]

Henkilöstöä 24 363 22 405 23 364 26 837 29 322 [hlö]

Kuva 3. Metso Oyj:n osakkeen kurssi NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä. [NAS09]

1.2.2 KAIVOS- JA MAANRAKENNUSTEKNOLOGIA

Tämän  työn  rahoittaja  Metso  Minerals  Oy  kuuluu  Metson  Kaivos-  ja

maanrakennusteknologiaan (MCT). MCT jakaantuu Kaivosala- ja Maanrakennus-

liiketoimintalinjoihin. Aikaisemmin mukaan kuulunut Kierrätys-liiketoimintalinja siirtyi

organisaatiomuutoksessa vuoden 2008 lopulla Energia- ja ympäristöteknologian alle.

Metso Mineralsin historiassa tärkeitä yrityksiä ovat suomalaissyntyisen Bruno

Nordbergin jo 1886 perustama Nordberg Manufacturing Company, Tampereella

vuonna 1915 perustettu Lokomo Oy sekä 1988 Ruotsissa perustettu Svedala Industri

AB. Vuonna 2001 Metson omistama Nordberg fuusioitui Svedalan kanssa ja

yrityskaupan tuloksena syntyi Metso Minerals. [MET09b]
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Metson Maanrakennus-liiketoimintalinjan tarjontaan kuuluu kiven- ja

mineraalienkäsittelyjärjestelmät, sekä näiden varaosa- ja huoltopalvelut. Tästä

eteenpäin tekstissä puhuttaessa Metsosta tarkoitetaan nimenomaan Maanrakennus-

liiketoimintalinjaa, johon kuuluu yksiköitä Tampereen lisäksi myös Brasiliassa, Intiassa,

Irlannissa, Ranskassa ja USA:ssa. [MET09b] Vuoden 2008 avainluvuista (Taulukko 2)

nähdään, että MCT:n osuus Metsossa on merkittävä.

Taulukko 2. MCT avainluvut vuonna 2008. [MET08]

2008 yksikkö osuus Metso konsernista

Liikevaihto 2586 [milj. euroa] 40,4%

Liikevoitto 358 [milj. euroa] 56,2%

Saadut tilaukset 2709 [milj. euroa] 42,4%

Tilauskanta vuoden lopussa 1492 [milj. euroa] 36,5%

Henkilöstöä 11259 [hlö] 38,4%

Kannattavan kasvun strategian kaudella 2005–2008 Metso on panostanut

tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja useassa projekteissa on ollut myös

diplomityöntekijä mukana. Muutamia Metson teettämiä diplomitöitä on listattuna

seuraavassa taulukossa (Taulukko 3).

Taulukko 3. Metson teettämiä diplomitöitä.

Tekijä Aihe Vuosi

DI Haanpää, Antti Kokoonpanomallinnuksen parhaat käytännöt
globaalissa suunnittelujärjestelmässä

2010

DI Alanko, Paula Asiakasdokumentaation sisällönhallinnan kehittäminen 2008

DI Holma, Sanna Tuoterakenteen vaatimukset globaalissa
tuotantoympäristössä

2008

DI Järviö, Mika Murskainyksikön kuljettimen parametrisen mallin
kehittäminen konseptisuunnittelun tehostamiseen

2007

DI Siivonen, Jere CAD-tiedonhallinnan kehittäminen globaalissa
suunnitteluympäristössä

2006

DI Jokioinen, Tuomas Liikkuvien työkoneiden hydrauliikka- ja

sähköreitityssuunnittelun kehittäminen

2006
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1.2.3 LAITTEET JA JÄRJESTELMÄT

Metson Maanrakennus-liiketoimintalinjan päätuotteita ovat murskaimet, syöttimet,

seulat ja kuljettimet, sekä mobiilit murskauslaitokset eli Lokotrackit (LT) ja

Nordwheelerit (NW). Jälkimmäisten erona on se, että LT on itsenäisesti toimiva, tela-

alustainen, dieselmoottorikäyttöinen pieni murskainlaitos, kun taas NW liikkuu pyörillä

hinattuna. Muita tunnettuja tuotemerkkejä ovat mm. Nordberg, Barmac ja Trellex.

[MET09b; MET09c]

Murskaimet

Murskaimet ja niiden teknologiat ovat yksi Metson MCT:n ydinosaamisalueista ja niitä

on valmistettu Tampereella Lokomonkadulla jo vuosisadan alusta. (Kuva 4)

Kuva 4. Metson valmistamia leukamurskaimia vuodelta 1920. (Metso Picture Bank)

Murskaimet voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin toimintaperiaatteen mukaan:

leukamurskaimet, kara- ja kartiomurskaimet, ja impaktori- eli iskupalkkimurskaimet.

Erityyppiset murskaimet sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Esim. kovien kiviainesten,

kuten graniitin, murskaukseen sopivat kartiomurskaimet ja leukamurskaimet. Useita

materiaaleja sisältävälle kierrätysmateriaaleille toimiva ratkaisu löytyy

impaktorimurskainten tuoteperheestä. [MET07a]

Leukamurskainten toiminta perustuu epäkeskoakseliin kiinnitettyyn liikkuvaan

leukaan, joka puristaa kiveä kiinteää leukaa vasten, saaden kiven hajoamaan

syntyvässä paineessa. Leukamurskaimia käytetään pääasiassa prosessin alkuvaiheessa

suurimpien jopa kuution kokoisten kivien hienontamiseen sopivaksi syötteeksi

seuraavaan vaiheeseen.
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Prosessin välivaiheessa käytössä on yleensä karamurskaimia, jotka tuottavat

hienompaa lopputuotetta, kuten sepeliä. Toiminta perustuu alaspäin kapenevassa

kartiomaisessa kammiossa epäkeskeisesti pyörivään sisäterään, jonka puristaa kiveä

kammion reunoja vasten.

Impaktori-tyyppiset murskaimet poikkeavat toimintatavaltaan edellisistä, koska

materiaalia ei puristeta rikki, vaan se hajotetaan nopean iskun voimalla. Pyörivään

roottoriin kiinnitetyt iskupalkit tai vasarat lyövät kiveä rikki ja iskun voimasta sinkoavat

kivet murskautuvat lisää osuessaan toisiinsa ja murskainkammion seinämiin. Näin

syntyy tarvittaessa raekooltaan hienojakoista lopputuotetta. Impaktorilla päästään

suureen kapasiteettiin, jopa 1500–2000 tonniin tunnissa. [MET07a; MET09c]

Syöttimet ja Seulat

Seuloja on yksi ja useampitasoisia, kiinteisiin laitoksiin ja myös Lokotrackiin

asennettuna. Seulojen tehtävä on erottaa maa-aineksen hienommat lajikkeet

karkeammasta murskeesta joko prosessin alkupäässä ennen murskaimia tai lopussa

määräkokoista lopputuotetta seulottaessa.

(Metso Crushing and Screening Handbook)

Lokotrackit

Lokotrackit ovat mobiileja tela-alustaisia murskauslaitoksia, jotka ovat Metson

Tampereen yksikön päätuotteita. LT-murskainyksikön perusmoduulit ovat tela-

alustainen runko, syötin, murskain, pääkuljetin ja voimanlähde, joka yleensä on diesel-

moottori. Halkileikkauksessa nähdään LT-malliston keskikokoa edustava noin 66 tonnia

painava ja 17,4m pitkä LT3054 esimurskainyksikkö (Kuva 5). Kuvassa näkyvät

magneettierotin ja sivukuljetin eivät kuulu kaikkien Lokotrackien varusteisiin. Saatavilla

on myös lukuisia muita lisävarusteita, kuten esimerkiksi irrotettava seulamoduuli,

pölynsuojaus tai pölynpoistoyksikkö. [MET09c]
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Kuva 5. LT3054 perusmoduulit sekä lisävarusteet (suluissa) ja toimintaperiaate. [MET09c]

Lokotrackeja on Metson mallistossa tietenkin erikokoisia ja saatavilla kaikilla edellä

esitellyillä murskaintyypeillä. Räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin valmistettu LT1620 on

yksi suurimmista Lokotrackeista. Laite painaa yli 200 tonnia, pituus on 20,2m ja

korkeus 9,6m. Kuvasta nähdään mittasuhteet verrattuna 175cm pitkään henkilöön.

(Kuva 6)

Kuva 6. LT1620 kokoonpanossa järvenpäässä, edustalla suunnittelija Mikko Harakkamäki.

SYÖTE
KIVIAINES

SYÖTIN
(JOSSA SEULA)

LEUKAMURSKAIN
VOIMANLÄHDE PÄÄKULJETIN

(MAGNEETTIEROTIN)

(SIVUKULJETIN)
TELA-ASLUSTAINEN

RUNKO

LOPPUTUOTE
MURSKE
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Laitokset

Edellisiä laitteita yhdistelemällä saadaan laajempi laitoskokonaisuus (Kuva 7), joka

tuottaa useaa lopputuotetta yhdestä syötteestä. Kiinteissä laitoksissa tarvitaan edellä

esiteltyjen lisäksi myös Metson tuotevalikoimaan kuuluvia hihnakuljettimia, joilla

kiviaines siirretään prosessin vaiheesta toiseen. (Metso Crushing and Screening

Handbook)

Kuva 7. Kiinteä murskauslaitos, johon sisältyy syöttölaite, esimurskain, seuloja sekä

välimurskaimia ja kuljettimia materiaalin siirtämiseen. (Metso Picture Bank)
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1.2.4 VTT

VTT on perustettu vuonna 1942 ja se on Suomessa toimiva moniteknologinen

kansainvälisesti verkostoitunut tutkimuslaitos. Metso on ollut yhteistyökumppanina

monissa aikaisemmissakin VTT:n projekteissa. VTT toimii VIRVO-projektin vetäjänä.

Seuraavassa on lyhyt esittely organisaation omilta verkkosivuilta lainattuna:

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa

monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille

asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Laaja-alaista osaamista yhdistämällä VTT

voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita,

tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän

kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Toiminnassaan VTT ei

tavoittele taloudellista voittoa.

[VTT09]

VTT:n avainlukuja vuonna 2008

Liikevaihto: 245 M€

valtion perusrahoitusta 74 M€ (30%)

Henkilöstömäärä: 2700 hlö

Asiakkaita: 6200 kpl

yrityksiä kotimaasta 3400 kpl

ulkomailta 590 kpl

julkisia organisaatioita 370 kpl

Tieteellisiä julkaisuja: 1112 kpl

Viimeisen kuluneen 20 vuoden aikana:

2800 patenttihakemusta

2300 keksintöilmoitusta

49774 julkaisua
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1.3 TYÖN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ

Tämän työn tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia parantaa koneiden

luotettavuutta, huollettavuutta ja turvallisuutta virtuaalitekniikan ja riskianalyysin

avulla. Teoriaosuudessa käsitellään sekä virtuaaliympäristöjä ja -tekniikoita että

riskienhallintaa ja riskianalyysejä

Työn ensimmäisessä osakokonaisuudessa selvitetään virtuaalitekniikoiden

käyttömahdollisuuksia Metson suunnitteluympäristössä. VR-ympäristöjä ja tähän

liittyvää tekniikkaa laitteita ja teoriaa käsitellään luvussa 2.

Toisessa osakokonaisuudessa selvitetään riskianalyysien käyttöä. Riskianalyysien

käytöstä on yrityksessä jo kokemuksia ja se on osa suunnitteluprosessia, mutta

analyysejä tehdään projektikohtaisesti ohjausryhmän päätöksellä aina tarpeen

mukaan. Tarkoitus on kehittää riskianalyysien proseduuria siten, että analyysien

suoritus helpottuisi ja etenkin tulokset olisivat uudelleenkäytettävissä ja

jatkojalostettavissa. Riskienhallinnan teoriaa käydään läpi luvussa 3.

Luvussa 4 esitellään yleisesti kohdeyrityksen suunnitteluympäristöä ja toimintatapoja.

Tämä toimii pohjatietona tutkimuksen tulosten soveltamiselle.

Työn  suorittava  osuus  on  jaettu  Case-tutkimuksiin,  jotka  on  esitelty  luvussa  5.

Virtuaalitekniikoihin liittyvät Case-tutkimukset on tehty yhteistyössä mm. VTT:n

Tampereen ihminen-kone järjestelmät ja Espoon Multimedia-yksikön sekä Seinäjoen

ammattikorkeakoulun (SeAMK) ICT-yksikön kanssa. Riskianalyysitutkimukset on tehty

Metson sisäisesti yrityksen suunnittelujärjestelmästä saatavaa tietoa hyödyntäen.

Luvussa 6 on esitetty jokaisen Casen tulokset ja luvussa 7 tarkastellaan uusien

menetelmien yhteiskäyttökonseptia sekä integrointia osaksi tuotekehitys- ja

suunnitteluprosessia. Tavoitteena on, ettei suunnitteluprosessin läpimenoaika hidastu

merkittävästi.
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Luvussa 8 on yhteenveto sekä johtopäätökset ja pohdintaa työn tuloksista. Lisäksi

käydään lyhyesti läpi tulevaisuuden näkymiä ja annetaan suosituksia työn tulosten

soveltamiseen.

Tavoitteet lyhyesti listattuna:

Kartoittaa ja osaltaan todentaa virtuaalitekniikoiden käyttömahdollisuudet Metsolla

Testata riskianalyysien käyttöä ja tähän tarkoitettua kaupallista ohjelmistoa

Kehittää riskianalyysien ja virtuaalitekniikoiden käyttöä yhdessä, PLM huomioiden
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1.4 TYÖN RAJAUKSET

Tämän  työn  tarkoituksena  ei  ole  kehittää  ohjelmia  tai  vielä  tässä  vaiheessa

implementoida toimintatapoja prosessiin, vaan testata menetelmiä

suunnitteluprosessin tueksi kaupallisia sovelluksia hyödyntäen.

Työssä ei myöskään kehitetä laitetekniikkaa vaan hyödynnetään saatavilla olevia

yhteistyökumppaneiden laitteita, kuten VTT:n ja SeAMK:n virtuaalilaboratoriota.
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2 VIRTUAALIYMPÄRISTÖT JA -TEKNIIKAT

Tämä luku antaa perustietoa virtuaaliympäristöistä ja sen historiasta kappaleessa 2.1.

Määritelmistä sekä käsitteistä kappaleissa 2.12 ja2.23. Tarkoituksena on selvittää

teoriaa sekä antaa käsitys siitä mitä virtuaaliympäristöt ovat ja mihin niitä voidaan

käyttää. Kappaleessa 2.4 käsitellään virtuaaliympäristöjen kokemiseen tarvittavaa

laitetekniikka. Virtuaaliympäristöjen ytimenä toimivia ohjelmia, jotka tuottavat

käyttäjälleen kuvaa, ääntä ja muita aistiärsykkeitä, on esitelty kappaleessa 2.5.

Tekniikka mahdollistaa oikean ihmisen liittämisen osaksi virtuaaliympäristöä, mutta

kevyemmissä työpöytä VR-ohjelmistoissa käytetään usein vain digitaalista ihmismallia,

jota on esitelty kappaleessa 2.6. CAD järjestelmien kehittyessä ihmismallit yleistyvät jo

suunnitteluohjelmissa, joita ei enää käytetä pelkkien valmistuskuvien luomiseen, vaan

puhutaan digitaalisesta koneenrakennuksesta ja virtuaaliprototyypeistä.

Virtuaaliprototyypin konseptiin tutustutaan lyhyesti kappaleessa 2.7. Luvun lopuksi

esitellään alan uusimpia saavutuksia ja virtuaalitekniikoiden käyttökohteita

kappaleessa 2.8.

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bureau_of_Standards
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2.1 HISTORIA

Tietokoneet ovat virtuaaliympäristöjen ydin, ilman tietokoneita ja tietokonegrafiikkaa

ei synteettistä ympäristöä olisi mahdollista luoda. Tietokoneiden kehityshistoria alkaa

jo 1600-luvulta, ensimmäisten analyyttisten koneiden myötä. Yhtenä tärkeimmistä

pidetään Englannissa v.1839 matemaatikko Charles Babbagen suunnittelemaa

reikäkortteihin perustuvaa laskulaitetta. Varsinaisena ensimmäisen sukupolven

tietokoneena pidetään 1943 Englannissa valmistettua Colossus-nimistä konetta, joka

käytti radioputkia. [ALA02] Tietokoneiden kehitystä vauhditti 1947 John Bardeen ja

Walter Brattan puolivahingossa keksimä transistori. Varsinaisten mikroprosessorien ja

PC:iden esiinmarssi tapahtui 1971 ja tietokoneiden käytöstä tuli Apple Macintoshin

kautta helpompaa kiitos yksinkertaisen käyttöliittymän (eng. graphical user interface,

GUI). GUI:n kehitystä 70-luvulla johti yritys nimeltä Xerox PARC. Tämän jälkeen

tietokoneiden laskentateho on kasvanut suhteessa mikroprosessorille integroitujen

transistorien määrään. Vaikka integroitujen piirien valmistusmenetelmän eli litografian

viivanleveyden rajat jo häämöttävät, toistaiseksi Gordon Mooren 60-luvulla esittämä

hypoteesi (Moore's Law) transistorien määrän kaksinkertaistumisesta n.1,5 vuoden

välein on pitänyt paikkaansa. [LEH07a; LEH07b; PIM92; WIKI10a]

Virtuaalitodellisuuden kehityksen pioneerina pidetään monissa lähteissä Morton

Healigia, ja hänen 1956 ideoimaa Sensorama reality-simulaattoria. Cinemaramasta,

laajakulmaisista elokuvista, 1950-luvulla innostuneena Healig kehitti huvipuistolaiteen

(1961), jolla pääsi moottoripyöräajelulle Manhattanilla. Ajelulla näki kiinteän

kiikarioptiikan kautta 3D-kuvaa, kuuli ääniä, laitteen istuin tärisi sekä käyttäjä tunsi

kasvoillaan ilmavirtauksen. Kyseessä oli siis kokonaisvaltainen elämys irti

todellisuudesta. Lisäksi Sensorama sisälsi nykyisinkin todella harvoin VE:ssä

toteutettujen tuoksujen aistimuksen. Ohittaessaan kaupan käyttäjä saattoi haistaa

ruoan tuoksun. (Kuva 8a) [PIM92; BUR03]

Healig patentoi 1960 kypäränäytön-konseptin (head-mounted display, HMD) (Kuva 8b)

ja hänen työtään jatkoi 60-luvun puolivälistä Ivan Sutherland. Philco Co., kehitti jo

ennen tätä 1961 oman ”Headsight” TV-valvontajärjestelmän, joka perustui
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kypäränäyttöön. Poiketen Sutherlandin ajatuksesta, kuva saatiin videokamerasta, eli

käytännössä kyse oli etäläsnäolosta (eng. telepresence) [KAL93, s.20; REI95, s.7]

Sutherlandin yhdessä Evansin kanssa 1970-luvulla toteuttamassa HMD:ssä käytettiin

ensimmäistä kertaa erillisellä grafiikkaprosessorilla (eng. graphics processing unit,

GPU) luotua näkymää. (laitetta voidaan pitää grafiikka-kiihdytettyjen näytönohjainten

pioneerityönä). Tuntuma ei ollut kovin realistinen, koska silloisilla laitteilla päästiin vain

16–20 1/s kuvan päivitysnopeuteen (framerate, frames per second FPS). Näkymä sai

sisältää 200–400 polygonia, eli tietokonegrafiikalla pintojen esittämiseen käytettyä

kolmioelementtiä. [BUR03] Tämä oli nykyisiin malleihin verrattuna todella vähän, sillä

Metson 3D-malli Lokotrackista voi koostua jopa 4 milj. polygonista.

Virtuaaliympäristöjen kehitys kulminoituukin tietokoneiden laskentatehoon sekä

käyttöliittymiin. Normaalia tietokonetta käytettäessä hiirellä osoitetaan näytön

työpöydällä olevien ikkunoiden ja ohjelmien kuvakkeita ja hyperlinkkejä, kun taas VE:ä

käytettäessä tämä käyttöliittymän rajapinta katoaa näkyvistä, työpöytä korvataan

kokonaisella ympäristöllä käyttäjän astuessa sisään kuvaan [PIM92, s.14; REI95, s.1].

Mahdollisimman realistisesti ja reaaliajassa esitetty virtuaaliympäristö vaatiikin

tietokoneelta ja GPU:lta riittävästi laskentatehoa.

Kuva 8. a) Sensorama reallity-simulaattori. b) Heiligin patentoima HMD. [MOR10]

Seuraavalle aikajanalle (Kuva 9) on koottuna VR ja sen mahdollistavien tekniikoiden

kehityksen virstanpylväitä ensimmäisistä keksinnöistä tähän päivään.

(a) (b)
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VR historiaa
1800
1833 Charles Wheatstonen stereoskooppi, 3D valokuvien katselulaite

1839 Charles Babbagen suunnittelema laskulaite

1840
1943 Colossus, radioputilla toimiva ”tietokone”

1844– David Brewster kehittää stereoskooppia edelleen

1850
1851 Stereoskoopin parannettu versio esitellään näyttelyssä Lontoossa

1900
1929 Link Corporationin lentokonesimulaattori liikealustalla (ilman reaaliaikaista näyttöä)

1939 Stereoskoopin jälkeläinen suuren suosion saavuttanut Viewmaster esitellellään
New Yorkin maailmannäyttelyssä

1950
1950 luvulla Cinemarama, lähes 180° laajakulmaelokuvat

1956– Morton Heiligin Sensorama, reality-simulaattorin idea syntyy ja kehitys alkaa

1960
1960 Healigin patentti (# 2,955,156) kypäränäytöstä ja Sensoraman prototyyppi valmistuu

1961 Philcon kehittämä silmikkonäyttö (head-mounted display, HMD) ja etäläsnäolo
videokameran avulla

1962 Ivan Sutherlandin kynä-osoitinlaite, jolla voitiin piirtää kuvia tietokoneen näytölle

1962 Healing patentoi Sensoraman (patentti # 3,050,870)

1965 Sutherlandin ”The Ultimate Display” -konferenssipaperi, kuvasi mm. ensimmäistä
kertaa haptista käyttöliittymää

1966 Sutherlandin HMD, CRT-putkilla toteutettu kypäränäyttö tukivarressa

1970
1975 LEEP (Large Expanse Extra Perspective) Systems Inc. kehittää laajakulmaisen optiikan

stereoskoopille

1977 Illinoisin yliopiston mekaaninen hansikas sormien asennon mittaamiseen

1980
1982– Zimmermanin DataGlove, optiikkaan perustuva sormien asennon mittaus

1984 NASAn ei-läpikatsottava LCD (Liquid Crystal Display) HMD

1985– NASA kehittää VIEW (Virtual Interface Environment Workstation) -kokonaisuuden, joka
koostui HP:n työasemasta sekä kaikista VE:n käyttöön tarvittavista oleellisista
komponenteista

1990
1991 HITLab mallintaa Seattlen-kaupungin VE:ssä käytettäväksi

1992 Oulun Tietomaan tiettävästi Suomen ensimmäinen virtuaalitodellisuuslaitteisto,
sisälsi puolikiinteän kypäränäytön, paikannuksen ja ohjauksen

1994 NASAn Mars Pathfinder -luotaimen tehtäviä suunnitellaan käyttäen hyväksi simuloitua
VR- mallia

1994– TKK, TTKK ja VTT hankkivat tekniikkaa ja pystyttävät VR-laboratorioita

1997 NASAn Pathfinder -luotain laskeutuu Marsiin, ja sitä teleoperoidaan maasta käsin

2000

Kuva 9. Virtuaalitodellisuuden ja -tekniikoiden historiaa aikajanalla 1800 luvulta 2000 luvulle.

[BLA02; KAL93; KIM94; MOR10; PIM92; REI95; RHE91; STE05]
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Pisimmälle viedyt virtuaaliympäristöt löytyvät tieteiskirjallisuudesta ja sci-fi4 elokuvista.

Näissä kuvitelmissa VE:n vaikutelma on niin kehittynyttä, ettei käyttäjä välttämättä

edes havaitse olevansa virtuaalisessa maailmassa. Esimerkkinä kirjallisuudesta Daniel

F. Galouyen novelli Simulacron-3 (1964), jossa nykyisenkaltaista virtuaalitodellisuutta

kuvataan kirjallisesti ensimmäisiä kertoja. Novellin pohjalta on myös tehty elokuva: The

Thirteenth floor (1999). VE:n synonyyminä esiintyvää ”cyberspace”-termiä käytti

ensimmäistä kertaa kirjailija William Gibson novellissaan Burning Chrome (1982).

Muita virtuaalitodellisuutta tavalla tai toisella kuvaavia elokuvia ovat mm. Tron (1982),

The Lawnmower Man (1992) ja The Matrix (1999). Myös suuren suosion saavuttanut

James Cameronin ohjaama Avatar (2009) käsittelee yhtä VR:n olomuotoa;

etäläsnäoloa (eng. telepresence). [HEY94; IMDB90; WIKI10b]

Voidaankin pohtia, olisivatko virtuaaliympäristöt kehittyneet lähellekään sitä, mitä ne

nyt ovat, ilman fysiikan rajoitteista vapaita tieteiskirjailijoita?

Nykyisin viihdeteollisuus on tietokonepelien muodossa virtuaaliympäristöjen suurin

hyödyntäjä. Pelkkää tietokonenäyttöä käytettäessä ei voida puhua VR:sta, mutta jos

käytettäisiin kypäränäyttöä (HMD), immersiivisyys lisääntyisi. Tällöin pelin

virtuaalimaailma voisi olla hyvinkin sisäänsä sulkeva ja todentuntuinen, etenkin jos

ympäristön muita avatareja5 ohjaavat oikeat ihmiset. Tällaisiin virtuaaliyhteisöihin

kuuluu mm. historiassa Habitat-projekti sekä uudempi Second Life.

Vuonna 1985 Lucasfilm Games ja Quantum Computer Services käynnistivät San

Franciscon alueella Habitat-projektin, jossa tuhannet käyttäjät pelasivat

keinotekoisessa jättiläismäisessä maailmassa vuosia kestävää roolipeliä, jonka

tapahtumia visualisoitiin tietokonegrafiikan avulla. [QUÉ93, s.65]

 Toinen nykyään oman rahayksikön ja taloudenkin omaava virtuaaliyhteisö on vuonna

2003 avattu Second Life. Vuonna 2007 Second Life:ssa oli jo yli 8milj. rekisteröitynyttä

käyttäjää ja yhtäaikaisia käyttäjiä parhaillaan lähes 50000. 2009 virtuaalimaailman

4 Science fiction, tieteistarina tai -kirjallisuus, joka käsittelee tyypillisesti tieteen ja tekniikan vaikutusta yhteiskuntaan tai ihmisiin.
5 Tietokoneen visualisoima hahmo käyttäjästä. Sanskritinkielinen sana tarkoittaa alunperin Višnun inkarnaatiota, joka puolestaan
on Hinduismin ylin jumal-hahmo.
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sisäisen  liikevaihdon  odotetaan  kasvavan  yli  USD  450  miljoonaan,  joka  tekee  Second

Life:sta kiinnostavan markkinapaikan myös oikeille yrityksille. Esimerkiksi Aalto-

yliopistolla on virtuaaliset toimitilat Second Lifen virtuaalimaailmassa:

http://slurl.com/secondlife/Aalto University 2/6/146/23. Sosiaalinen virtuaalimaailma on

valjastettu myös hyötykäyttöön. Videoneuvottelujen sijaan Second Life on jo useissa

Piilaakson yrityksissä käytössä virtuaalisena neuvotteluhuoneena [LIN09a; LIN09b;

TIE10].

Historian saatossa koko virtuaalitodellisuuden käsitteen tieteellisyys on

kyseenalaistettu. Vastaväitteiksi löytyy nykyään useita alan tutkimuslaitoksia sekä

suomesta että maailmalta (AARBA, IFF, MIT, TKK, TNO, UMA, VTT). Kirjassaan Virtual

Reality Rheingold toteaa: ”Vaikka virtuaaliympäristön synonyymi ’cyberspace’ on

lähtöisin tieteiskirjallisuudesta, VR on jo tiedettä, tekniikkaa ja liiketoimintaa, jota

tutkitaan ja monet rahoittajat tukevat” [RHE91, s.17].

Lähihistorian tieteellistä kiinnostusta voidaan tarkastella alan julkaisumäärien

kuvaajasta. VTT:n näkemyksen mukaan jo vuonna 2004 on ohitettu ”ylisuurten

odotusten huippu” (eng. peak of inflated expectations). 2008 olemme siirtyneet

”valaistumisen nousukäyrälle” (eng. slope of enlightenment) ja olemme nyt vaiheessa,

jossa VR:n ja VE:n laajamittainen hyödyntäminen teollisuudessa on lähitulevaisuudessa

todennäköistä (Kuva 10).

http://slurl.com/secondlife/Aalto%20University%202/6/146/23
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Kuva 10. Mukaelma Gartnerin hype-käyrästä perustuen VR, AR ja MR aiheesta tehtyjen

julkaisujen määrään. [MAN07, s.10]
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2.2 VIRTUAALITODELLISUUDEN JA -YMPÄRISTÖJEN MÄÄRITTELY

Tässä kappaleessa on lyhyesti koostettuna virtuaalitodellisuuteen ja -ympäristöihin

liittyvien termien ja käsitteiden selityksiä. Tosin tarkoista määritelmistä ei ole täysin

yhtenevää mielipidettä. Alan tutkijoiden määritelmät ovat monesti toisistaan hieman

poikkeavia. Emeritus professori Gabriel D. Ofeischin mukaan: ”Niin kauan kuin voit

nähdä itse kuvaruudun, et ole virtuaalitodellisuudessa. Kun kuvaruutu katoaa ja näet

vain kuvitteellisen ympäristön… silloin olet virtuaalitodellisuudessa”. [PIM92, s.7]

Virtuaaliympäristöjä voidaan luokitella monella tavalla. Esimerkiksi tässä työssä

käsitellään virtuaaliympäristöjä, jotka on toteutettu pääasiassa ohjelmistopohjaisesti

suurella näytöllä tai desktop-ratkaisuna esim. kannettavalla tietokoneella ja silmikko-

tai kypäränäytöllä. Ratkaisut pelkällä tietokoneen näytöllä suljetaan

virtuaaliympäristön-käsitteen ulkopuolelle. Tietokoneen näytöllä toimivassa

sovelluksessa (esim. tietokonepelit) Zelzerin (1991) määrittelemistä VE:n

tunnusmerkeistä immersiivisyys6 ei toteudu [KAL93]. Spesifisemmät simulaattorit eli

vain yhtä käyttötarkoitukseen tehdyt VE:t, kuten lentokonesimulaattorit, eivät kuulu

työn sisältöön. Esimerkkinä immersiivisestä virtuaaliympäristöstä 5-seinäinen CAVE

Seinäjoella. (Kuva 11)

Kuva 11. Esimerkki VR-ympäristöstä: Seinäjoen AMK:n CAVE.

6 Immersiiivisyys, (eng. immersion) tarkoittaa VE:n sisäänsä sulkevuutta, läsnäolon tunnetta tai -kokemusta. [REI94, KAL93]
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Virtuaaliympäristöjen vertailua voidaan tehdä Zelzerin kuution avulla (Kuva 12).

Kuution särmät esittävät VE:n ominaisuuksia asteikolla 0–1, arvon 1 ollessa ko.

ominaisuuden paras mahdollinen ilmentymä. Täysin todentuntuinen VE sijoittuisi siis

kuutiossa pisteeseen (1,1,1). Nykyisillä laitteilla ja tekniikalla ei päästä vielä pisteeseen

(1,1,1). Esimerkiksi tavanomainen CAD-ohjelma sijoittuu pisteeseen (1,0,0), joka

tarkoittaa sitä, että käyttäjällä on vapaus tehdä ohjelmassa autonomisesti päätöksiä ja

ohjata toimintaa tietyissä rajoissa, mutta läsnäolon tunnetta (presence) tai

vuorovaikutusta (interaction) ohjelmassa ei ole. [KAL93] Joissain lähteissä läsnäolon

tunne on korvattu vastaavalla termillä immersiivisyys [EVI05, s.16].

Kuva 12. Zelzerin kuutio virtuaaliympäristöjen vertailuun. [MÄÄ03]

Virtuaaliympäristö voi olla tyypiltään täysin virtuaalinen tai todellisen ja virtuaalisten

objektien sekoitus. Jälkimmäisessä tapauksessa puhutaan englanninkielisestä termistä

”mixed reality” Tähän sisältyy lisätyn todellisuuden käsite (eng. augmented reality AR),

jossa todellisen näkymän päälle luodaan virtuaalisia objekteja. Tästä esimerkkinä

lentäjillä käytössä oleva läpinäkyvä näyttö tuulilasissa tai kypärässä (Kuva 13). [MÄÄ03]
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Kuva 13. Elbit Systemsin helikopterilentäjille valmistama ANVIS/HUD-24 -merkkinen

kypäränyttö. (www.elbitsystems.com)

http://www.elbitsystems.com/
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2.3 VR KÄSITTEITÄ

Virtuaalinen

Virtuaalisella tarkoitetaan ”ei todellista”, vaan synteettistä asiaa tai esinettä. [REI94]

Virtuaali sanan suomennokseksi Pekonen suomentamassaan Quéaun kirjassa (1993)

esitti myös sanaa "lume", mutta tämä ei ole yleistynyt käytössä. [QUÉ93, s. 7] Tässä

työssä käytetään virtuaali-sanan johdannaisia.

Virtuaalitodellisuus (VR)
Pimentel et al. (1992) mukaan virtuaalitodellisuus (suom. myös keinotodellisuus) on

työkalu, joka antaa kaukoputken tai mikroskoopin tavoin uuden näkökulman

informaatioon. VR:n avulla käyttäjä voi kokea tiedonvirtaa, sen yksityiskohtia ja muuta

informaatiota tehokkaasti, mutta myös luonnollisimmalla mahdollisella tavalla, jolla

ihminen tämän media ymmärtää: kokonaisvaltaisena ympäristönä, johon kuuluu kuva,

ääni ja tuntoaistit. Lyhyemmin Pimentel määrittelee, että: ”Virtuaalitodellisuus on

tietokoneen luoma immersiivinen ja interaktiivinen kokemus”. Reitmaan (1994, s.4)

mukaan virtuaalitodellisuus on: ”Havainnoimisen ja ihmisen reaktioiden seurausten

kautta saatu vaikutelma todentuntuisesta (teknisin keinoin luodusta, vaan ei todesta)

olotilasta (status)”. Queaun (1993, s.19) mukaan virtuaalitodellisuudessa liikutaan

keinotekoisessa tilassa, jossa käyttäjän liikkeiden ja näköhavaintojen välillä vallitsee

realistinen vastaavuus. Burdea (2003, s.3) kuvaa virtuaalitodellisuutta high-end

käyttöliittymäksi ihmisen ja tietokoneen välillä, johon kuuluu reaaliaika-simulointia ja

interaktiivista toimintaa useiden aistikanavien kautta. Nämä kanavat ovat: visuaalinen

(näkö), auditiivinen (kuulo), haptinen (tunto), haju ja maku.

Virtuaaliympäristö (VE)
Kalawsky (1993) pitää virtuaalitodellisuutta yleisemmin tunnettuna käsitteenä, mutta

virtuaaliympäristön kanssa samana asiana. Kalawskyn mukaan ”Virtuaaliympäristö on

synteettinen tietokoneella luotu esitys fyysisestä järjestelmästä; esitystapa, joka sallii

käyttäjän vuorovaikutuksen synteettiseen ympäristöön, niin kuin se olisi todellinen”.

Reitmaan (1994, s.63) näkemyksen mukaan VE on ”Kokonaisvaikutelma (mahdollisesti

monin aistein) havainnoidusta todentuntuisesta, mutta keinotekoisesti synnytetystä
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(synteettisestä) ympäristöstä”. Reitmaa lisää, että myös etäläsnäolo (eng.

telepresence) otetaan usein laajennettuun virtuaaliympäristö-käsitteeseen mukaan.

Virtuaalitodellisuustekniikka

VR-tekniikalla tarkoitetaan keinotekoisia vaikutelmia ja aistihavaintoja synnyttävien

laitteiden tekniikka. Reitmaan (1994) mukaan kyseessä on ne keinot, ratkaisut ja

menetelmät, joilla laitteet toteutetaan.

Autonomisuus
Autonomisuuden mukaan VE ei saa ennalta määrätä mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan

tämä pitää olla käyttäjän päätettävissä. Esimerkiksi käyttäjä voi vapaasti liikkua

paikasta toiseen vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Virtuaaliympäristö voi kuitenkin rajoittaa

käyttäjän tulevia toimia. [EVI05; KAL93]

Immersio, immersiivisyys
Immersio on yksi virtuaalitodellisuuden tuntomerkeistä, toisin sanottuna

uppoutuminen, tai sisäänsä sulkevuus. [REI94] Dr. William Bricken [PIM92, s.9] käyttää

immersion synonyyminä englanninkielistä termiä ”inclusion”. Termi on ensisijainen

virtuaalitodellisuutta määrittelevä ominaisuus, joka voidaan myös suomentaa sisäänsä

sulkevuudeksi. Tullaan siis ympäristön saartamaksi, eli tosin sanottuna

virtuaalitodellisuus asettaa käyttäjänsä tiedon sisään.

Vuorovaikutteisuus, interaktiivisuus
Vuorovaikutteisuudella (eng. interaction) tarkoitetaan mahdollisuusastetta muuttaa

VE:n objektin parametreja reaaliajassa, eli toisinsanoin vastetta käyttäjän toimiin.

Esimerkiksi liikutettaessa virtuaaliympäristössä paikasta toiseen, tulee käyttäjän

näkymän päivittyä reaaliaikaisesti vastaavaksi. [EVI05; KAL93]

Vihje

Vihjeillä (eng. cue) pyritään parantamaan käyttäjän immersion tunnetta

virtuaaliympäristössä. Vihje helpottaa käyttäjää havainnoimaan esimerkiksi tilaa tai

paikkaa.  Yleisimmin  käytettyjä  vihjeitä  ovat  mm.  syvyysvihjeet  (depth  cue),  kuten
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perspektiivi (linear perspective), liikeparallaksi (motion parallax) tai kappaleiden

toistensa peittävyys (occlusion). [REI95]

Kuvassa perspektiivissä olevien kappaleiden näennäinen koko muuttuu suhteessa sen

syvyyssuuntaiseen paikkaan. Liikeparallaksilla taas tarkoitetaan sitä, kun kuvan

liikkuessa (esimerkiksi käyttäjän liikuttaessa päätään) lähellä olevat kappaleet

näyttävät liikkuvan kauempana olevia nopeammin. Myös se itsestäänselvyys, että

lähempänä olevat läpinäkymättömät kappaleet peittävät taakseen jäävän näkymän, on

huomioitava muodostettaessa virtuaaliympäristön kuvaa käyttäjälle.
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2.4 AISTIMINEN JA LAITETEKNIIKAT

Virtuaaliympäristön, niin kuin reaalimaailmankin kokemiseksi, ihminen käyttää

aistejaan. Hyvässä VE:ssä tekniikalla pyritään saamaan koneen ja ihmisen

vuorovaikutuksesta mahdollisimman perusteellista ihmisen ehdoilla. Varsinaisten

laitteiden ja tekniikan kehittäjille ala ei ole helppo, koska Reitmaan (1995, s.2) mukaan

kelvollisen virtuaaliympäristön tekeminen vaatii tietoja mm. ihmisen anatomiasta ja

neurologiasta niin kuin aisteistakin, mutta myös elektroniikasta, sähkömekaniikasta,

anturi-, audio- ja näyttötekniikoista, fysiikasta ja tietenkin tietotekniikasta. Tekniikka

asettaa kuitenkin rajoituksia ja täydelliseen tarkkuuteen (eng. fidelity) ei Reitmaan

mukaan päästä koskaan. Siitä, millä tarkkuudella VE on järkevää luoda ja minkä

tasoista vuorovaikutusta siihen sisällytetään, on päätettävä suhteessa kustannuksiin.

15 vuotta sitten Reitmaan näkemyksen mukaan silloisen tekniikan realistista

käytettävyyttä (katkoviivan yläpuolella) esittää seuraava kaavio (Kuva 14).

Kuva 14. Virtuaalitekniikoiden käytettävyys v. 1995. [REI95, s.60]
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Tähän verrattuna kehitystä on tapahtunut visualisoinnissa, reaaliaikainen pintojen

valojen, varjostusten ja heijastusten laskenta on mahdollista. Mutta esimerkiksi voima-

takaisinkytkentä on edelleen erittäin haasteellista toteuttaa. Osa laitetekniikasta VR:n

taustalla on yleistynyt ja halvempaa kuin aikaisemmin. 90-luvulla tutkimuksen

kohteena olleita tekniikoita, mm. monikanavainen 3D-ääni, on nykyään yleisesti

käytössä niin TV lähetyksissä, teräväpiirtoelokuvissa kuin tietokonepeleissä. Myös 3D-

elokuvat kuuluvat usean nykyaikaisen elokuvateatterin valikoimiin ja kolmiulotteista

kuvaa tukevia viihdekäyttöön suunnattuja laitteita on tullut saataville kuluttajatason

hintaan. [KOT09]

Laajan alaan liittyvän tekniikan takia tässä työssä ei voida käsitellä teoriaa, kuin

suppeasti. Teoriassa painotutaan eniten näköaistiin ja näyttötekniikoihin, joita on

käsitelty seuraavassa kappaleessa.

2.4.1 NÄKÖAISTI JA NÄYTTÖTEKNIIKAT

Näköaistia pidetään ihmisen tärkeimpänä aistina. Näköaistin perustana on silmän

rakenteen pohjimmainen osa retina, eli verkkokalvo, joka on valoherkistä aistisoluista

muodostuva kudoskerros. Silmän linssinä toimivan mykiön kautta taittuva valo ja kuva

projisoituvat verkkokalvolle. Pelkän aistimisen lisäksi verkkokalvo osallistuu myös

prosessointiin ennen signaalien siirtymistä aivoihin johtavaan näköhermoon. Näön

tarkkuus ei ole tarkkuus ei ole yksiselitteistä, sillä silmä pystyy havaitsemaan

pienempiä yksityiskohtia kuin mitä verkkokalvon aistisolujen koko ja tiheys antaisivat

aiheen olettaa. [REI94, s.54]

Näyttötekniikoihin onkin tutkimuksessa panostettu paljon. Tutkimuslaitos THINKLAB

Salfordissa englannissa on tutkinut mm ihmisten vuorovaikutteista työskentelyä

virtuaaliympäristöissä, ja juuri näyttötekniikoiden vaikutusta läsnäolon tunteeseen.

Tutkiva  professori  David  Roberts  vieraili  kesällä  2007  Suomessa  Smart  Systems

konferenssissa, jossa hän keynote-puheessaan painotti juuri näyttöjen valinnan

tärkeyttä.
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Esimerkiksi 3D elokuvateattereissa ei tarkempaan resoluutioon siirtyminen, pitkän

katseluetäisyyden takia, ole juurikaan hyödyllistä. Katsojan kokemaan tarkkuuteen

vaikuttaa enemmän valkokankaan puhtaus ja jopa ilmassa olevien pölyhiukkasten

määrä. Kun taas CAVEa käytettäessä kuvaa katsellaan todella läheltä, tällöin 4K-

tekniikalla7 saavutetaan todellista hyötyä. [MPC09]

Näytön resoluutio ei ole ainoa läsnäoloon vaikuttava tekijä. Päivitysnopeus on yksi

näistä tekijöistä. Jos 3D-kuvan tuottamiseen käytetään 120Hz suljintekniikkaa, eli

yhdelle silmälle päivitysnopeus on 60 kuvaa sekunnissa, riittää taajuus siihen, että

käyttäjä kokee liikkuvan kuvan sulavana ja nykimättömänä. Edellä kappaleessa 2.2

siteerattu Offeischin lausahdus siitä, että virtuaalitodellisuuteen siirrytään vasta kun

kuvaruutu katoaa, implikoi sitä, että hyvässä VE:ssä ihmisen näkökenttä pyritään

täyttämään mahdollisimman laajalla kuvalla. Reitmaan (1995, s.29) ja Kalawskyn (1993,

s.48) mukaan ihmisen molempien silmien yhdessä kattama näkökenttä (eng. field of

view, FOV) on pystysuunnassa 120° ja vaakasuunnassa 200°. (Kuva 15)

Kuva 15. Ihmisen normaali näkökenttä. [REI95, s.28]

Vaakasuuntaisen näkökentän molemmille silmille yhteinen alue on noin 120°.

Stereonäön kannalta tästä merkittävä alue on vain noin 30°. Virtuaaliympäristössä

7 4K-kuvan resoluutio on 4096x2160 pikseliä, joka on yli neljä kertaa suurempi täyden resoluution Full HD -kuvaan verrattuna.
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käytetyn näytön tuottama vaakasuuntainen näkökentän peitto tulisi olla vähintään

90°–120° välillä. [REI95]

Verkkokalvolle projisoituvan kappaleen näkökulman  (eng. visual angle) suuruus

suhteessa silmän keskilinjaan määritellään

= tan  , (1)

jossa s tarkoittaa kappaleen korkeutta ja d etäisyyttä silmän keskiöstä. [KAL93, s.51]

Ideaalisessa tapauksessa, jossa havainnoija katselee tasonäyttöä keskilinjalla

etäisyydellä d, saadaan vaakasuuntainen näkökentän peiton suuruus FOV kaavasta 2:

= 2 × tan  , (2)

jossa w tarkoittaa käytetyn näytön leveyttä.

VE:t voidaan Kalawskyn (1993) mukaan jakaa kahteen ryhmään käytetyn

näyttötekniikan  perusteella:  immersiivinen  VR  ja  työpöytä  VR  (Desktop  VR).  Myös

Reitmaa (1995) esittää luokitteluperusteeksi samankaltaisen näkemyksen, mutta jakaa

immersiiviset VE:t uppoutumisen perusteella lisäksi täysin, ja osittain sisäänsä

sulkeviin. Näistä ensimmäinen on tieteellisten määritelmien mukaan, sanan

varsinaisessa merkityksessä, oikea virtuaaliympäristö. Ei sisäänsä sulkevassa työpöytä

VR:ssa käytetään 2D- tai 3D-kuvaa esittämään pystyvää yhtä tai useampaa tasonäyttöä

(Kuva 16). Kalawskyn mukaan tämä on kuitenkin huomioitavan arvoinen ryhmä, koska

immersiivisiä virtuaaliympäristöjä luodaan ja kehitetään työpöytä VR:ssa.

Immersiivisessä VR:ssä puolestaan on käytössä esimerkiksi HMD-tyyppinen

kypäränäyttö tai CAVE (Kuva 11). Reitmaa luokittelee virtuaaliympäristöjä myös

käyttäjään kytkeytymisen perusteella:

Pääripusteinen (HMD)

Puomityyppinen (BOOM8)

Ympäröivä (multiscreen projections)

8 Boom-mounted display, puominäyttö, jossa pään paikannus on hoidettu puomimekanismilla. [REI94]
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Kuva 16. Panoram Technologiesin kolmesta paneelista koostuva näyttö desktop käyttöön.

[BUR03, CD-ROM\Movies\Chapter 3\v3.1]

Niin immersiiviset kuin Desktop VR -ratkaisut voivat perustua seuraavilla sivuilla

esitettyihin tekniikoihin.

CRT
Vanhin näyttötekniikka käyttää elektronisuihkuputkea (eng. cathode ray tube, CRT),

joka on keksitty jo 1880 luvun lopulla. CRT on vieläkin yleisin tekniikka maailmalta

löytyvissä televisiossa. TV tuli mustavalko-versiona kaupallisesti saataville vuonna

1938. Väri TV:n lanseerasi markkinoille CBS vuonna 1951. [TIME56; WIKI06]

CRT-näyttössä kuvan muodostus tapahtuu suihkuttamalla elektroneja fosforoivaan

pintaan. Tavallisimmissa värikuvaputkissa on kolme suihkua, joista kukin osuu

maskilevyn ohjaamana omalla intensiteetillään omansa väriseen (punaiseen, vihreään

tai siniseen, RGB) pisteeseen, joka saa aikaan näkyvän valon aallonpituudella

tapahtuvan emission. [REI94] Toimintaperiaatetta havainnollistaa kuva (Kuva 17).
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Kuva 17 CRT-näytön toimintaperiaate sekä tärkeimmät komponentit: 1. Elektroni tykit,

2.  Elektroni  viuhkat,  3.  Tarkennus  käämit,  4.  Poikkeutus  käämit,  5.  Anodi  liitäntä,  6.  Kuvan

väripisteiden, punaisen, vihreän ja sinisen, erottava maski, 7. Fosfori kerros (värialueittain:

punainen, vihreä ja sininen) 8. Lähikuva fosfori kerroksesta näytön sisäpinnalta, jossa erottuvat

värialueet. [WIKI06a]

LCD

LCD paneelit ovat tämänhetkisistä näytöistä myydyimpiä. Kuva muodostuu yksittäisistä

pikseleistä, eli kuva-alkioista. LCD on lyhenne sanoista Liquid Crystal Display, ja voidaan

suomentaa nestekidenäytöksi. Näytön pikseli on näytön yksi piste, joita yhdistelemällä

kuva muodostuu. LCD perustuu molekyylien kääntymiseen ja järjestymiseen

sähkökentässä, joka vaikuttaa valon käyttäytymiseen ja siten kuvan muodostukseen.

Kehittyneempi versio on aktiivimatriisinäyttö, (eng. active matrix LCD), joissa pikseli-

kohtaisilla ohutkalvotransistoreilla (thin film transistor, TFT) saadaan aikaan parempi

kontrasti kuvaan. LCD-paneelilla voidaan toteuttaa myös stereokuvan katseluun

yleensä tarvittavat aktiiviset suljinlasit (eng. shutter glasses). [REI94; REI95]

LED
LED-tekniikka on kehittynyt viimevuosina huomattavasti. LED termi tulee englannin

kielestä sanoista ”light-emitting diode”, ja tekniikka on ollut käytössä jos varhaisissa

HMD näytöissä. Tekniikka mahdollistaa vähävirtaiset ja erittäin kevyet näyttöpaneelit.

[KAL93] Toisin kuin LCD näytöissä LED-näytöt eivät tarvitse erillistä taustavaloa.

Tekniikalla saavutetaankin suurikontrastinen ja terävä kuva (useiden valmistajien
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tuote-esiteiden mukaan kontrastisuhde yli 100 000:1). Uusinta tekniikkaa edustavat

LED-näyttöjen pohjalta kehitetyt Organic LED, eli OLED-paneelit. Etuihin kuuluu vielä

perinteisiä LED-näyttöjäkin kirkkaampi ja kontrastikkaampi kuva. Koska OLED-tekniikka

käyttää rakenteena lasin sijaan orgaanisia muoveja, voidaan näytöistä tehdä erittäin

ohuita (yksi OLED paksuudeltaan alle 500nm), läpinäkyviä ja taipuvia. Koska jokainen

OLED toimii itsessään valonlähteenä, näytössä ei tarvita taustavaloa. Tästä johtuen

paneelin virran kulutus on pieni ja ilman LCD:ssä tarvittavia valoa filtteröiviä matriiseja

katselukulmista saadaan huomattavan suuret. Valmistustekniikkana käytetään

tulostusta, joten OLED soveltuu hyvin massatuotantoon ja tulee olemaan

kustannuksiltaan edullinen. [FRE05]

Plasma

Plasma-näytöt ovat vähemmän käytössä olevaa tekniikkaa. Niissä käytetään hyväksi

kaasussa tapahtuvaa valoa tuottavaa sähköpurkausta. Kuva-alkiot muodostetaan

suurella matriisilla elektrodeja, joiden ympärillä valaiseva purkaus tapahtuu. [REI94;

KAL93]

HMD
Yleisnimitys näyttölaitteille, jotka ovat kypärä-, silmikko-, panta- tai silmälasi-mallisia

[REI94]. HMD tekniikkana on aikaisemmin käytetty CRT-näyttöjä, mutta nykyisin

yleisesti on käytössä LCD tai OLED tekniikka. Stereokuvan muodostaminen HMD:llä on

helpompaa kuin tasonäytöllä, koska stereokuvapari näytetään kummallekin silmälle

omalta näytöltään. Kuva kypäränäytöstä nähtiin edellä (Kuva 13).

Projektionäytöt

Yleensä CRT tai DLP9 tekniikkaan perustuva laite, videoprojektori, jolla heijastetaan

kuva varsinaiselle näyttönä toimivalle katseltavalle pinnalle. Projektionäyttö voidaan

toteuttaa katseltavan pinnan etupuolelta valkokankaalle, joka on yleisemmin tunnettu

tapa, mutta myös taustaprojektiona esimerkiksi pinnoitetulle lasi- tai akryylilevylle.

CAVE-ratkaisut perustuvat yleisesti taustaprojektioon.

9 DLP-teknikka perustuu mikropeilien ja segmenttisen väripyörän käyttöön (www.dlp.com)
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Stereonäytöt

Stereokuvan ja syvyysvaikutelman muodostuminen ihmisen näköaistilla perustuu

siihen, että silmät ovat erillä toisistaan (eng. interpupillary distance, IPD), eli siis

katselevat näkyvää kappaletta hieman eri kulmasta. Tämän silmien sisäänpäin

suuntautumisen suuruus (konvergenssi, eng. convergence) riippuu katseltavan

kappaleen etäisyydestä sekä silmien etäisyydestä toisistaan. Jos verrataan vasemman

ja oikean silmän näkemiä kuvia huomataan, että kappale (B) näkyy konvergenssin

verran eri kulmassa ja on jonkin verran siirtynyt taustaan (A) nähden (eng. image

parallax) (Kuva 18). Ihmisen aivot osaavat yhdistää nämä silmien näkymät yhdeksi niin,

että syntyy kolmiulotteinen kuva ja aistimus syvyysvaikutelmasta. [BUR03; REI95]

Kuva 18 Kolmiulotteisen kuvan muodostuminen ihmisen aivoissa. [BUR03, s.59]

Kaksiulotteisella tasonäytöllä 3D-kuvan aikaansaamiseksi katseluun tarvitaan

apulaitteeksi filtteröivät silmälasit. Vanhalla tekniikalla sininen ja punainen linssi

suodattavat kaksi eri kulmassa ja asemassa kankaalle projisoitua kuvaa, kummankin

vain toiselle silmälle, näin huijaten aivoja syvyysvaikutelman aikaansaamiseksi. (Kuva

19a) Toinen tapa on käyttää polarisoivia laseja sekä näyttöä, jolloin suotimena

stereokuva-parille toimii pysty- ja vaakapolarisaatio. (Kuva 19b)



2 VIRTUAALIYMPÄRISTÖT JA -TEKNIIKAT 43

Kuva 19. a) Sini-puna -linsseillä varustetut stereolasit. b) Polarisaatiolla toteutetut stereolasit.

[http://science.howstuffworks.com/3-d-glasses2.htm]

Sinipunalaseihin perustuvan tekniikan haittapuolena on havaitun väriavaruuden

supistuminen ja aistittujen värien vääristymät. Polarisaatiota käyttävillä laseilla

puolestaan menetetään näytön valotehoa. Nykyisin yleisesti onkin käytössä LCD-

suljinlaseihin perustuva tekniikka. Vasen ja oikea silmä peitetään vuorotellen ja kuva

on vastaavasti aika-sekvensoitu niin, että kumpikin silmä näkee vain sille tarkoitetun

siirretyn kuvan. Tämän tekniikan etuna täysi kuvan resoluutio säilyy. Yleensä kuvan

virkistystaajuutena käytetään 120 Hz, jolloin silmät erikseen näkevät 60 kuvaa

sekunnissa, joka on riittävä taajuus nykimättömän liikkeen esittämiseksi ihmisen

näköaistille. [BUR03; KOT09; RAN06; REI95M]

Autostereoskopia

Autostereoskooppista näyttöä käytettäessä ei tarvita apulaitteita tai suljinlaseja.

Tekniikka perustuu siihen, että stereokuvaparin kuvat saadaan näkymään eri silmille

silmien etäisyydestä johtuen, esimerkiksi käyttäen apuna pystysuuntaista kapeita

taustavaloja ja prismoja (Dimension Technologies Inc., Philips) tai kahta päällekkäistä

nestekidepaneelia, joista päällimmäinen on läpinäkyvä ja toimii hilana (Sharp). Tällöin

silmät näkevät vain näytön joka toisen pystykolumnin pikselit, eli eri kuvan. Tekniikan

haittapuolena tarkkuus puolittuu vastaavankokoiseen 2D-näyttöön verrattuna.

[KOT09] Autostereoskooppisia näyttöjä esiteltiin mm. Intuition-seminaarissa vuonna

2008. VIRVO-projektiryhmästä seminaariin osallistuneiden (TTY/IHA) mukaan

tämäntyyppisissä näytöissä syvyysvaikutelma syntyy todella suppeasta

(b)(a)
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katselukulmasta, mutta kokemus oli vaikuttava. Pieni katselukulma on yleisesti

tiedossa oleva tekniikan puute, mutta tähän on parannukseksi kehitetty konenäköön

perustuvia ratkaisuja. Näyttöön sisältyy kamera, joka seuraa käyttäjän silmien liikkeitä,

ja mekaniikkaa, joka siirtää näyttöpaneelin edessä olevaa prismahilaa vastaavasti.

Tällöin 3D-illuusio säilyy huomattavasti laajemmasta kulmasta katseltuna. [BUR03,

s.69–71]

2.4.2 KUULOAISTI JA ÄÄNIMAAILMA
Kuuloaistimus syntyy, kun värähtelevä ilma johtuu korvakäytävää pitkin tärykalvolle ja

saa mekaanisten osien (vasara-, alasin-. ja jalustinluu) välityksellä sisäkorvassa olevan

nesteen aaltoliikkeeseen. Tämän nesteen värähtely aiheuttaa korvan aistisoluissa

hermoimpulsseja, jotka ihmisen aivoissa tulkitaan ääneksi. Korvakäytävän sijaan ääni

voi välittyä myös suoraan kallon luiden läpi, jolloin puhutaan luujohtumisesta (eng.

bone conduction). Tämän lisäksi keho aistii hyvin matalia ääniä. Äänen suunnan

ihminen aistii hyvin etenkin kuuloalueen keskitaajuuksilla. [DOD97, s.138; REI95, s.35]

Tilaäänen tuottaminen onnistuu joko käyttämällä monikanavaista audiojärjestelmää,

jossa käyttäjää ympäröi useita kaiuttimia tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää

kuulokkeita. Surround-ääni on arkipäivää jo kotiteattereissa, mutta valmiiksi

tallennettuun elokuvan ääniraitaan verrattuna reaaliaikainen 3D-äänen tuottaminen

on tietenkin haasteellisempaa. Esimerkiksi vain nelikanavaisella kaiutinjärjestelyllä

saadaan paikallaan olevalle käyttäjälle tuotettua todentuntuinen kolmiulotteinen

äänimaailma. Jos VE:n käyttäjä liikkuu, on äänien muututtava vastaavasti. Yksi

haasteellinen äänen mallinnettavista ilmiöistä on ns. Doppler-ilmiö, eli äänen

taajuuden muuttuminen suhteessa siihen liikkuuko käyttäjä äänen lähdettä kohden vai

poispäin siitä. Tällöin realistisen äänen tuottamiseen tarvitaan myös tieto käyttäjän

paikasta. [DOD97; SAV99]

Suuntakuuloon tärkeimpänä vaikuttaa Dodsworthin (1997) mukaan

Korvien etäisyys äänilähteestä: toisen korvan havaitsema äänenvoimakkuuden ero

Korvien etäisyys äänilähteestä: viive, toinen korva aistii äänen ennen toista

Yksilölliset korvien muodot: korvanlehti toimii suodattimena muokaten ääntä
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Äänen käytöllä voidaan vahvistaa visuaalista informaatiota ja uppoutumisen tunnetta

ja saavutetaan Ruokolaisen & Gröhnin (1996) mukaan seuraavia etuja:

Ääni lisää uuden ulottuvuuden

Ääni soveltuu hyvin ajasta riippuvien suureiden esittämiseen

Kuuloaisti on näköaistia tarkempi aikariippuvien muutosten havaitsemiseen

Toistuvat asiat havaitaan paremmin kuuloaistin avulla

Näyttöä saadaan pelkistettyä siirtämällä asioita äänellä esitettäväksi

Lisäksi Ruokolaisen & Gröhnin mukaan äänen avulla voidaan ympäristöön lisätä

akustisia vihjeitä visualisoinnin tapaan. Tätä kutsutaan äänen spatialisoinniksi.

Yksinkertaisimmat vihjeet ovat äänilähteen etäisyys ja suunta. Spatialisoinnin etuihin

luetaan tilannetietoisuuden, läsnäolon ja realismin parantuminen. Akustisten vihjeiden

avulla saadaan esimerkiksi yleisinformaatiota käyttäjän ympäristöstä, koska takanakin

oleva ääni kuuluu päätä kääntämättä, toisin kuin näköaistimuksella.

2.4.3 OHJAIMET, LIIKKEET JA PAIKANNUS

Paikannuksella on virtuaaliympäristöissä keskeinen rooli kuvaan ja ääneen liittyen.

Etenkin käyttäjän pään asema on HMD:ta käytettäessä paikannettava. Paikannukseen

käytetään laitetta, joka mittaa reaaliajassa paikannettavan kohteen rotaatiota sekä

paikkaa karteesisessa koordinaatistossa. Yleisesti rajoittamattomalla 3D-kappaleella on

kuusi vapausastetta (eng. degree of freedom, DOF) (Kuva 20). [BUR03, s.17]

Kuva 20. 3D-kappaleen vapausasteet. [BUR03, s.17]

Z

Y

X
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Stereokuvan ja perspektiivin muodostumisen kannalta käyttäjän silmien paikka

virtuaaliympäristössä on tiedettävä. Pään liikkuessa synteettisten näkymän projektion

verkkokalvolla tulee päivittyä lähes reaaliaikaisesti. Reitmaa toteaa, että ”kun

paikannus on hoidettu riittävällä tarkkuudella, ei ihmisen havaintomekanismi tee eroa

todellisen ja synteettisesti luodun kohteen välillä”. [REI95]

Useiden tutkijoiden näkemyksen mukaan alle 100ms viive kuvan tai äänen

tuottamisessa on vielä hyväksyttävä, mutta 120ms viive heikentää jo kokemusta.

Läsnäolontuntu menetetään yli 200ms viiveellä. [KAL93, s.292, Pausch 1991; Held &

Durlach 1991 mukaan] Paikannuksen virheet, etenkin pään ja kuvan liikkeessä

vaikuttavat oleellisesti VR:n illuusion syntymiseen. Joillakin yksilöillä aistitun kuvan ja

liikkeen epälooginen suhde häiritsee käyttäjän tasapainoelintä niin, että tämä voi

johtaa simulaatio-sairauteen. Tällä tarkoitetaan käyttäjän huonovointisuutta, jossa

oireet ovat samankaltaisia matkapahoinvoinnin (eng. motion sickness) kanssa. [KAL93,

s.285, Chung et al. 1989; Fisher 1989; McCauley 1984 mukaan]

Kalawsky (1993) esittää yksinkertaisen funktion, jolla määritellään virtuaalisen

kappaleen aseman ja VR-järjestelmän kokonaisviiveen suhdetta:

 =  – , (3)

missä Vpos on virtuaalisen kappaleen asema näytöllä, Tpos todellinen kappaleen asema,

L järjestelmän kokonaisviive (latenssi) ja v kappaleen nopeus.

Paikannusjärjestelmä voi perustua tekniseltä toteutukseltaan seuraavassa taulukossa

esitettyihin ratkaisuihin (Taulukko 4). Tarvittaessa tarkempaa paikannusta tekniikoita

voidaan yhdistellä, jolloin puhutaan hybridi-paikannuksesta. [REI95; BUR03]
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Taulukko 4. Paikannusjärjestelmävertailua [YOU96]

Tekniikka Vahvuudet Heikkoudet

Akustiikka
(ultraääni)

edullinen, ei magneettisia
häiriöitä, kevyt toteutus

epätarkka, ultraäänihäiriöt, kaikujen
vaikutus, näköyhteys tarvitaan

Inertia
(gyroskooppi)

edullinen, ei etäisyys- tai
näköyhteysrajoitusta, lyhyt
viive, ei magneettisia
häiriöitä, pieni koko

vain 3 DOF, systemaattinen virhe
mahdollinen (vaatii ajoittain
kalibrointia), tarkkuus hitailla liikkeillä

Magnetismi edullinen, tarkka, ei tarvitse
näköyhteyttä, koko kehon
paikannus, suuret etäisyydet

metalliesineet häiritsevät kenttää,
radioliikenne voi häiritä, tarkkuus kärsii
suurilla etäisyyksillä, suodatuksesta
johtuva viive

Mekaniikka tarkka, pieni viive, ei tarvitse
näköyhteyttä, ei
magneettisia häiriöitä,
havaitsevat pienetkin
liikkeet

rajoittaa liikkumista, kuluvat osat

Optiikka
(videokuva)

tarkka ja nopea, toimii
laajalla alueella, ei
magneettisia häiriöitä

tarvitaan näköyhteys, painava, kallis

Viihdeteollisuus on tuonut Nintendo Wiin ohjaimen ja asennon paikannuksen myötä

virtuaaliympäristön kaltaisen lähestymistavan jo sarjatuotantoon ja

kuluttajamarkkinoille. Wiin ohjaimen paikannus perustuu inertian tunnistuksen

gyroskoopin avulla.

Täysin synteettisessä virtuaalimaailmassa, jossa vaaditaan interaktiota objektien

kanssa, täytyy paikantaa myös käden ja mahdollisesti sormien nivelten asema. Tähän

käytetään kädessä pidettävää ohjainta tai datahanskaa. Datahanskoissa on käytetty

kahta tekniikkaa, joko ulkorankarakennetta (eng. exosceletons) tai optiikkaan

perustuvaa nivelten kulma-aseman mittausta. Rankarakenteen etuna käden nivelten

liikkeitä pystytään seuraamaan täsmällisesti ja samalla voidaan järjestää

voimatakaisinkytkentä, eli kontrolloitu vastus sormien lihaksistolle. Tällöin synteettisiin

kappaleisiin tarttuminen on huomattavasti luonnollisempaa, koska sormet pysähtyvät

kappaleen pintaan. [REI95, s.82–84]
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2.4.4 TUNTO JA VOIMAPALAUTE

Haptiset laitteet antavat käyttäjälleen tunto ja voimapalautetta. Esimerkkinä

pöytälaitteista voidaan mainita yleisesti käytetty 6DOF-joystick ja uutta tekniikka

edustava ilmahiiri. (Kuva 21) Ilmahiiri on hiiren korvaajaksi kehitetty laite, jota on jo

testattu laboratorio olosuhteissa. Laite on täysin vapaasti liikuteltavissa kuudessa

vapausasteessa. Avaruudessa voimakkaiden magneettien avulla leijuva hiiri

mahdollistaa haptisen palautteen käyttäjälle [BES08].

Kuva 21. a) 6DOF-joystic. [BUR03, s.45] b) Maglevin ilmahiiri. [BES08]

Näiden lisäksi jo edellisessä kappaleessa mainituissa datahanskoissa on kokeiltu

monenlaisia tuntoaistimuksia välittäviä tekniikoita. Yksi lupaavimmista lienee data-

hanskoihin lisätyt paineilmalla täyttyvät kennot, jotka välittävät käyttäjälle varsin

todentuntuisen kosketuspaineen tunteen. Tämä on ulkoranka-ratkaisuun verrattuna

helpompi toteuttaa ja mekaanisten vivustojen puuttuessa käyttäjälleen mukavamman

tuntuinen. Lisäksi hanskasta saadaan fyysisesti pienempi. Puutteena liikerajoitteet

eivät ole yhtä tarkkoja kuin ulkoranka-ratkaisulla. [REI95]

Virtuaalisen objektin koskettamisen ja kappaleeseen tarttumisen tuntemukset

pystytään em. laitteilla toteuttamaan, mutta yksinkertaiselta tuntuvan asian, kuten

kitkan tuntemuksen välittäminen on vaikeaa. Ajatellaan esimerkkitapauksena

tilannetta jossa käyttäjä liikuttaa kättään pöydän pintaa pitkin: todentuntuiseen

pöydän ja sormenpäiden väliseen liikekitkan tuntumaan, täysin synteettisessä

virtuaaliympäristössä, vaadittaisi monimutkaisia lisälaitteita datahanskoihin. Koska

(b)(a)
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sormenpäiden tuntoaisti on todella tarkka, on fyysisestä pöydästä mahdollista havaita

maalin valuma, kolhu taikka naarmu, joka on kooltaan alle millimetrin kymmenesosan

(1/10 mm). Tämänkaltaisen tuntopalautteen välittäminen virtuaaliympäristön

käyttäjälle on myös todella hankalaa. Ralph Hollis Carnegie Mellonin yliopistolla on

kuitenkin edellä mainitun ilmahiiren avulla saavuttanut tuloksia tässä ongelmassa.

Kokeissa käyttäjät ovat pystyneet erottamaan virtuaalisten kappaleiden eri

pinnankarheuksia kokoluokassa 0,5mm. [UNG08]

Suuren voimapalautteen välittäminen käyttäjälle on myös vaativa tehtävä. Käytössä on

ollut puomimekanismeja (esimerkiksi projekti Grope) tai ulkoranka-ratkaisuja, kuten

datahanskoissa (Kuva 22). Näiden tekniikoiden kanssa toimiminen rajoittaa yleensä

käyttäjän vapaata liikettä.

Kuva 22. SARCOS Research Corp. Kehittämä robottikäsi voimapalautteen aikaansaamiseksi

käyttäjälle. (www.sarcos.com)

2.4.5 KEMIALLISET AISTIELÄMYKSET

Historiallisessa Sensorama "videopelissä" oli tuoksuja mukana. Tuoksujen

suihkuttaminen tilaan ja siten hajun tuottaminen on mahdollista, mutta yleensä haju ei

ole osa virtuaaliympäristöä. Vielä hankalammin toteutettavissa ovat virtuaaliset

makuaistimukset. [EVI05]
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2.5 MALLINTAMINEN, LASKENTA JA OHJELMAT

Nykyaikaisen virtuaalitodellisuuden aikaansaamiseksi käytetään yhtä tai useampaakin

tietokonetta. Voidaan sanoa, että tietokoneella alustana toimiva VR moottori (eng. VR

engine) on koko virtuaalitodellisuuden ydin. Käytännössä se ohjaa laitteita, seuraa

paikannuksen anturitietoja, suorittaa laskentaa ja päivittää kuvaa näyttölaitteelle,

esim. HMD:lle tai projektorille, sekä tuottaa tilaääntä. (Kuva 23)

Kuva 23. Virtuaalitodellisuuden arkkitehtuurin kaavio [mukailtu BUR03, s.13]

2.5.1 KUVAN MUODOSTUMINEN

Realistisen grafiikan tuottaminen reaaliajassa vaatii myös paljon laskentatehoa.

Tietokoneen pää-prosessori hoitaa virtuaaliympäristön logiikan, vuorovaikutuksen ja

mahdollisen dynamiikan laskennan, jolloin sen suorituskyky ei ole riittävä myös

grafiikan tuottamiseen. Siksi raskaissa virtuaaliympäristöissä käytetään kuvan

tuottamiseen useitakin näytönohjaimia, joissa grafiikan laskenta hoidetaan erillisellä

prosessorilla.

Grafiikan tuottamisesta tietokoneella käytetään yleisesti termiä renderointi (eng.

rendering). Toisin sanoen tarkoitetaan prosessia, jossa virtuaalisen maailman

geometriset 3D-mallit käännetään 2D-tasonäytölle käyttäjän nähtäväksi (stereo)

kuvaksi. [BUR03, s.117, Möller & Haines 1999 mukaan]

VR moottori KäyttäjäI/O-laitteet
- näyttölaite
- kaiuttimet
- paikannus
- datahanska
…

Ohjelmistot
&

Tietokannat

Tehtävät
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Nämä geometriset mallit kuvaavat siis virtuaalisten kappaleiden pintaa. Yleensä pinta

muodostuu verkosta polygoneja, eli monikulmioita, mutta vaihtoehtoisesti voidaan

käyttää myös matemaattisia parametrisia pintojen kuvauksia. Yleisesti käytössä on

pienin mahdollinen monikulmio, eli kolmio. Tämä helpottaa grafiikan

liukulukulaskentaa, koska kolmien kulmat ovat aina samassa tasossa. [BUR03; RUO96]

3D-objektien lisäksi valaistuksella on virtuaaliympäristössä merkittävä rooli.

Stereokuvassa syvyysvihjeet parantavat oleellisesti aistimusta ja kuvaan uppoutumista.

Näitä vihjeitä esiteltiin jo edellä virtuaalitodellisuuden käsitteiden yhteydessä

kappaleessa 2.3. Seuraavassa kuvassa nähdään esimerkki valaistuksen ja varjojen

vaikutuksesta, jotka muuttavat kuvassa nähtävien pallojen syvyyssuuntaista asemaa.

Staattisessa kuvassa pallojen paikka ilman varjostusta ei olisi selkeästi havaittavissa.

[EVI05; MOL03]

Kuva 24. Syvyysvihje varjon avulla. [EVI05]

Jotta kaikkia yksityiskohtia ei tarvitsisi muodostaa monikulmioista, käytetään

kappaleiden päällä kuvatiedostoja eli tekstuureita (eng. texture). Näin voidaan esittää

monimutkaisia kappaleita pienemmällä monikulmiomäärällä ja sopivasti valitulla

tekstuurilla. [BUR03, s.168]

2.5.2 KAPPALEIDEN GEOMETRIAN MALLINTAMINEN

Virtuaaliympäristössä esitettävien kappaleiden geometriasta tarvitaan kuvan

tuottamiseksi matemaattinen esitys, joka kuvaa kappaleen muotoa esimerkiksi

pintoina. Tätä kutsutaan kappaleen 3D-malliksi. Näitä malleja voidaan tuottaa

mallintamalla, skannaamalla todellisia kappaleita tai tuomalla olemassa olevia malleja

esim. CAD-ohjelmasta. [BUR03 s.158]
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Geometrian mallintaminen tyhjästä

VR/VE -ohjelmissa itsessään on usein yksinkertaisten primitiivigeometrioiden (piste,

viiva, pinta, kuutio, sylinteri, pallo) luomiseen graafisia tai ohjelmakieleen perustuvia

työkaluja. Näitä yhdistelemällä voidaan esittää yksikertaisia geometrisia kappaleita tai

ympäristöä, mutta monimutkaisemmat mallit kannattaa luoda mallinnukseen

tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pintojen skannaaminen
Pintoja voidaan skannata laserilla tarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla. Tekniikka

perustuu aikaeromittaukseen. Tuloksena skannauksesta saadaan pintaa kuvaava

pistepilvi, jonka perusteella moderneissa CAD-ohjelmissa voidaan luoda kappaleen 3D-

malli. (www.creaform3d.com)

3D-mallien siirto CAD-ohjelmasta
Helpoin tapa lisätä kappaleita virtuaaliympäristöön on käyttää valmiita CAD:lla

mallinnettuja 3d-malleja. Että malli saadaan siirrettyä ohjelmasta toiseen, täytyy se

muuttaa VR-ohjelman ymmärtämään muotoon. Yleistä, standardinmukaista ja

toimivaa, kaikkien ohjelmien ymmärtämää tiedostoformaattia 3D-malleille ei ole

vieläkään olemassa. Tämä tuli esille tämän työn Case-tutkimuksissa, koska malleja

jouduttiin siirtämään useiden ohjelmien välillä. Yrityksiä yleiseksi

tiedonsiirtoformaatiksi ovat mm jo 80-luvulla kehitetyt IGES10 ja STEP11

tiedostomuodot [WIKI09a], mutta kuten Kallioinen (2006) toteaa Metallitekniikan

artikkelissa, kumpikaan formaatti ei ole asiaa vielä ratkaissut. Kallioisen mukaan: ”IGES-

ratkaisussa on selviä rajoitteita ja STEPiä käytetään vain tietyillä kapeilla sektoreilla.”

WWW-sivuilla esitettyyn 3D-vektorigrafiikaan kehitetty VRML12 on myös yleisesti VR-

ohjelmien tuettujen tiedostomuotojen listalla. Esimerkki VRML kielellä toteutetusta

yksinkertaisesta suorakaiteen muotoisesta tasopinnasta, joka koostuu kahdesta

polygonista, on esitetty liitteessä (LIITE I).

10 Initial Graphics Exchange Specification, U.S. National Bureau of Standards NBSIR 80-1978
11 Standard for the Exchange of Product model data, ISO 10303
12 Virtual Reality Modeling Language, ISO/IEC 14772-1:1997 [WIKI09b]
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Mallien keventäminen

3D-malleja voidaan keventää poistamalla merkitykseltään vähäarvoisia osia tai pintoja

(Esim. sisäpuoliset osat ja muodot, jotka eivät näy havainnoijalle), yksinkertaistamalla

mallia (mallintamalla uudelleen) tai redusoimalla, eli vähentämällä polygonien määrää

jollakin algoritmilla. Myös muunnos natiivista CAD-formaatista yleiseen mallimuotoon

yleensä keventää mallia jossakin määrin.

2.5.3 ÄÄNEN TUOTTAMINEN
Ääni virtuaaliympäristöön voidaan teknisesti tuottaa tilaa ympäröivillä kaiuttimilla tai

käyttämällä kuulokkeita, kuten edellä kappaleessa 2.3.2 esitettiin. Helinin (1995, s.37–

38) mukaan ”usealla kaiuttimella toteutetun 3D-äänijärjestelmän edut ovat ne, että

käyttäjän paikkatietoa ei tarvita vaan lasketaan tarvitaan ainoastaan äänilähteen

paikkatieto”. Laskennallisesti kuulokeratkaisu on siis vaativampi, kuin kiinteällä kaiutin

järjestelyllä, koska täytyy tietää myös kuulijan pään paikka ja asento. Soveltaminen on

järkevää, jos VE:ssä on näyttölaitteena käytössä HMD ja tämän vaatima

päänpaikannus. Kuulokeratkaisussa laskentaan täytyy ottaa mukaan myös

siirtofunktio, joka kuvaa käyttäjän yksilöllistä pään ja korvan vaikutusta äänen

muodostumiseen. Tästä käytetään lyhennystä HRTF (eng. head-related transfer

function).

Tilaäänen realistisessa mallinnuksessa täytyy huomioida myös äänen heijastukset

ympäristöstä. Tilantunnun (eng. ambience) puute vähentää virtuaaliympäristöön

uppoutumisen määrää. [DO97] Tilaäänen ja virtuaalisen akustisen tilan luomista on

tutkittu 2003 Helsingin teknillisen yliopiston Tietoliikenneohjelmistojen ja Multimedian

Laboratorion DIVA-projektissa (Digital Interactive Virtual Acoustics).

(http://www.tml.tkk.fi/Research/DIVA/)

2.5.4 KAUPALLISET VR OHJELMISTOT
Virtuaaliympäristön luomiseen löytyy kaupallisia ohjelmistoja. Näihin ohjelmistoihin

sisältyy  kappaleen  2.4  alussa  kaaviossa  esitetty  VR  moottori.  Ohjelmien  taustalla  on

edellä kuvattua monimutkaista laskentaa esimerkiksi kuvan äänen muodostamiseen,

mutta ne tarjoavat myös liityntärajapinnat liitettäville laitteille. Teoriaa on käsitelty
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varsin perusteellisesti Burdean (2003) kirjassa ”Virtual Reality Tecnology”. Alalla

käytetyimmistä ohjelmista voidaan mainita Virtools ja Envia.
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2.6 IHMISMALLIT

Modernien CAD-ohjelmiston digitaaliseen koneenrakennukseen tarjoamiin hyötyihin

kuuluu nykyään myös ihmismallit. Esimerkiksi Metsolla käytössä olevaan NX5 CAD-

ohjelmistoon on saatavilla Jack-niminen ihmismalli. Ihmismallin käyttö suunniteltavan

laitteen rinnalla avartaa mahdollisuuksia hahmottaa tuotteen tai komponenttien

kokoa, suunnitella paremmin ergonomiaa, testata ulottuvuuksia tai turvaetäisyyksiä.

Koneenrakennuksen EU direktiivit tiukentuvat vuoden 2010 alusta, joilla laitteen

turvallisuuteen pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Ihmismallien

käyttö edesauttaa tässäkin. Jo staattisen ihmismallin käytöllä nähdään laitteen

mittasuhteet paremmin ja voidaan tarkastella ihmisen ulottuvuutta vaara-alueelle.

Dynaamisilla Ihmismalleilla voidaan simuloida mm. asennustehtävässä tarvittavaa

voimaa ja siten laitteen kokoonpantavuutta ja huollettavuutta. Autoteollisuudessa

ihmismalleja käytetään paljon ergonomiatarkasteluihin. Niillä voidaan tarkastella

istuma-asentoa ja matkustusmukavuutta erimittaisilla henkilöillä ja esimerkiksi

varmistaa kuskin tilat. (Kuva 25)

Kuva 25. NX Jack ihmismalli. (www.siemens.com/NX - Human modeling and posture prediction)

http://www.siemens.com/NX
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2.7 VIRTUAALIPROTOTYYPIT

Virtuaaliprototyyppi on tietokoneavusteisesti suunniteltu kone tai laite. Haanpään

(2010) mukaan virtuaalinen prototyyppi syntyy iteratiivisesti tuotekehitysprosessissa:

”Tuotteen 3D-mallin rakenteellisuuden kehittyessä malli saa yhä tarkemman hierarkkisen

rakenteen ja muodon, jolloin syntyy virtuaalinen prototyyppi – todellista tuotetta vastaava

digitaalinen esitys (eng. Digital Mock-Up, DMU)”.

Yleensä virtuaaliprototyypissä 3D-malleja hyödynnetään pidemmälle, kuin vain osien

yhteensopivuuden varmistamiseksi. Virtuaali-prototypointi sisältää mm. laitteen

kriittisten osien lujuustarkasteluita (FEM), mekanismien toiminnallisuuden testaamista,

sekä hydrauliikan taikka pneumatiikan ja prosessin simulointia. Simuloinnin

lähtökohtana on laitteen toiminnan dynaaminen mallinnus. Tähän soveltuvia ohjelmia

ovat mm. Matlab tai ADAMS.

Virtuaaliprototyyppien käytöstä on hyötyä siinä, että menetelmä vähentää fyysisten

laitteiden prototyyppien tarvetta ja näin ollen lyhentää lopullisen tuotteen

läpimenoaikaa suunnittelusta asiakkaalle.
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2.8 VIRTUAALIYMPÄRISTÖJEN KÄYTTÖKOHTEITA JA NYKYISIÄ SOVELLUKSIA

Voidaan sanoa, että virtuaaliympäristöjen mahdollisia soveltamiskohteita on

lukemattomia. Reitmaa (1995, s.18) kirjoittaa: ”Kolmiulotteisen tilan visualisointi eri

muodoissa on yksi ilmiselvistä käyttökohteista. Mennään siis "kuvan sisään", vaikkapa

näennäiseen rakennukseen tai maisemaan.” Hänen mukaan myös suurien tilojen ja

kappaleiden hahmottaminen on virtuaaliympäristössä luonnollisempaa esimerkiksi

perinteiseen tietokonenäyttöön verrattuna, vaikka käytettäisiin stereokuvaa. Reitmaa

uskoo myös, että CAD-järjestelmiä käyttävä tila-, tehdas-, rakenne- ja konesuunnittelu

sekä teollinen muotoilu ovat ennen pitkää virtuaaliympäristöjen varmimpia

tarvitsijoita.

Virtuaaliympäristöjen ei myöskään tarvitse rajoittua kopioimaan todellisuutta.

Mielenkiintoinen osa-alue ja mahdollisuus on kuitenkin myös omia lakejaan

noudattavien maailmojen mallinnus. Esimerkkinä "nanopresence", nano-läsnäolo.

Tässä ideana on skaalata mikroskooppisen pieniä objekteja virtuaaliympäristössä

suuremmiksi niin, että havainnoija voi tarkastella niitä ja vaikka kävellä niiden

ympärillä; esimerkiksi solun sisällä. [REI94 s.19]

Kirjassaan Virtual Reality Rheingold (1991) listaa lähihistoriassa toteutettuja

esimerkkejä VR-tekniikoista ja niiden käytöstä.

Rheingoldin maailmalla kokeilemia VR-sovelluksia ja laitteita:

Cyberspace:en ennen fyysistä rakennusta mallinnettu talo, jonka sisälle pääsi kävelemään.

(Pohjois Carolinan yliopisto)

Videopuhelu systeemi, joka tarkkaili minne käyttäjä katsoo tai liikkuu

(Kansai Science City, Kioton lähellä)

Tuntopalautteen antava joystick-ohjain (Cambridge, Massachusetts)

Virtuaalinen viulu, joka sisälsi tuntopalautteen (LIFIA13 tutkimuslaboratorio, Grenoble)

Teleoperoitu-robotti, jota ohjattiin pään liikkeellä ja omia käsiä liikuttamalla

(Vancouver, British Columbia)

Teleoperoitu taisteluvaunu

(US Marine Corps -tutkimuslaitos, Honolulu)

13 Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada
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VR-hypen aikaan tutkimusta tehtiin paljon, mutta käyttöönotto ja kaupalliset

sovellukset jäivät usein toteuttamatta. Esimerkkinä lupaavasta lisätyntodellisuuden

(AR) tutkimuksesta Boeingilla: David Mizell, ollessaan R&D osaston johtajana, 1995

selvitti AR käyttöä lentokonemekaanikkojen avuksi. Pilottisovelluksessa AR-laseilla

voitiin näyttää kaavioita ja osaluetteloita liittyen Boeing 777 johtosarjojen koonnan

avuksi. Myöhemmin visiona oli koko moottorin malli sijoitettuna oikean moottorin

päälle, joka mahdollistaisi mekaanikolle todellisten osien läpi katselun, ns. ”röntgen-

katseen”. Tällöin mekaanikon ulottuessa todellisen osan taakse jäävään osaan,

huoltokohteeseen voitasikin nähdä virtuaalisesti. [PIM91] Sovellusten käyttöönotosta

tai hyödyntämisestä nykyisin ei kuitenkaan löytynyt kirjallisuusviitteitä. Nykytekniikalla

toteuttaminen olisi kuitenkin täysin mahdollista!

2002CyberEdge Information Servicesin tekemässä tutkimuksessa selviää, että

maantieteellisesti Pohjois-Amerikka on virtuaaliympäristöjen suurin hyödyntäjä.

Toisella sijalla on Eurooppa. [BUR03, s.286] Seuraavassa on esitelty muutamia 2000

luvun VR:n sovelluksia ja käyttökohteita Suomesta ja maailmalta.

2.8.1 AUGASSE
 VTT:n Espoon multimediayksikön AR-sovellus käytössä Valtralla hydrauliblokin

kokoonpano-ohjeistuksena. AR käytöllä on kokoonpanoaikaa saatu ratkaisevasti

lyhennettyä. [SÄÄ08]

2.8.2 DTP2 MANIPULAATTORIN SIMULAATTORI JA KOELAITOS

Kansainvälisen ITER fuusioreaktorihankkeen manipulaattori-robotti huoltotehtävään.

TTY:n hydrauliikan laitos (IHA) ja VTT vahvasti jo suunnitteluvaiheessa mukana ja

varsinainen DTP2 koeinstallaatio sijaitsee Tampereella VTT:n tiloissa. Laitteen

tarkoituksena on vaihtaa fuusioreaktorin ytimestä kasetteja, joihin plasman palaessa

syntyvä jäte kerääntyy. Suunnittelu, koulutus ja varsinainen huolto tehdään

hyödyntäen laitteen virtuaalista mallia sekä etäläsnäoloa. Oikeassa tilanteessa säteilyn

vuoksi reaktorin sisällä on ihmiselle mahdottomat olosuhteet. Robotin mekatroninen

VR-malli on reaaliajassa dynaamisesti ratkaistu ja käyttäytyy todellisen laitteen tavoin.

Tällöin ilman kameravalvontaa tiedetään tarkasti missä asemassa ja paikassa laite on.
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Haasteena on huomioida vesihydrauliikalla toteutetun manipulaattorin, joka painaa 9

tonnia, joustot. Ahtaimmassa välissä huoltotunnelissa on tilaa alle 4cm, ja robottia

tulee tässä ohjata kahdella akselilla yhtäaikaisesti.

(www.hermia.fi/rovir/yleista/dtp2)

2.8.3 SANTOS-IHMISMALLI
Tällä hetkellä Santos on ihmismalleista lähimpänä todellista ihmistä. Visuaalisesti malli

on todella näyttävä, yksityiskohtiin on panostettu ja mm. vaatteillekin on luotu oma

mallinsa. Biologisesti lihakset ja iho venyvät ja taipuvat kuin oikealla ihmisellä.

 (www.santoshumaninc.com)

2.8.4 THINKLAB PERCEIVE

PeRCeIVE: Pervasive Real Time Collaborative Interactive Visualisation Environments.

Uudenaikainen VR-tutkimuskeskus THINKLAB Salfordissa, Englannissa. Tutkimus

aiheena mm. yhteistyömahdollisuudet (eng. collaboration) virtuaalitodellisuudessa. Eli

kuinka on mahdollista työskennellä saman 3D-mallin kanssa virtuaalitodellisuudessa eri

saiteilla, painotus näyttötekniikoilla. Kantavana ajatuksena on, että näyttö pitää olla

sovitettu tutkimuskohteen ja tavoitteen mukaan, muutoin saatava hyöty on vähäinen.

[ROB07]

2.8.5 VIRTUAL ENVIRONMENTS IN MACHINERY SAFETY ANALYSIS

Määtän (2003) väitöskirjassa tehtiin tapauskohtaisia tutkimuksia virtuaalisilla malleilla,

joiden ansiosta havaittuihin ongelmiin pystyttiin vaikuttamaan jo ennen varsinaisen

tehtaan muutoksia. Taloudelliset säästöt ovat huomattavia, vaikka euromääräisiä

lukuja ei tutkimuksessa ole esitettykään. [MÄÄ03]
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3 RISKIENHALLINTA JA RISKIANALYYSIT

Tässä luvussa käsitellään perinteisen riskianalyysin ja riskienhallinnan teoriaa. VE:n ja

riskienhallinnan yhteiskäyttöä on esitelty myöhemmin luvussa 7. Ensimmäisessä

kappaleessa esitellään riskienhallinnan historiaa ja kappaleessa 3.2 eri

riskianalyysimenetelmät, kuten vika-, vaikutus- ja kriittisyysanalyysi (VVKA) ja

vikapuuanalyysi (VPA). Riskianalyysien käyttöä on kuvattu kappaleessa 3.3 ja

riskianalyyseissä käytettäviä kaupallisia ohjelmistoja kappaleessa 3.4.
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3.1 RISKIENHALLINNAN HISTORIAA

Etenkin riskianalyysistä puhuttaessa koneiden käyttöturvallisuus on ollut tärkeä tekijä

menetelmien kehittymiselle. Alkusysäys järjestelmällisemmälle analyysille on syntynyt

aloilla, joilla riskitkin ovat suuria. Riskillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että

vikaantumisesta johtuvat seuraukset aiheuttavat suuria haittoja ympäristölle,

käyttäjille tai laitteelle itselleen. Tällaisia aloja ovat esim. avaruus-, ilmailu- tai

ydinvoimatekniikka. [STA03]

Aikaisemmin on arvostettu ammattitaitoa, suunnittelukokemusta, koneenelinopin

mukaista komponenttien mitoittamista. Ajatusmaailma on ollut nimenomaan

lujuustekninen, eli kun jokainen osa kestää, kokonaisuuskin on oltava hyvä. Tällöin

käyttäjien oli sopeuduttava käytettävyydeltään huonoihinkin, mutta teknisesti

toimiviin ratkaisuihin. Turvallisuusnäkökohdat jäivät ilman huomioita. Yleisen

hyvinvoinnin kehittymisen ja 1900-luvun suuronnettomuuksien myötä ihmisten käsitys

hyväksyttävistä riskeistä muuttui. 70-luvulla kehitettiin analyyttisiä menetelmiä riskien

arviointiin ja 80-luvulla EU:ssa laadittiin direktiivejä liittyen koneisiin ja

tuotevastuuseen. [REU07]

Riskienhallintaan liittyy useita standardeja ja EU direktiivejä, joista muutamia
seuraavassa:

SFS-IEC 60300-3-9  Teknisten järjestelmien riskianalyysi

2006/42/EY  Konedirektiivi (koneasetus)

IEC-60812 – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

IEC-61025 – Fault tree analysis (FTA)

SFS-5438 – Vika- ja vaikutusanalyysi (VVA)

Standardin SFS-IEC 60300-3-9 mukaan:

Riskienhallintaprosessi liittää yhteen monia eri elementtejä riskin alustavasta

tunnistamisesta ja analysoinnista riskin siedettävyyden arviointiin ja mahdollisten riskiä

pienentävien ratkaisujen tunnistamiseen, aina tarkoituksenmukaisten valvonta- ja

parannustoimenpiteiden valintaan, toteuttamiseen ja seurantaan.
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Seuraava kaavio selventää riskienhallintaprosessia ja riskianalyysien suhdetta

kokonaisuuteen (Kuva 26).

Kuva 26. Riskienhallinnan kaavio. [SFS-IEC 60300-3-9, s.28]

Riskianalyysi pyrkii vastaamaan kolmeen yleiseen kysymykseen:

Mikä voi mennä väärin (vaarojen tunnistaminen)?

Miten todennäköisesti tämä voi tapahtua (taajuusanalyysi)?

Mitä ovat seuraukset (seurausanalyysi)?

Riski itsessään voidaan määritellä tapahtuman todennäköisyyden ja seurauksen

leikkauksena (Kuva 27).

Kuva 27. Riskin määritelmä.
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3.2 RISKIANALYYSIMENETELMIEN ESITTELY

Seuraavassa taulukossa on kuvattu yleisten riskianalyysimenetelmien käyttökohteita.

Taulukko 5. Riskianalyysimenetelmiä ja niihin liittyvät standardit. [SFS-IEC 60300-3-9, s24]

3.2.1 VIKA-, VAIKUTUS- JA KRIITTISYYSANALYYSI (VVKA)
VVKA (eng. Failure Mode, Effects and Criticality Analysis, FMECA) on menetelmä

vikaantuvien osien ja ongelmien järjestelmälliseen tunnistamiseen. Lähtökohtana ovat

yleensä laitteen komponentit, tai sopivalla tasolla käsitellyt kokoonpanot. Tämän

vuoksi menetelmää on ns. Bottom-Up -tyyppinen, eli analyysi etenee kohti ylätason

ongelman aiheuttajia. Analyysi suoritetaan yleensä istuntoperiaatteella. Seuraava kuva

havainnollistaa menetelmän suorittamista (Kuva 28). Näistä vaiheista kirjataan

kustakin kaikki havaitut ja tunnistetut tapahtumat esimerkiksi Excelissä käytettyyn

VVA-pohjaan. Tämän jälkeen arvioidaan tapahtumien suuruuden merkitystä eli

kriittisyyttä esimerkiksi riskimatriisilla. [IEC 60812]

Kuva 28. VVA menetelmän eteneminen.

3.2.2 VIKAPUUANALYYSI (VPA)
VPA (eng. Fault Tree Analysis, FTA) on Top-Down -tyyppinen, eli analyysissä lähdetään

liikkeelle top-tapahtumasta. Tämä voi olla laitteen tai prosessin vikaantuminen,

esimerkiksi murskaimen pysähtyminen. [IEC 61025] Seuraavassa kuvassa nähdään

yksinkertainen vikapuu (Kuva 29).

KOMPONENTTI >> VIKAMUOTO >> VAIKUTUS >> AIHEUTTAJA >>SEURAUS
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Kuva 29. Esimerkki vikapuusta.

Vikapuu ei ole varsinainen matemaattinen puu, vaan kuvaa tapahtumien välillä

riippuvuussuhteita porteilla. Yleisimmät portit eli operaatiot ovat JA (eng. AND) ja TAI

(eng. OR). Näiden operaatioiden toiminta on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 6. Loogisten operaatioiden AND ja OR lähdöt eri tulosignaaleilla.

TULO LÄHTÖ

A B A AND B A OR B

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 1

Nämä arvot eivät ole lukuarvoja, vaan totuusarvoja, joita merkitään: 1 = tosi ja 0 =

epätosi.

Taulukossa 7 esitetään logiikassa käytetyt AND ja OR porttien merkintätavat ja

symbolit. Näitä symboleita käytetään yleisesti piirretyissä kaavioissa aritmeettisen

merkinnän korvaajana.

Järjestelmä
pysähtyy

Järjestelmä
pysähtyy

Toiminnall.
vika 1

Toiminnall.
vika 1

Toiminnall.
vika 1

Toiminnall.
vika 1

Toiminnall.
vika 1

Toiminnall.
vika 1

Vikamuoto 1 Vikamuoto 2 Vikamuoto nVikamuoto 1 Vikamuoto 2 Vikamuoto n

Juurisyy 1 Juurisyy 2 Juurisyy nJuurisyy 1 Juurisyy 2 Juurisyy n
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Taulukko 7. Loogisten AND ja OR porttien merkintä sekä piirrossymbolit.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_gate#Symbols)

Portti Matemaattinen
merkintätapa

IEC (EN) -symboli
(Eurooppalainen)

ANSI-symboli
(Amerikkalainen)

AND

(JA)

•

A AND B  A•B

OR

(TAI)

+

A OR B  A+B

3.2.3 MUUT MENETELMÄT

Muita riskianalyysimenetelmiä ovat mm.

Poikkeamatarkastelu (HAZOP)

Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA)

Reaktiomatriisi

Riskien arviointi työpaikalla -työkirja

Satunnaispäästöriskianalyysi (SARA)

Toimintovirheanalyysi (TVA)

Työn turvallisuusanalyysi (TTA)

Työtapojen analyysi

Vaarallisten skenaarioiden analyysi (HAZSCAN)

Näitä ei ole käytetty tässä työssä, joten niitä ei esitellä tarkemmin. Kuvaukset näistä

löytyvät esimerkiksi VTT:n verkkosivuilta (http://www.vtt.fi/proj/riskianalyysit/).

http://www.vtt.fi/proj/riskianalyysit/
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3.3 RISKIANALYYSIEN KÄYTTÖ

Sovellettaessa VVKA menetelmää täytyy kohteen rajaus tehdä järkevästi. Muutoin

analyysi saattaa paisua ja hyöty verrattuna työmäärään on mitätön. Stamatis (2003)

kuvaa tätä termillä "Analysis Paralysis" eli vapaasti suomennettuna 'analyysi halvaus'.

Jokaista "entäs jos" -skenaarioita ei pystytä käsittelemään, ja täysin aukottomasti

luotettavaa ja turvallista laitetta on käytettävyyden ehdoilla mahdotonta luoda.

Koneturvallisuuden alalla pitkään työskennelleen Tapio Siirilän mukaan tärkeintä

riskianalyysiprosessissa on tunnistaa kaikki vikaantumiset ja turvallisuuteen vaikuttavat

tekijät. Kriittisyyden arviointi on toisarvoista, jos osa vaaratilanteita aiheuttavista

vikaantumisista jää tunnistamatta.

Riskianalyyseista saatua tietoa voidaan käyttää päätöksenteon tueksi, esimerkiksi

jäljempänä kuvatussa Metso Innovation Prosessissa (MIP).

Riskianalyysin kriittisyysosaan voidaan soveltaa myös riskimatriisien ja keksittyjen

lukuarvojen sijaan rahallisia menetyksiä, jolloin analyysistä tulee havainnollisempi, ja

päätöksentekijöille selkeästi tulkittava. [REU07]

Riskianalyysiä voidaan parantaa käyttämällä useampia menetelmiä samaan

kohteeseen. (Kuva 30) Esimerkiksi toisella menetelmällä voidaan syventyä

ensimmäisen analyysin pohjalta havaittuihin riskialttiisiin kohteisiin, taikka lisätä jo

ensimmäisellä kertaa riskien tunnistusta analysoitavassa kohteessa.

Kuva 30. Useamman menetelmän käyttö parantaa riskianalyysin tarkkuutta. [REU07]
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3.4 KAUPALLINEN RISKIANALYYSI OHJELMA

Tampereella TTY:lla toimiva Ramentor Oy kehittää ja markkinoi omaa

ohjelmistopakettiaan käyttövarmuuden suunnitteluun ja hallintaan. Päätuote on

ELMAS14 vikapuuanalyysi-työkalu, joka saatiin demo-lisenssillä Metson käyttöön.

Vikapuuanalyysin teoriaa on käsitelty edellä kappaleessa 3.3.3. Ohjelmasta löytyy

paljon hyviä ominaisuuksia, ja taustalla toimii tehokas laskenta-algoritmi jakaumien ja

todennäköisyyksien laskemiseksi. Algoritmin kehitystyö on tehty TEKESin

rahoittamassa Käki-projektissa v. 1996–2000.

Muita Ramentor Oy:n kehittämiä ohjelmia ovat:

RAMalloc

RAMoptim

StockOptim

RAMoptim ohjelmalla voidaan tuloksia käsitellä monipuolisemmin; saadaan selville

mm. analysoitujen osien vikaherkkyyksiä tai jakaumia joista on hyötyä suunniteltaessa

huoltostrategiaa. StockOptim työkalu keskittyy nimensä mukaisesti varaston

optimointiin. Näitä ohjelmia ei testattu tämän työn yhteydessä.

(www.ramentor.com)

14 ELMAS – Event Logic Modeling and Analysis Software

http://www.ramentor.com/


4 METSO MCT:N KEHITYSYMPÄRISTÖ 68

4 METSO MCT:N KEHITYSYMPÄRISTÖ

Tässä luvussa kerrotaan Metson suunnitteluprosessista sekä kehitysympäristöstä

kappaleessa 4.1. Työssä käytettyjä ohjelmistoja on esitelty kappaleessa 4.2.

Kappaleessa 4.3 esitellään tuotteen elinkaarenhallintaan (eng. product lifecycle

management, PLM) liittyviä ratkaisuja sekä haasteita.
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4.1 NYKYINEN PROSESSI

Metson toiminnanohjausjärjestelmä löytyy Lotus Notes -tietokannasta, jolloin se on

jokaisen suunnittelijan saatavilla.

MIP prosessi koostuu seuraavista prosessivaiheista: ideointi (Idea Management),

esiselvitys (Feasibility Study), konseptisuunnittelu (Research & Development),

tuotteistaminen (Solution Development), markkinoille julkaisu (Launch) ja katselmointi

(Review) sekä porteista näiden vaiheiden välillä, joissa ohjausryhmä päättää

seuraavaan vaiheeseen etenemisestä. (Kuva 31)

Kuva 31. Metso Innovation Process (MIP) kaavio [Metson toimintajärjestelmä]

Prosessi perustuu Jokioisen (2006) mukaan Cooper & Edgettin 2005 luomaan uuden

tuotteen kehitykseen tarkoitettuun Stage-Gate -malliin.

Prosessi lähtee liikkeelle ideasta ja esiselvityksestä. Tässä vaiheessa selvitetään mm.

ajatuksen karkeita kustannuksia ja markkinoita. Tämän jälkeen konseptivaiheessa

tuote mallinnetaan, tehdään näistä piirustukset ja valmistetaan prototyyppi. 0-sarjan

prototyyppien testausten jälkeen, kun suunnitteluprosessissa on edetty markkinoille

julkaisuvaiheeseen, koneet siirretään vakiotuotteiksi, joita valmistetaan Tampereen

tehtaan SpeedLine-kokoonpanolinjalla.

Sarjatuotantona valmistettavien koneiden kokoonpanossa virhe suunnittelussa

hidastaa tuotantoa ja saattaa pysäyttää koko linjan. Vaikka tuoterakenteet
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vakiotuotteiden osalta on pyritty tuotteistus osastolla optimoimaan SpeedLine-

kokoonpanolinjaa varten, sarjatuotantoon siirryttäessä suunnittelun oikeellisuus

korostuu ja pienetkin virheet nousevat esille. SpeedLine koostuu peräkkäisistä

asemista, jossa jokaisella tehdään tuotteeseen aina ennalta määrätyt työvaiheet yhden

työpäivän aikana, jonka jälkeen Lokotrack siirretään seuraavaan asemaan. Tällöin

linjalta valmistuu häiriöttömässä tilanteessa uusi mobiili murskausyksikkö joka päivä.

Viimeinen viides asema on kustomointia ja asiakasräätälöintiä varten. Siirtämiseen

käytetään ilmatyynytekniikkaan perustuvia asennusalustoja, jolloin siirto asemalta

toiselle ei aiheuta turhaa melua.

Vakiotuotanto on hallittua, mutta koska Metson pyrkimyksenä on siirtyä enemmän

palvelu bisnekseen, täytyy valmistuksen ohella huomioida myös koneiden

huollettavuus.
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4.2 OHJELMISTOT

Tämän työn yhteydessä tutustuttiin ja käytettiin lukuisia ohjelmia. Lista ohjelmista

versioineen on koottuna seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8). Ohjelmia on käsitelty

tarkemmin omissa kappaleissaan jäljempänä.

Taulukko 8. Käytetyt ohjelmistot ja niiden versiot.

Ohjelmiston
valmistaja

Ohjelma versio(t) Lisenssin haltija

Modultek Oy Aton 3.5 Metso

UGS I-deas 12 Metso

UGS NX 4

5

Metso

UGS Teamcenter (TC) 2005

2007

Metso

UGS Teamcenter VisView Pro 2005 SR1 Metso

UGS JT2Go 7.1.0.7206 Metso

Delmia Catia 4

5

VTT, SeAMK

Right Hemisphere Deep Exploration ™ CAD
Edition (DE)

5.0.3.1555 Metso

Dassault Systémes 3DVIA Composer 2009x Metso

Dassault Systémes 3DVIA Virtools 4 VTT, SeAMK

Tree C Technology VR4MAX 9 SeAMK

Ramentor Oy ELMAS [Analysis] 3.05 Metso

Lotus Notes 6.0.2CF2 Metso

4.2.1 CAD-OHJELMAT

Alun perin piirustuslaudan korvaajaksi kehitetty CAD on nykyään paljon muutakin kuin

apuväline valmistuskuvien piirtämiseksi. [KAL06] Nykyaikaisista CAD-järjestelmistä

löytyy automaattisia toimintoja räjäytyskuvien tuottamiseksi tai konfiguraatioita,

joiden avulla kokoonpanojen osia voidaan piirustusta luotaessa käyttää eri asennossa.

Myös jo mallinnusvaiheessa luotuja mittoja voidaan käyttää suoraan piirustusten

kuvannoissa, joka nopeuttaa piirustuksen mitoittamista, ja poistaa päällekkäisiä
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työvaiheita, näin nopeuttaen suunnittelua. TKK:n tutkija Petri Makkosen mielestä

Leinon (2006b) artikkelissa ”Edut ovat suuret, jos koko suunnittelu tehdään alun perin

3d:ssä. Visualisointi, kappaleen massa, jäykkyys, lujuuslaskenta, simulointi, visualisointi

ja liikkeiden simulaatio, liityntä valmistukseen ja työstöratojen laskenta – kaikki tämä

helpottuu. 3D-mallinnuksesta voi aina ottaa kaksiulotteisia leikkauksia ja levityksiä”.

NX

NX-CAD on moderni suunnittelujärjestelmä, johon on saatavilla useita lisäosia. Siemens

PLM Software (silloinen UGS) tarjosi VIRVO-projektin alussa kehitysympäristön VTT:n

toimitiloihin. Dedikoidulle serverille asennettiin NX 5 beta versio ennen ohjelman

varsinaista julkaisua. NX 5 on vuonna 2009 otettu käyttöön Metson varsinaisena

suunnittelun työkaluna pilotti projektin jälkeen. Se tulee korvaamaan asteittain tällä

hetkellä myös käytössä olevan I-deas ohjelman. NX mahdollistaa yhdessä

Teamcenterin kanssa globaalin suunnittelun.

I-deas
I-deas on vuosituhannen vaihteessa Metson käyttöönottama Siemens PLM Softwaren

CAD-ohjelma mekaniikkasuunnitteluun. Suunnittelun 3D-datan määrän kasvaessa ja

I-deasksen TDM-tietokanan rajojen tullessa vastaan vuonna 2004, aloitettiin I-deas

kirjaston migraatio Teamcenteriin.

Catia V5

Metsolla ei MCT:n Tampereen suunnitteluyksikössä ole Catia lisenssejä. Dassault

Systémesin Catiaa käytettiin tämän työn yhteydessä VTT:llä ja Seinäjoen AMK:lla

mallien testaamiseen ja kääntämiseen. Dassault Systémes kehittää ja markkinoi PLM

sovellus ohjelmistoa ja palveluja, jotka tukevat teollisia prosesseja ja tarjoavat 3D

näkymän tuotteen koko elinkaarelle konseptin rakentamisesta aina huoltoon asti.

CAD laajennukset
Tilaustyönä Metsolle on teetetty kolmannen osapuolen ohjelmia ja makroja, joilla

pystytään suoraan CAD-ohjelmasta julkaisemaan tietoa, kuten polttomalleja DXF-

muodossa PDM-järjestelmään.
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4.2.2 VISUALISOINTI OHJELMAT

Visualisointiohjelmien tarkoituksena on tuottaa CAD-ohjelmalla luoduista 3D-malleista

kuvia esimerkiksi käyttöohjeisiin, varaosakirjoihin, tuote-esitteisiin tai markkinoinnin

materiaaliksi.

Deep Exploration ™ CAD Edition
Right Hemisphere's Deep Exploration CAD Edition (DE) on tehokas ohjelma 3D

käännöksiin, dokumentoinnin ja animaation tuottamiseen sekä julkaisuun. Sovelluksen

avulla voidaan muuttaa CAD-3D-mallit kevytrakenteisiksi tuotegrafiikoiksi. Tuettuja

import-formaatteja on yli 80. Tämä ohjelma oli pääsiallisena import/export -työkaluna

tämän työn aikana. (http://www.righthemisphere.com)

3DVIA Composer

DE:tä vastaava visualisointi- ja animointiohjelma Dassault Systemsiltä. Ohjelman

vahvuutena on samaan tuoteperheeseen kuuluvan 3DVIA Virtoolsin käyttämä 3DXML

formaatin tuki.

4.2.3 VR OHJELMAT

3DVIA Virtools

3DVIA Virtools on Dassault Systémesin tuottama VR-ohjelma. Virtoolsin käyttö

perustuu moduulirakenteiseen graafiseen ohjelmointiin. Sillä voidaan luoda

reaaliajassa ratkaistavat riippuvuus suhteet VE:ssä käytetyille toiminnoille ja

kappaleille. Tuettuihin tiedostomuotoihin kuuluu: 3DXML, 3DS, VRML, ym.

(www.virtools.com)

VR4MAX

Tree C Technologyn kehittämä VR4MAX on reaaliaikaiseen visualisointiin ja

interaktiivisten toimintojen lisäämisen soveltuva VR-ohjelma. Tiedostomuodoista paras

tuki löytyy Autodeskin 3DS-formaatille. (www.vr4max.com)

4.2.4 PDM JA TUOTETIETOJÄRJESTELMÄT
3D-suunnittelun haittapuolena mallien tiedostokoot voivat olla suuria, joka hidastaa

etenkin globaalissa ympäristössä eri yksiköiden välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa.
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Haasteena on myös Kallioisen (2006) mukaan kokoonpanojen hallinta ja

suunnittelutiedon hallinnan lisääminen ja kytkeminen CAD-malleihin. Tällöin mallien

versiointi on tehtävä kuuliaisesti, muuten 3D-data ei tule tehokkaasti hyödynnetyksi.

Versioiden julkaisuun ja hallintaan tarvitaan siis suunnittelutiedon hallintajärjestelmä

(eng. product data management, PDM) perinteisen CAD-järjestelmän rinnalle.

CAD-tuotetiedon hallinta oli toteutettu Metso Mineralsilla aikaisemmin I-deas

ohjelman omalla TDM-kirjastolla, mutta tehokkaampi Teamcenter Engineering korvaa

tämän suunnittelun osalta. Aton säilyy käytössä tuotannon ja muiden tahojen

pääteohjelmana, johon TC-release -prosessilla julkaistaan kaikki näille käyttäjille

tarpeellinen tieto. Tuotetiedon hallintaa ja suhdetta käytössä oleviin ohjelmiin esittää

Kuva 32.

Kuva 32. Suunnittelutiedon hallinta Metsolla. [SII06, s.22]
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Teamcenter Engineering

Siemensin PLM Softwaren PDM/PLM ohjelmisto, joka on käytössä Metsolla NX

suunnittelutiedonhallintajärjestelmänä, kuten jo edellä mainittiin.

Aton

Modultek Oy:n monipuolinen Java pohjainen PDM-järjestelmä, joka on ollut Metson

Tampereen yksiköllä käytössä vuodesta 1997 asti ja implementoitu globaalisti Metso

Mineralsin  yksiköissä  vuoteen  2007  mennessä.  Aton  PDM  toimii  nykyisin  esimerkiksi

tuotannon pääasiallisena tuotetiedon lähteenä.

Lotus Notes tietokanta

Lotus Notes 6.0 (nykyisin versio 8) on Metsolla käytössä sähköpostipalvelimena, sekä

yleisenä dokumenttien tietokantana.
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4.3 KOHTI PLM-JÄRJESTELMÄÄ

Metsolla varsinaista PLM-ratkaisua ei ole, mutta TC/NX käyttöönoton myötä, toimintaa

on tarkoituksena kehittää tuotteen kokonaisvaltaisen elinkaarenhallinnan suuntaan. TC

ohjelman käyttöönottoa on käsitelty tuotedokumentaation näkökulmasta Alangon

(2008) diplomityössä ja NX kokoonpanomallinnusta globaalissa

suunnittelujärjestelmässä kehitti diplomityössään Haanpää (2010).

4.3.1 PLM MÄÄRITELMÄ
PLM määritelmäksi ei ole yhtä totuutta. Se on käsitteenä niin laaja, että siihen voidaan

ajatella kuuluvaksi useita menetelmiä ja toimintatapoja. Yhtä totuutta ei siis ole

olemassa, mutta seuraavassa muutamia näkemyksiä:

Leinon mukaan PLM on paradigma, joka voidaan nähdä tehokkaan yhteistyön ja

kommunikaation mahdollistajana eri toimijoiden kuten suunnittelijoiden, insinöörien,

johtajien sekä työntekijöiden välillä monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä.

Työkaluina PLM toteutukseen voidaan käyttää sekä CAD- ja PDM-järjestelmiä että

VR/AR-sovelluksia. (Manuvar Paper 6, S-P Leino)

Grievesin (2006, s.39) mukaan PLM on integroitu, kokonaisvaltainen

informaatiovetoinen liiketoimintamalli, joka koostuu ihmisistä, prosesseista,

toimintatavoista ja teknologiasta tuotteen koko elinkaarta ajatellen aina suunnittelusta

ja valmistamisesta käyttöön, huoltoon ja käytöstä poistoon asti.

Cimdata-yhtiön mukaan kolme ydinkohtaa PLM:ssä ovat:

1. Tuotetietojen käyttö sekä universaali, turvallinen ja hallittu pääsy niihin

2. Tuotetietojen ja siihen liittyvän informaation eheyden säilyttäminen koko tuotteen

elinkaaren ajan

3. Hallita ja pitää yllä liiketoimintaprosesseja, joiden avulla luodaan, hallinnoidaan, levitetään,

jaetaan ja käytetään tietoa

[CIM10]

Lyhyesti ydinajatus kiteytyy Fenves et al. (2003) näkemyksen mukaan lauseeseen:

”Strateginen lähestymistapa yrityksen tietotaidon tehokkaaseen käyttöön ja

hallintaan”.
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4.3.2 PLM HAASTEET

PLM haasteisiin pureutuu Mäentausta (2008) diplomityössään. Metson, niin kuin

monen muunkin kansainvälisen yrityksen tapauksessa, pelkästään suunnittelun

tuotetiedon hallinta globaalisti on vaikeaa ja vaatii paljon prosessien suunnittelua.

Asiaan perehtynyt Mercury Marinesin globaalin tuotekehityksen johtaja Bellio (2007)

korosti toimivan ohjelmiston ja tuotetiedonhallinnan lisäksi hyvin suunniteltua

prosessia: ”Ilman prosessia ja standardeja työskentelytapoja, teknologia ja ohjelmat

auttavat vain tekemään nopeammin virheitä”!

PLM-ajattelussa tiedon hallintaa viedään 3D-CAD-malleista ja -kuvista paljon

pidemmälle, kuten käy ilmi Foufou et al. Tutkimusraportista. Pelkän PDM järjestelmän

ominaisuudet eivät riitä PLM strategian mukaiseen tiedon jalostamiseen ja

tallentamiseen [FOU05, s. 2].

PLM käyttö Metsolla on alussa ja asiaa tutkitaan. Yksi askel kohti PLM soveltamista

ovat Inkisen (2008) diplomityön tulokset, koska muutosten hallinta (eng. engineering

change order, ECO) on PLM ajatuksessa keskeisessä asemassa. Kuten Stackpole (2003,

s.2) online-artikkelissaan kuvaa: ”Yleisin aloituspiste (PLM soveltamiselle) on tekniikka:

yhteisten suunnitteluympäristöjen luominen ja suunnittelun muutosprosessien

virtaviivaistaminen”.
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5 MENETELMIEN TODENNUS CASE-TUTKIMUKSILLA

Virtuaalitekniikoiden käytön ja riskianalyysimenetelmien kehittämiseksi työssä tehtiin

tapaus-, eli Case-tutkimuksia. Virtuaalitekniikka Caseja oli viisi, jotka on kuvattu

kappaleessa 5.1 ja riskianalyyseihin liittyen kaksi, kuvaus kappaleessa 5.2. Näiden Case-

tutkimusten tulokset esitellään seuraavassa luvussa 6.
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5.1 VIRTUAALITEKNIIKKA CASE-ESITTELYT

Työssä tehtiin Case-tutkimuksia, joilla todennetaan virtuaaliympäristöjen käytön

edellytyksiä varsinaista Pilotti-Casea 1.5 varten.

5.1.1 CASE 1.1  HUOLTOTEHTÄVÄ
Ensimmäisessä Casessa toteutettiin yhteistyössä VTT Tampereen yksikön kanssa

Metson C9 moottorimoduulin suodattimen vaihto virtuaaliympäristössä VTT:n VR-

laboratoriossa. Käytössä oli aktiivisten 3D-suljinlasien avulla stereokuvaa näyttävä n.

4m leveä videoprojektorilla taustaprojisoitu näyttökangas.

N. 1,5m päässä näytöstä paikallaan seisovalle käyttäjälle kaavasta 2 laskettiin

vaakasuuntainen näkökulma FOV  106°. Käyttäjän pää ja datahanska paikannettiin

Ascensionin magneettisella paikannuslaitteella. Tällöin teorian määritelmien mukaan

puhutaan osittain immersiivisestä VE:stä.

C9 moottorimoduulin mallit vietiin Metson suunnittelujärjestelmästä I-deas CAD-

järjestelmästä STEP muotoon ja luettiin sisään DE-ohjelmalla, jolla tehtiin mallin

jälkikäsittelynä kevennystä ja ilmansuodattimen rakenteen muutos käytettävämpään

muotoon. I-Deaksen värikkäitä oletusmateriaaleja ei tässä vaiheessa vielä muutettu.

Tämän jälkeen malli vietiin VTT:lle Virtools:iin, jossa se sijoitettiin virtuaaliympäristöön

ja tehtiin ilmansuodattimen osien manipuloimiseen käyttöliittymä datahanskalle

Virtoolsin omilla työkailulla. Lisäksi Virtoolsissa malliin oli lisätty joitakin tekstuureja.

Mallin tiedot nähdään seuraavassa taulukossa (Taulukko 9), ja kuva

moottorimoduulista jäljempänä (Kuva 33).

Taulukko 9. C9 moottorimoduulin VTT:lle siirretyn 3D-mallin tiedot.

Mallin nimi C9_MODULI_VTT.stp

Tiedostokoko 8,66 MB

Objektit 149

Materiaalit 132

Pinnat 131 986



5 MENETELMIEN TODENNUS CASE-TUTKIMUKSILLA 80

Kuva 33. Käytetyn C9 moottorimoduulin kuva Deep Exploration -ohjelmassa.

5.1.2 CASE 1.2  AJETTAVA LOKOTRACK
Toisessa virtuaalitekniikka Casessa 1.2 toteutettiin ajettava Lokotrack Virtools

ohjelmalla. Virtuaaliympäristönä käytettiin edellisessä Casessa kuvattua VTT:n VR-

laboratoriota ja samaa näyttölaitetta. Lokotrackin ohjaus toteutettiin langattomalla

Logitechin ohjaimella, johon löytyi ajurit suoraan Virtoolsista. Laitteen telojen ja

virtuaaliympäristön maan välinen kontakti muodostettiin VTT:llä Virtoolsin omalla

fysiikkapaketilla. Käytössä oli dynaamiset rajoitteet ja kitka Lokotrackin liikkeen

aikaansaamiseksi.

Alustavat versiot ajettavasta Lokotrackista luotiin LT110 mallista NX:n Catia-kääntäjällä

mutta näitä ei saatu toimimaan. Myöhemmin malli tuotiin LT300GPS Lokorackista

onnistuneesti Virtoolsiin Deep Exploration ohjelman kautta 3DS-tiedostomuodossa.

Mallien kevennyksessä käytettiin DE-ohjelmaa. Ohjelmassa yhdistettiin moduuleittain

kokonaisuuksia, kevennettiin ja teksturoitiin mallia. Kevennys tehtiin ohjelman

sisäänrakennetuilla algoritmeilla, joilla poistettiin näkymättömiin jääviä pieniä osia

sekä redusoitiin polygoneista muodostuvia pintoja. Redusoivan algoritmin käyttö

kevennykseen ei aina ole mahdollista, jos pintojen muodolla itsessään esitetään jotakin

tärkeää yksityiskohtaa, esimerkiksi tekstiä. Tällöin informaatiota sisältävät tärkeät

muodot katoavat tai vääristyvät. Onnistuneesta redusoinnista nähdään esimerkki

seuraavassa kuvassa (Kuva 34)
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Kuva 34. a) redusoimalla kevennetty sivulevy, 725 pintaa. b) alkuperäinen sivulevy, 22545

pintaa.

Monimutkaisten kappaleiden redusoiminen ei välttämättä onnistu

kevennysalgoritmilla, vaan hyvään tulokseen pääseminen saattaa vaatia osien

uudelleen mallinnusta. (Kuva 35)

Kuva 35. Uudelleen yksinkertaisemmin mallintamalla kevennetty osa.

Malliin lisättiin myös tekstuureita realistisemman lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Esimerkkejä teksturoinnista nähdään seuraavissa kuvissa (Kuva 36).
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Kuva 36. a) teksturoidut telat. b) tekstuurilla esitetty huoltoluukun konetyypin teksti.

Virtoolsiin siirretyn 3d-mallin tiedot nähdään taulukossa (Taulukko 10) ja kuva

LT300GPS LT:sta seuraavana (Kuva 37).

Taulukko 10. Käytetyn LT300GPS 3D-mallin tiedot.

Mallin nimi LT300GPS_V3.3DS

Tiedostokoko [MB] 5,63

Objektit [kpl] 32

Materiaalit [kpl] 18

Pinnat [kpl] 253 165

Kuva 37. Virtoolsiin siirretty LT300GPS 3D-malli.

5.1.3 CASE 1.3  CAVE KATSELMUKSET
Tässä Case-tutkimuksessa testattiin Metson 3D-mallien siirtoa CAVE-järjestelmään ja

mm. uusien muotoilututkielmien visualisointia. Case tehtiin yhteistyössä Seinäjoen
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Ammattikorkeakoulun kanssa. CAVEn käyttäjän näkökulma on FOV > 200°. ja yhdellä

katselijalla oli käytössä pään paikantavat lasit. Tämän perusteella CAVE luokitellaan

täysin immersiiviseksi VE:ksi. Edellisessä Casessa 1.2 kuvatulla tavalla kevennettiin ja

siirrettiin Seinäjoen CAVEeen useita metson malleja. Muutamasta katselmukseen

kevennetyistä 3D-mallista nähdään tiedot seuraavassa taulukossa (Taulukko 11).

Taulukossa on esitetty myös LT116 originaali lähtötilanne ennen kevennystä. LT110

polygonimalli (ilman tekstuureja) havainnollistaa kuinka pinnat 3D-mallissa

muodostuvat (Kuva 38).

Taulukko 11. CAVEen siirrettyjen 3D-mallien tietoja.

 Mallin nimi LT110_detailed
_final.wrl

LT20T_design
.3ds

LT116_design
.3ds

LT116 original

Tiedostokoko [MB] 31,1 15,8 23,3 125,5

Objektit [kpl] 1093 1369 2679 3120

Materiaalit [kpl] 21 34 15 17

Pinnat [kpl] 323 924 370 907 564 851 4 740 000

Kuva 38. CAVEen siirretty LT110 Lokotrack.
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5.1.4 CASE 1.4  AR-SOVELLUKSET

Case 1.4 tutkimuksessa demonstroitiin Metson malleilla VTT:n kehittämiä lisätyn

todellisuuden sovelluksia AROnMarker ja AROnSite.

AROnMarker
Ensimmäiset testit tehtiin VIRVOn 1. johtoryhmän kokouksessa marraskuussa 2006

seuraavassa taulukossa esitetyllä 3D-mallilla (Taulukko 12). Tämän ensimmäisen

kokeilun tarkoituksena oli lähinnä kokeilla mallin siirtoa VTT:n sovellukseen.

Tiedostokoko oli suuri, mutta malli saatiin silti ladattua sovellukseen. Mallia

kevennettiin lisää, ja siihen lisättiin tekstuureja. Tämä malli (LT110_LIGHT.3ds)

esiteltiin VIRVOn 2. Johtoryhmän kokouksessa.

Taulukko 12. AROnMarker sovelluksen esitestaukseen käytetyn 3D-mallin tiedot.

Mallin nimi LT110_IDEAS_EXP_intera.wrl LT110_LIGHT.3ds

Tiedostokoko [MB] 120 6,35

Objektit [kpl] 38 925

Materiaalit [kpl] 18 20

Pinnat [kpl] 253 165 207 329

AR-soveluksen web-kamerana testattiin myös Nokian 6680 puhelinta Mobiala web

cam 2.0 –evaluate-versiolla, mutta sitä ei yrityksistä huolimatta saatu toimimaan

kunnolla.

Kameran resoluutio (640x480) pitäisi periaatteessa riittää markkereiden tunnistamiseen

Ohjelman bugien takia puhelin kaatui AR sovellusta käynnistettäessä

Puhelimessa ei ilmeisesti ole natiivia Windows webcam tukea, jolloin se tunnistuisi

AROnMarker sovelluksessa suoraan

AROnSite

AROnSite sovellukseen tarvittavan mallin vaatimukset olivat muihin Caseihin verratuna

tiukat. Kevytmallin rajoitteena oli alle 10MB tiedostokoko ja se sai koostua

maksimissaan vain 25000 polygonista.
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Mallin tuli lisäksi olla Googlen käyttämässä KMZ formaatissa, koska mallin paikannus

ympäristöön tehtiin käyttäen Google Earth sovellusta. Tämän 3D-mallin luominen oli

työn aikana yksittäisistä tehtävistä kaikista työläin ja aikaa vievin toimenpide. Kaiken

kaikkiaan aikaa kului noin 70h. Mallia kevennettiin aikaisemmin AROnMarker-

sovellukseen luodun mallin pohjalta entisestään, lopullinen testattu koko oli AronSite-

sovelluksessa alle 1 MB ja se sisälsi 24969 polygonia.

Tätä mallia (LT110_ULTRALIGHT.3ds) käytettiin myös esittelyssä VIRVOn 5.

johtoryhmän kokouksessa AROnMarker sovelluksella.

5.1.5 CASE 1.3  NC3.1 PILOTTI
Pilotti  Case  toteutettiin  tiiviissä  yhteistyössä  VTT:n  kanssa.  Käytössä  oli  sama  VR-

laboratorio, kuin edellä Caseissa 1.1 & 1.2. Katselmuksessa testattiin mm.

huoltoluukun asemointia murskaimen kylkeen, suunniteltiin huoltosekvenssiä, ja

katselmoitiin samalla turvallisuusnäkökohtia. Viimeisessä katselmuksessa harjoiteltiin

työn suorittamista VE:llä interaktiivisesti visualisoituna.

Pääpaino projektin lopulla oli murskaimen kulutusosien vaihtotehtävässä.

Huoltotehtävän päävaiheet kirjoitettiin käsin huolto-skriptiksi ja näiden pohjalta luotiin

lohkokaavio esitys (Kuva 39).

1 Valmistelevat vaiheet 2 Syöttösuppilon poisto 3 Suojahatun irrotus 4 Yläpuolisen ajosuojan irrotus

5 Maljan irrotus 6 Karan irrotus 7 Ulkoterän vaihto 8 Sisäterän vaihto

Kuva 39. Pilotti Casessa mallinnetun huoltotehtävän päävaiheet.

Jokaista työvaihetta tarkennettiin riittävän triviaalille tasolle, että toiminta voitiin

mallintaa VE:ssa.
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5.2 RISKIANALYYSI CASE-ESITTELYT

Riskianalyysi Caseien tavoitteena oli selvittää laitteen komponenttien vikaantumisen

syitä ja näiden seurauksia. Samalla testattiin myös menetelmän toimivuutta

suunnittelun alkuvaiheessa digitaalisen prototyypin avulla suoritettavaksi, koska

varsinaista tuotetta ei käytetty analysoinnin apuna millään tavoin. Analyysi siis

painottuu enemmän käyttövarmuuden maksimoimiseen ja luotettavuusriskien

löytämiseen komponenttitasolla. Käyttäjän turvallisuus näkökulmaa ei ole erityisesti

huomioitu. Tämä voitaisiin tehdä VVKA:n avulla tai jollain muulla kappaleessa 3.2

mainitulla menetelmällä.

Analyyseillä oli tarkoitus tukea VIRVO-projektia niin, että riskialttiisiin kohteisiin

voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota suunnittelussa sekä tuottaa VIRVO-

menetelmällä materiaalia huolto-ohjeiksi, taikka mahdollisesti harjoitella näiden

kohteiden huoltotehtäviä jo VR-ympäristössä.

Kohteeksi riskianalyysille seuloutui GP550 karamurskain. (Kuva 40) GP550 sarjan kara

on kapasiteetiltään tehokas (max 500 t/h) ja yleensä käytössä laitosten väli tai jälki-

murskaimena. Tyypillinen GP550 mallilla saatavan lopputuotteen raekoko vaihtelee

10–40mm välillä.

Kuva 40. GP550 Karamurskain.
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Vaihtoehtoina kohteeksi ajateltiin aluksi myös moottorimoduulia, murskainta

pyörittävää hydrauliskoneikkoa sekä murskainten erillistä voitelujärjestelmää.

Karamurskain on mobiilin murskauslaitoksen eli LT Lokotrackin ydin ja prosessin

kannalta tietenkin tärkein osa. Murskaimen pysähtyminen voi olla hyvin vikapuun TOP-

tapahtuma, ja syitä pysähtymiselle voidaan löytää moottorimoduulista tai

hydrauliikasta. Siten karamurskaimen valinta analyysin kohteeksi tuntui järkevältä.

Lisäksi, koska GP550 karamurskain ei ollut tekijälle ennestään tuttu, analyysin

tekeminen puhtaasti digitaalisen mallin avulla toteutui.

Ensimmäisenä testattavaksi menetelmäksi (Case 2.1) valittiin perinteinen vika- ja

vaikutusanalyysi, koska sen käytöstä on yrityksessä aikaisempaa kokemusta ja juuri

tämä  analyysin  suoritus  on  koettu  hitaaksi.  VVA:n  uskottiin  olevan  myös  hyvä  pohja

vikapuuanalyysille (Case 2.2).

5.2.1 CASE 2.1  VVA GP550 KARAMURSKAIMELLE
Perinteisen vika- ja vaikutusanalyysin suoritus on melko työlästä ja aikaa vievää.

Lisähyötynä tästä on kuitenkin yksityiskohtainen laitteeseen tutustuminen. Kun

analyysi tehdään komponenttitasolla, niin kuin tässä tapauksessa, jokaiselle osalle on

selvitettävä sen tehtävä ja vikamuodot.

Murskainta käytiin läpi yhden ja kahden henkilön istunnoissa (Heikkilä & Martikainen)

ja havainnot kirjattiin VVA taulukkoon (LIITE II). Varsinaista kriittisyysanalyysiä ei tässä

Casessa suoritettu.

5.2.2 CASE 2.2  VPA ELMAS-OHJELMALLA

ELMAS-ohjelman testaus suoritettiin joulukuussa 2007. Tarkoituksena oli muuttaa

Excelillä tehty VVA vikapuuksi. Tehtävä kuulostaa helpolta, mutta pian havaittiin, että

syy-seuraus suhteiden kääntäminen taulukosta puu-rakenteesi ei ole täysin

yksiselitteistä. Etenkin kun alkuperäisessä VVA:ssa (LIITE II) yhdelle riville on kirjoitettu

useampia seurauksia ja juurisyitä. Joillakin riveillä oli myös useampia vikamuotoja,

mikä hankaloitti vikapuuksi muuttamista entisestään, koska jälkeenpäin tiettyjen
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vikamuotojen seurauksiksi ajateltuja tapahtumia joutui miettimään vikapuuta

luotaessa uudestaan.

Vikapuu ei ole rakenteeltaan matemaattislooginen puu, koska yksi juurisyy voi olla

useamman portin lapsi-solmu. Tätä ominaisuutta on kuitenkin käytettävä

vikapuussakin harkiten, koska ELMAS:n loogisessa tarkastelussa jotkin juurisyyt voivat

jäädä merkityksettömiksi.

ELMASksella luodusta vikapuusta on esimerkki liitteessä. (LIITE III)
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6 TULOKSET

Case-tutkimusten kvalitatiivinen vertailu toteutettiin kyselytutkimuksella. Kyselypohjat

(LIITE IV) luotiin Googlen ”Spreadsheets” -työkalulla, jolloin vastaaminen onnistui

anonyymisti netissä. Kysely lähetettiin 21:lle VIRVO:ssa osallisena olleelle henkilölle.

Metson organisaatiosta vastausta pyydettiin VIRVO-projektin pilottiryhmältä (7

henkilöä) sekä 7 muulta henkilöltä. VIRVO:n tutkijoista kysely lähetettiin 7 henkilölle.

Vastauksia kyselyyn annettiin yhteensä 9 kappaletta, jolloin kyselyn vastausprosentiksi

muodostui 43%. Pidän tätä vastausprosenttia riittävänä tulosten arvioinnin kannalta.

Vastaajista 5 ilmoitti työtehtäväkseen projektipäälliikkö/manageri, 2 suunnittelija, 1

asiantuntija ja 1 muu. 7 vastaajaa ilmoitti työnantajakseen Metson ja 2 VTT:n.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan jokaisen virtuaalitekniikka Casen todentuntuisuutta,

käytettävyyttä ja hallintalaitteita, hyödyllisyyttä sekä antamaan Caselle yleisarvosana.

Vastausasteikko oli 1–5, 1:n ollessa huonoin ja 5:n paras arvosana.

Vastaukset on esitelty seuraavassa jokaisen Casen osalta erikseen. Vastausten

keskiarvot on pyöristetty puolen numeron tarkkuudella.
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6.1  VIRTUAALITEKNIIKKA CASET

6.1.1 CASE 1.1

Suodattimen  vaihdosta  Casessa  luotu  malli  VE:ssä  demonstroitiin  VIRVO:n

workshopissa toukokuussa 2007. Tämän tyyppisen sovelluksen suurin hyöty on huollon

harjoittelussa. Mutta kehitettävääkin jäi, sillä puutteena kappaleiden törmäystä ei

visualisoitu tai siitä annettu käyttäjälle haptista palautetta. Puute johtui siitä, ettei

käytössä ollut tuntopalautetta antavaa datahanskaa (Kuva 41).

Kuva 41. Suodattimen vaihto virtuaaliympäristössä. Käyttäjälle voidaan näyttää tekstiä tai

kuvia työohjeeksi.

Mallien siirto

Mallien siirtoa harjoiteltiin muutamilla pienemmillä testeillä moottorimoduulin

alikokoonpanoista. Testeissä käytettiin VRML-muotoa, mutta lopulta siirto tehtiin

edellä kuvatulla STEP mallilla (Taulukko 9). Tämä 3D-malli luettiin VTT:llä 3DVIA

Virtools ohjelmaan onnistuneesti.

Käyttökokemuksia
Arvioitaessa mallin todentuntuisuutta vastausten keskiarvoksi muodostui 3 ja mallin

käytettävyyttä ja hallintalaitteita 2,5. Vastauksia ko. kysymyksiin annettiin yhteensä 5

kappaletta. Kysymykseen mallin hyödyllisyydestä vastauksia annettiin 9 kappaletta

keskiarvon ollessa 3. Mallin yleisarvosanaksi annettiin 2,5 ja vastauksia ko.

kysymykseen annettiin 9 kappaletta.
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Vapaissa kommenteissa todettiin seuraavaa:

”Ainakin ne versiot joita itse testasin, olivat melko hankalia. Pidemmälle hiottuna tietysti

arvo-sanatkin paranevat. Potentiaalia on, mikäli huoltotehtävä on riittävän haastava (eli

opettelua todella vaaditaan).”

”Sovelluksessa onnistuttiin luomaan toimiva prosessi yrityksen CAD mallien

konvertoimiseen ja siirtämiseen tutkimuslaitoksen VR-laboratorioon, sekä sovellusta

hyödyntävä järjestelmällinen menetelmä huollettavuuden suunnitteluun ja

ohjeistukseen. Kehityskohteina nähtiin mm. VR-käyttöliittymien kehittäminen ja

datan/informaation hallinta esim. PDM/PLM järjestelmien avulla.”

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Casen 1.1 VE:ssä

toteutettu malli ei vielä sellaisenaan toimi tarkoitustaan vastaavasti huollon

harjoittelussa, vaan edellyttää lähinnä käytettävyyden ja hallintalaitteiden

kehittämistä.

6.1.2 CASE 1.2

Mallien siirto

LT110 mallien siirrossa törmättiin ongelmiin. Aluksi malleja koitettiin siirtää suoraan

Catia V4 & 5 muodossa, mutta NX kääntäjällä tehtyjä kokoonpanoa ei saatu näkymään

VTT:llä Catiassa avattuna. JT:stä VRML:ksi käännetyt tiedostot aukesivat, mutta

ongelmaksi muodostui pintojen irrallisuus. Jokainen kappale oli hajonnut käännöksessä

irrallisiksi, eikä Lokotrackia näin ollen olisi voitu ankkuroida Virtoolsin dynamiikan

laskentaan.

LT300GPS malli kuitenkin saatiin siirrettyä onnistuneesti ja siinä käytettiin myös

tekstuureita. Ainakin standardin mukaisessa VRML ja Autodeskin 3DS-muodossa

tekstuurit saatiin siirtymään erillisissä kuvatiedostoissa (JPG ja PNG testattu) mallin

mukana. 3D-mallista saadaan visuaalisesti realistisemman näköinen, kun esimerkiksi

murskaimen manttelissa on valujälkeä kuvaava tekstuuri käytössä (Kuva 42). Tekstuurit

asetetaan kappaleille testatussa DE-ohjelmassa materiaaliominaisuuksien kautta.

Manttelille käytettiin bump-mapping, reflection ja refraction tekstuurina samaa kuvaa.

(Kuva 43).
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Kuva 42. a) Manttelin raytrace kuva tekstuurit käytössä. b) Mantteli ilman tekstuuria

Kuva 43. Deep Exploration ojelman materiaalin ominaisuudet.

Tekstuurien käytöllä saavutetaan etuja, koska kuvatiedostossa voidaan esittää helposti

yksityiskohtia ja voidaan siten käyttää vähemmän pintoja mallissa. Tämä helpottaa

grafiikkasuorittimen laskentaa, mutta toisaalta vaatii enemmän käyttömuistia

tekstuurien tallentamiseen. Mallikäännöksissä huomattiin lisäksi, että kaikki

tiedostomuodot eivät tue tekstuurien käyttöä (OBJ-tiedostomuoto, jonka mukana

rakenne kuitenkin siirtyi parhaiten).

(b)(a)
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Käyttökokemuksia

Kaikkiin kysymyksiin annettiin tutkimuksessa 9 kappaletta vastauksia. Mallin

todentuntuisuus sai tutkimuksessa keskiarvon 3 ja käytettävyys ja hallintalaitteet 3.

Mallin hyödyllisyydelle annettiin arvosana 3,5 ja yleisarvosanaksi muodostui 3.

Casen vapaissa kommenteissa todettiin seuraavaa:

”Ajettava Lokotrack –simulaattori tuskin palvelee meidän tarpeitamme. Näkisin

jatkojalostusmahdollisuuden koulutus/markkinointikäyttöön. Toteutuksessa käytetty 3D

–tekniikka puoliläpäisevillä laseilla ei tuonut riittävää syvyysvaikutelmaa ja lisäksi

kuvassa häiritsi haamukuva ja valovoiman merkittävä lasku 3D –laseja käytettäessä.

Ehkä perspektiivi olisi pitänyt muuttaa sellaiseksi, että olisi tullut oikea vaikutelma siitä,

että lokotrackia ajetaan louhosmontun pohjalta (jossa myös henkilökokee olevansa).

Katselmoinnissa laitetta ohjattiin lintuperspektiivistä, ’pelimaailman’ omaisesti.”

”Sama kuin aiemminkin... mitä pitemmälle viedään sitä parempi. Messukäyttöäkin voisi

olla, varsinkin jos olisi jokin 3D-kypäränäyttö tms.”

”VR –soveluksessa käytetty Dassault/Virtools ohjelmisto mahdollistaa kohtuullisen

nopean ja helpon fysiikka-mallinnuksen. Kehityskohteena voisi olla fysiikka –simuloinnin

tulosten verifiointi. Sovelluksesta olisi hyötyä käyttäjien koulutuksessa.”

Kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että sovellusta voitaisiin hyödyntää

nimenomaan koulutus- ja markkinointitarkoituksiin, mutta se edellyttää vielä

käytettävyyden sekä todentuntuisuuden parantamista.

6.1.3 CASE 1.3

Metson CAVEeen siirrettyjä malleja katselmoitiin kahteen kertaan, ensin syksyllä 2007

VIRVO-projektiryhmällä ja myöhemmin kesällä 2008. Toisessa katselmuksessa oli

mukana henkilöstöä Metson suunnittelusta.

CAVEn käytön mahdollisuuksia seuraavassa listassa:

markkinointi, ja visualisointi asiakkaille

suunnittelun katselmoinnit

huoltotehtävän harjoittelu (vaatii datahanskan lisäämistä järjestelmään)

Immersiivisyys CAVEssa oli paras tässä työssä testatuista sovelluksista.
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Mallien siirto

Mallit saatiin siirrettyä pääosin hyvin. Kevennetyt mallit toimivat pääosin sulavasti.

Ensimmäisellä katselmuskerralla käytetyn LT110 osalta havaittiin jonkun verran

välkkymistä. Tämä johtui todennäköisesti kevennyksessä syntyneistä päällekkäisistä

pinnoista. Ongelmia havaittiin mm. tekstuurien värieroissa, läpinäkyvyydessä

esitesteissä käytetyillä JT-mallilla pintojen hajoamisessa. Toiseen katselmukseen

mallien kevennys sujui rutiinien kehittyessä huomattavasti nopeammin. LT116

Lokotrackin mallin kevennystyö vei n. 8h ja LT20T:n osalta vain n. 4h. Toisella kerralla

katselmuksessa käytettiin myös LT:n moottoria kuvaava ääntä ja pääosin mallit

näyttivät luonnollisilta (Kuva 44 & Kuva 45).

Kuva 44. a) Tekstuureissa havaittiin sävyeroja. b) Pääosin logojen värit kunnossa.

Toisella katselmuskerralla Lokotrackit sijoitettiin virtuaaliseen louhosympäristöön, joka

lisäsi todentuntuisuutta huomattavasti. (Kuva 46)
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Kuva 45. Mallin värit näyttävät varsin luonnolliselta verrattuna valokuvaan (SeAMK, Hellman)

Kuva 46. LT virtuaalisessa louhoksessa.
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Käyttökokemuksia

Kysymyksiin mallin todentuntuisuudesta sekä käytettävyydestä ja hallintalaitteista

annettiin molempiin vastauksia 5 kappaletta. Todentuntuisuus sai kyselyssä keskiarvon

3,5 ja käytettävyys ja hallintalaitteen keskiarvon 3. 9 vastaajaa arvioi sekä mallin

hyödyllisyyden että yleisarvion keskiarvoksi 3.

Vapaissa kommenteissa todettiin seuraavaa:

”Hieno homma... vähän kaukana.”

”CAVE on parhaimmillaan hyvin todentuntuinen. Nykyään mallinnus ja simulointi

voidaan tehdä kohtuullisen helposti esim Virtoolsissa, tai siirtää valmiit mallit muualta.

Sovelluksen kustannustehokkuus on kuitenkin edelleen kyseenalainen.”

Tulosten perusteella voidaan todeta, että malli oli tutkimuksen kohteena olevista Case

-tapauksista arvioitu parhaiten todentuntuiseksi. Mallin käyttöä voidaan harkita eri

markkinointitarkoituksiin, mutta muuta käyttöä rajoittaa lähinnä mallin

kustannustehokkuus.

6.1.4 CASE 1.4

AROnMarker-sovellusta testattiin Metsolla ja AROnSite-sovellusta esiteltiin VTT:n

Espoon multimediayksikön pihalla.

Mallien siirto
Esitestauksessa käytetty malli ei sisältänyt tekstuureita ja saatiin toimimaan, mutta

hieman kankeasti. Lataus aika oli useita kymmeniä sekunteja. Toisena testatun mallin

käytettävyys oli huomattavasti parempi, ja AROnMarker-sovelluksen

ruudunpäivitysnopeus oli 20–30 FPS välillä. Tämä oli riittävä nykimättömään sulavaan

kuvaan.

Myöhemmin uuden grafiikkamoottorin ansiosta AROnMarker-sovellus testattiin

toimivaksi useilla Lokotrackin 3D-malleilla. Siirtoon käytettiin pääasiassa VRML- ja

STEP-tiedostomuotoja (Kuva 47a). AROnSite-sovelluksen vaatimukset mallitiedoston

koolle olivat haasteelliset. Mallin kevennykseen käytetty aika ei ole työmäärältään

kustannustehokas ratkaisu ja tämä rajoittaa sovelluksen käyttöä. Lopputulos oli
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kuitenkin hyvä, mutta puoliläpäisevien AR-lasien avulla siitä saataisiin vielä

vaikuttavampi (Kuva 47b).

Kuva 47. a) LT300GPS lisättynä AROnMarker-sovelluksella toimiston pöydälle. b) LT AROnSite-

sovelluksella Otaniemen VTT:n pihalla.

Huomion arvoista on myös AROnSite-sovelluksessa käytetyn todella kevyen mallin

detaljit. Kevennyksessä onnistuttiin kuitenkin säilyttämään Lokotrackia muistuttava

ulkoasu.

Käyttökokemuksia
Neljä vastaajaa arvioi mallin todentuntuisuuden keskiarvoksi 3. Käytettävyys ja

hallintalaitteet sai vastauksia 5 kappaletta jokaisen vastauksen ollessa 3. Kaikki 9

vastaajaa arvioivat mallin hyödyllisyydeksi ja yleisarvosanaksi myös 3. Tämän Casen

vastauksissa oli kaikista vähiten hajontaa vastaajien kesken.

Vapaissa kommenteissa todettiin seuraavaa:

”AR-sisällöntuottoon on luotava selkeämpi ja helpompi prosessi. ManuVAR-projektin

myötä sisällöntuottoon ja AR-ympäristön luontiin on saatu helpotusta luomalla AR-

ympäristö Virtools-sovelluksen ja Alvar-kirjaston avulla. AR-tekniikka on parhaiten

hyödynnettävissä videolaseja käytettäessä jolloin immersioaste on suurimmillaan. AR-

tekniikassa tällä hetkellä kuitenkin häiritsevin tekijä on videokameran käyttötarve,

puoliläpäisevien lasien yleistyessä päästään häiritsevästä huonolaatuisesta ja nykivästä

videokuvasta eroon (pelkkä 3D-malli saadaan projisoitua näkökenttään).”

”Tätä tutkitaan edelleen... tekniikka kypsyy koko ajan.”
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”AR teknologia alkaa olla kypsää todellisiin teollisiin sovelluksiin, tarvitaan vain

mielikuvitusta hyvien sovellusten löytämiseen. Datan/informaation siirtyminen on

kehityshaaste.”

Tulosten perusteella voidaan todeta, sovelluksen hyödyntäminen edellyttää vielä

käytettävyyden kehittämistä.

Yhtenä haasteena on realistisen valaistuksen lisääminen ArOnSite-malliin, koska

täytyisi tietää esiteltävä ympäristö tarkkaan sekä mallintaa se, jolloin varjojen ja

valaistuksen lankeaminen malliin olisi määriteltävissä kellonajan ja paikan mukaan.

6.1.5 CASE 1.5
Pilotti Casessa kehitettiin NC3.1 murskaimen virtuaaliprototyyppiä VTT:n Tampereen

VE:ssä. Huoltotehtävän sekvenssien kirjaamiseen VTT kehitti myös Excel-pohjan.

Virtoolsin tekstiohjeet jokaiseen tehtävän vaiheeseen saatiin tästä Excel taulukosta.

VE:ssä vaiheesta toiseen siirryttiin käyttäen Logitechin ohjainta, jolla myös voitiin

katsella mallia eri kamerakulmista. Varsinaista datahanskaa tai dynaamista osien

simulointia ei käytetty, joka osaltaan näkyy kyselytutkimuksen tuloksissa. Seuraavassa

kuvassa nähdään VE:ssä mallinnettu käyttöliittymä huoltosekvenssistä (Kuva 48).

Kuva 48. Yksinkertaistettu malli huollon harjoittelun käyttöliittymästä.
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Mallien siirto

I-deaksesta erillään tuotujen moduulien 3D-mallien paikoitus jouduttiin osittain

tekemään uudestaan. Tämä johtuu I-deaksessa suunnittelukäytäntönä olleesta

absoluuttisesta paikoituksesta. Muutoin mallit saatiin siirrettyä VTT:n 3DVIA Virtoolsiin

kiitettävästi.

Käyttökokemuksia

Tutkimuksessa mallin todentuntuisuutta sekä käytettävyyttä ja hallintalaitteita arvioi 8

vastaajaa ja mallin hyödyllisyyttä 9. Mallin yleisarvosanan antoi myös 9 vastaajaa.

Kaikkien kysymysten keskiarvoksi muodostui 3. Huomioitavaa on, todentuntuisuutta

koskevan kysymyksen vastausten hajonta oli suurta osan vastaajista antaessa arvion 1

ja osan 4.

Kyselyn vapaissa kommenteissa todettiin seuraavaa:

”Haptisen hallintalaitteen käyttö oli ok kokeilu, mutta vaihdosta oli realistisuus kaukana.

Oikean vaikutelman aikaan saamiseksi tulisi Virtools-ympäristöön mallintaa myös

täydellinen fysiikkamalli siitä miten kappaleet käyttäytyvät. 3D-mallia voidaan liikutella

vapaasti pisteestä A pisteeseen B mutta se ei vastaa todellista maailmaa jossa

kappaleen painopisteet, asennustekniset yksityiskohdat tms. tuovat omat haasteensa,

joita toistaiseksi ei voida 3D-tarkasteluissa havaita.”

”Jos ei ole oikeaa protoa, niin kyllä tästä hyötyä on.”

”Virtuaalimallinnus ok. Suunniteltava saumattomasti projektisuunnitelmaan; edellyttää

kuitenkin 3D-mallien olemassaoloa, joka aikataulullisesti haastavaa. Esitellyt

animaatiot/virtuaalimallinnus vielä kömpelöä ja puutteellista eikä anna oikeaa käsitystä

kaikista toimenpiteistä. Ei kannattane hyödyntää aivan yksinkertaisimpien

huoltotoimenpiteiden kohdalla (koska ne on helppo kuvata muutenkin).”

Tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka sovelluksen todentuntuisuus sai

varsin hyviä arvioita, on siinä vielä kehittämisen varaa, jotta tätä voitaisiin hyödyntää

monimutkaisempien huoltotoimenpiteiden kohdalla.
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6.2 RISKIANALYYSI CASET

Seuraavassa käsitellään riskianalyysi Case-tutkimusten tuloksia ja havaintoja.

6.2.1 CASE 2.1
GPP550 murskaimen VVA suoritettiin edellä kappaleessa 5.2.1 kuvatulla tavalla.

Kokonaisuudessaan analyysissä onnistuttiin tyydyttävästi, sillä varmastikaan kaikkia

vikamuotoja ja seurauksia ei pääosin yhden miehen ryhmässä todennäköisesti

havaittu. Murskaimen huomattiin myös olevan komponenttitasolle asti vietynä laaja

kokonaisuus, joten sitä ei käyty aivan täydellisesti läpi. Peruskokoonpanon

osaluettelossa on Metson PDM tulostetun nimikelistan mukaan yli 320 osaa. Tarkempi

tulosten vertailu täytyisi tehdä todellisten koneiden vikahistoriaan. Tehdyn VVA:n osa

on tämän työn liitteenä (LIITE II). Kuten menetelmän kuvauksessa kappaleessa 3.2.1

esitettiin, VVA perustuu istuntoihin. Näissä paikalla on useiden sidosryhmien edustajia

ja eri alojen asiantuntijoita. Tämä on analyysi-istuntojen tuoma etu ja suuri hyöty,

koska kommunikaatio ryhmässä tuo uusia näkemyksiä laitteen toiminnallisuudesta ja

ominaisuuksista.

Laite tuli katselmoitua perusteellisesti, mutta testimielessä tehdyn analyysin hyöty jäi

vajaaksi. Tässä tapauksessa kyseessä oli jo olemassa oleva kone, mutta ainakin täysin

uuden tuotteen kohdalla jos analyysi tehdään virtuaaliprototyypillä, hyöty olisi

ilmeinen. Tällöin suunnittelun virheisiin voidaan vielä kustannustehokkaasti vaikuttaa.

Tulosten purkaminen Excel taulukkoon kirjoitetusta komponenttitason VVKA:sta ei ole

helppoa. Jokainen komponentin vikamuoto tulisi kirjata omalle rivilleen. Nyt näin ei

tehty, ja sen havaittiin hankaloittavan taulukon lukemista. Jos analyysi tehdään

Excelillä, voidaan käyttää ohjelman sisäistä hakutoimintoa komponenttien

löytämiseksi. Lisäksi pystytään järjestämään taulu sarakkeen mukaan. Kriittisyyden

mukaan järjestettynä analyysi tietenkin kiinnittää huomion vaikeasti huollettaviin ja

helposti vikaantuviin kohteisiin, joita suunnittelussa pystytään sitten muuttamaan

ennen varsinaisen prototyypin valmistusta. Vikaantumisten kriittisyyttä ei kuitenkaan

tässä työssä työn laajuudesta johtuen arvioitu. Vianhakutyökaluksi VVKA ei sovellu

yhtä helposti verrattuna VPA:iin.
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Komponenttitason tarkastelu on kuitenkin suotavaa. Heikkilän näkemyksen mukaan

VVKA ottaa komponenttitarkastelussa huomioon hyvinkin eritasoisia riskejä, joku

pultin puuttuminen voi olla samantekevää koneen toiminnalle, kun taas yhden

sovitelevyn unohtaminen johtaa hammaspyöräkosketuksen muutokseen ja sitä kautta

hammaspyörien hyvin nopeaan kulumiseen ja vaurioitumiseen.

6.2.2 CASE 2.2

ELMAS puuta luotaessa huomattiin, että VVA:n vapaa sanamuoto on ongelma, koska

sama vaurioituminen on ilmaistu monella eri tapaa. Järkevää olisi standardoida

vikamuodot ja seuraukset. Osittain Excelin "automaatti täydennys" näin tekeekin,

muttei riittävän laajasti verrattuna vikapuu-ohjelmistoon. Siinä listalle kerran

kirjoitettua seurausta voi käyttää helposti graafisen käyttöliittymän avulla toisen solun

seurauksena. Lisäksi kokonaisten "alipuiden" käyttö linkittämällä tai kopioimalla on

myös mahdollista. Tämä helpottaa analyysiä huomattavasti.

ELMASksesta saatavat HTML-raportit ja loogiset syy-seuraus suhteet laitteen

vikaantumisen toiminnan kuvaksesta ovat erittäin hyviä. Lisäksi luodun vikapuun

tuloksia voitaisiin jakaa HTML raportin avulla yrityksessä esimerkiksi intranetissä tai

mobiilin murskauslaitoksen IC-järjestelmän PC-pohjaisen käyttöpäätteenkin kautta.

VPA on huomattavasti visuaalisempi esitystapa kuin VVA:n taulukko. Lisäksi

vikapuuanalyysiä voidaan käyttää myös vianhakupuuna. Laitteen vikaantuessa

voitaisiin jäljittää vikapuun avulla havaittujen seurausten alta tunnistettuja juurisyitä.

Vikapuusta nähdään helposti kuinka "syvällä" järjestelmässä oletettu vikaantumien

tapahtui ja löydetään juurisyyt VVA taulukkoon verrattuna helpommin.
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7 VR- JA RISKIANALYYSIMENETELMIEN KEHITTÄMINEN JA
YHTEISKÄYTTÖ

Riskianalyysien  käytöstä  on  yrityksessä  kokemuksia  ja  ne  ovat  osa  Metso  Innovation

Prosessia (MIP). Käytöstä ja soveltamislaajuudesta tehdään päätös projektin

ohjausryhmässä tapauskohtaisesti. Tämän työn tavoitteena oli luoda toimintatapa,

joka nopeuttaa riskianalyysin suoritusta virtuaaliympäristöjä hyödyntäen, sekä

helpottaa moduulikohtaisten analyysin tulosten hyödyntämistä jatkossa.
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7.1 RISKIANALYYSIEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA

Luodun ELMAS vikapuun päivittäminen tarkemmilla MTTF ajoilla olisi tärkeää.

Haasteellisen työn tekemiseen vain tarvittaisiin vahvaa osaamista tai useiden laitteiden

seurannasta kerättäviä tietoja komponenttien vikaantumisista. Lisäksi vertaaminen

oikeisiin koneisiin auttaisi korjaamaan mallissa havaittuja virheitä tai puutteita.

Tarkennetun mallin avulla jo suunnitteluvaiheessa käytettäessä sitä

virtuaaliprototyypille, voidaan simuloimalla selvittää erilaisten suunnitteluratkaisujen

vaikutuksia laitteen vikaantumisiin ja huomioida kriittiset kohteiden huoltotehtävät tai

komponentin mahdollinen parantaminen suunnittelulla jo ennakkoon.

Metsolla on käytössä etäseurantaa ja laitteiden kunnonvalvontaa. Näiden tietojen

kerääminen ja päivittäminen VPA:iin toisi paljon lisäarvoa. Mallin tulokset

täsmentyisivät ja varsinaisesta laitteesta voitaisiin kehittää parempia versioita. Myös

ELMASlla simuloimalla voidaan todentaa kriittisiä komponentteja, joita voidaan nostaa

tarkastuslistoille esimerkiksi määräaikaisten huoltojen yhteydessä.

Alun perin työssä oli tarkoitus tutkia myös tekoälysovellusten käyttöä riskianalyysien

apuna. Näihin ei kuitenkaan työn aikana ehditty syventymään. Vika- ja

vaikutusanalyysissä asiantuntijajärjestelmistä ja Case-based reasoning tyyppisten

sovellusten käytöstä olisi varmasti hyötyä, mutta näiden soveltaminen vaatisi uutta

projektia ja lisätutkimusta. VVA:lla havaittujen kriittisten komponenttien pohjalta

voitaisiin edelleen tehdä VPA, ja seurannan kautta luotettavaksi osoitetuista syy

seuraus suhteista luoda tietokanta asiantuntijajärjestelmää varten.
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7.2 VIRTUAALITEKNIIKOIDEN KÄYTTÖKONSEPTI

Virtuaalitekniikoiden ja riskianalyysin yhteiskäytöstä saatiin osittain kokemusta Pilotti

Case 1.5 yhteydessä. Tämä olikin oikea hetki tutkia laitteen huollettavuutta ja tässä

syntyviä turvallisuusriskejä jo MIP prosessin konseptivaiheessa.

Virtuaalitekniikkaa voitaisiin hyödyntää esim. suunnittelun viikkopalavereissa ja

katselmuksissa käyttäen virtuaaliympäristöä. Tutkimuksessa havaittujen tulosten

perusteella immersiivisen silmikkonäytön käytöstä saadaan lisäarvoa verrattuna

tavanomaisella valkokankaalla tehtyyn katselmukseen.

Toisena mahdollisuutena olisi hyödyllistä esitellä valmista virtuaaliprototyyppiä tai

katselmoida esisuunnitelman mallia asiakkaalle CAVE:ssä. Erittäin lupaavaa tekniikkaa

on myös AR-sovellusten käyttö virtuaalisina kokoonpano-ohjeina ja tätä tekniikkaa

tutkitaankin parhaillaan.

TKK:n tutkija Petri Makkosen mielestä Leinon (2006b) artikkelissa sähkösuunnittelukin

kannattaisi tehdä 3D-järjestelmällä: ”Silloin ne voi myöhemmin liittää osaksi

kolmiulotteista kokonaissuunnitelmaa ja niistä voi esimerkiksi tulostaa havainnekuvia

asiakkaille”. Sähköjohtojen 3D-mallinnus auttaisi myös havaitsemaan suojaamattomat

kohdat tehtäessä riskianalyysiä virtuaalimallilla.
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7.3 VISIOTA TOIMIVASTA KOKONAISUUDESTA

Tässä työssä testattuja AR-sovelluksia tullaan hyödyntämään ManuVAR-projektissa

monimutkaisen hydrauliblokin kokoonpanon harjoitteluun ja ohjeistukseksi.

Pidemmälle vietynä AR:n käytöllä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi huoltomiehelle

lisäinformaatiota huollettavasta kohteesta silmikkonäytöllä. Vianetsintätilanteessa

VPA:n mukainen komponenttien tarkastaminen voitaisiin havainnollisesti visualisoida

silmikkonäytölle. Lisäksi kriittiseksi tunnistettuja komponentteja olisi mahdollista

korostaa huomiovärillä, näin indikoiden todennäköisimmät vian aiheuttajat.

Tämän työn tavoitteena testattu konsepti riskianalyysien suorittamiseksi VE:tä hyväksi

käyttäen on myös täysin mahdollista. Tätä voitaisiin jalostaa edelleen virtuaalisen

ihmismallin avulla, jolloin voitaisiin todentaa helposti esimerkiksi huoltokohteiden

luokse päästävyys tai turva-etäisyydet liikkuvista osista.
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7.4 MENETELMIEN INTEGROINTI OSAKSI SUUNNITTELU- JA
TUOTEKEHITYSPROSESSIA

Teamcenter ohjelman myötä Metsolla ollaan menossa kohti PLM-ajatusmaailmaa.

Järjestelmän käyttöönottoa on käsitelty tuotedokumentaation näkökulmasta Alangon

(2008) diplomityössä. PLM-järjestelmän käyttöönotto on myös tämän tutkintotyön

tulosten kannalta erittäin hyödyllistä.

Tuotetiedolle olisi uutta menetelmää hyödynnettäessä järkevää olla lopulta vain yksi

järjestelmällinen hallittu tiedonlähde. Nykyisellään suunnittelu- ja tuotetieto on

hajallaan CAD-, EDM- ja PDM-järjestelmissä, Lotus Notes tietokannoissa sekä

suunnittelun verkkokansioissa, josta sen kerääminen esimerkiksi virtuaaliympäristön

luomista ja lopulta siellä harjoiteltavaa huoltotehtävää varten on todella työlästä.

Täydellisessä maailmassa tiedonsiirto olisi myös kaksisuuntaista. Tällöin VE:ssä

toteutetun tehtävän tuloksista, (esim. havaitut ongelmat, tehtävän suorittamiseen

kulunut aika), siirtyisivät tiedot takasin PLM-järjestelmään. Tulokset olisivat näin

helposti niitä hyödyntävien henkilöiden, esim. suunnittelun, saatavilla.

Esimerkkinä, jos vikapuuanalyysillä (ELMAS-ohjelmalla) tehdyt analyysit ja tulokset

löytyisivät selkeänä raporttina PDM-järjestelmästä moduulikohtaisesti, uusia laitteita

suunnitellessa voidaan huomioida ongelmakohdat suunnitteluvirheiden karsimiseksi.

Tämän vaatimuksena olisi kuitenkin se, että jos suunnittelun kuormitusta ei haluta

lisätä, riskianalyysejä hallinnoi tiimi, joka päivittää analyysejä aina tarvittaessa ja

rakenteiden muuttuessa. Tieto päivitystarpeelle (alkusysäyksenä rakenteen

revisio/uusi versio) saataisiin suunnittelun Teamcenter PDM-järjestelmästä.
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8 YHTEENVETO

Tutkimusten tulosten ja kokemusten pohjalta voidaan sanoa, että

virtuaaliympäristöjen käyttöä ei voi lisätä suunnittelijoiden tehtäväksi. Jokaisesta

suunnitellusta laitteesta ei virtuaaliympäristössä tarvittavan kevennetyn mallin

luominen ole järkevää. Toistaiseksi ohjelmat eivät vielä keskustele keskenään, jolloin

kevennys on puhtaasti käsin tehtävää työtä. Tässä olisi hyvä aihe tulevaisuuden

jatkokehitykselle, selvittää kuinka kevennetty, nykyisellä konekannalla pyörivä malli

saataisi kulkemaan mukana PDM/PLM -järjestelmässä laitteen päätasolla. Jokaisen

CAD:lla suunnitellun osan alta kevennetty JT malli jo löytyykin, mutta VE:n

hyödyntämisen kannalta malli tarvittaisi vain päätasolta tai sopivista alikokoonpano

moduuleista. Moduuleita käytettäessä niiden olisi hyvä olla sidottu maailman

koordinaatistossa oikeaan paikkaan, niin että osia VR-ohjelmassa koostettaessa ne

tulisivat kerralla oikeaan asentoon ja asemaan. Asiaa vaikeuttaa tässä tutkimustyössä

käytetyn Dassault Systemsin Virtools, joka ei suoraan tue JT muotoa. Ratkaisuksi on

työn valmistumisen aikoihin ostettu Theoremin CAD-verter sovellus, jolla JT-mallit

saadaan siirrettyä 3DVIA Composeriin sekä Virtoolsiin 3DXML muodossa.

Virtuaalitekniikoiden järjestelmälliseen hyödyntämiseen ja kokonaisuuden tukemiseen

olisi suositeltavaa nimetä yrityksen organisaatiosta tähän erikoistunut henkilö.

VIRVO-projektin aikana yhteistyö VTT:n tiloissa toi paremmat mahdollisuudet

päivittäiseen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. Tämä koettiin toimivana

järjestelynä.

Työn tavoitteena olleiden kustannustehokkuuden ja suunnittelun läpimenoajan

arviointi on työn tuloksista vaikeaa. Monesti taloudellisten säästöjen toteaminen niin

virtuaaliprototyyppien kuin riskianalyysienkin suhteen on hankalaa, koska kummatkin

menetelmät ovat ennakoivia. Säästöjä voidaan vain tämän työn päättyessä arvioida,

mutta saavutettuja hyötyjä menetelmien käytöstä ei varmastikaan voida kiistää.

Tarkkoja lukuja saataisiin vertaamalla vanhoja, esimerkiksi jonkun moduulin,

tuotekehitys-, sekä jälkimarkkinoiden huoltokustannuksia kappaleessa 4.3 esitettyjä
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visiota mukaillen toteutettuun samantyyppisen moduulin kehitysprojektiin. Tämän

jatkokehitysprojektin tietojen ja saatujen tulosten valossa voitaisiin sitten harkita

kappaleessa 4.4 kuvattujen muutosten toteuttamista suunnitteluprosessiin.
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8.1 VIRTUAALITEKNIIKKA CASET

Työssä tehtiin useita demonstraatiota hyödyntäen VIRVO -partnereiden laitteita

VTT:lla Tampereella ja Espoossa sekä SeAMK:lla CAVE-luolassa Seinäjoella. Kuten

kyselytutkimuksista selvisi, katselmuksesta saatiin pääosin positiivista palautetta.

Kyselytutkimuksen yhteenveto on omassa kappaleessa jäljempänä.

VE käyttö laitteiden turvallisuuden taikka huollon suunnitteluun auttaa varmasti

pitkällä tähtäimellä asiakassuhteisiin ja Metson brandiin. Lisäksi CAVE:a voitaisiin

hyödyntää räätälöidyn laitteen visualisointiin ja esittelyyn avainasiakkaalle. Tällöin

saadaan kommentteja laitteesta jo ennen varsinaisen räätälöidyn koneen

rakentamista.

Osaltaan virtuaaliprototyypit tietysti siirtävät työkuormaa suunnittelulle. Näin ellei VR-

tekniikoista vastaa erillinen henkilö/osasto. Jos virtuaaliprototyypin ja tällä tehtyjen

VE-katselmusten käytöllä säästytään rakentamasta yhtäkin ylimääräistä fyysistä

prototyyppiä, on ajansäästö varmasti ilmeinen. Tilausten määrän kasvaessa

suunnitteluun on yleensä lisättävä resursseja vastaavassa suhteessa, joka edesauttaa

virtuaaliprototyyppien käyttöä.

Realismia virtuaalimallien käyttöön lisäisi valaistuksen mallintaminen, tarkemmat

tekstuurit materiaaleista, sekä logojen käyttö. Logojen sijoittaminen 3D-malleihin ja

materiaalien teksturointi onnistuisi nykyisellään jo suunnittelun käyttämässä NX-CAD-

ohjelmassa. Lisäksi tämän perusteella voitaisiin luoda maalaus ja tarrojen

liimausohjeet tuotantoon, näin helpottaen dokumentointiosaston työtä. Myös. jos

oikein väritetyt mallit löytyvät PDM-järjestelmästä, on näiden siirto

virtuaaliympäristöön huomattavasti helpompaa. Tätä edesauttaa Metsolla

käyttöönotettu Theoremin CAD-verter sovellus, jolla PDM-järjestelmästä löytyvät

laitteiden JT-mallit saadaan käännettyä suoraan 3DVIA Virtools sovelluksen tukemaan

3DXML muotoon.

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikki

kyselytutkimuksessa mukana olleet sovellukset ovat hyödynnettävissä joko koulutus-
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tai markkinointitarkoituksiin, mutta se edellyttää näiden kehittämistä. Eniten

kehitettävää tulosten perusteella nähdään käytettävyydessä ja hallintalaitteissa. Jonkin

verran kehitettävää vastaajat edellyttävät myös VE-sovellusten todentuntuisuudessa,

mutta toisaalta tätä ei nähdä esteenä VE:jen hyödyntämiselle. Demonstroitujen

sovellusten hyödyllisyys saa kokonaisuutena hyviä arvioita, vaikka vastausten keskiarvo

onkin pääosin 3:n tasolla.

Vastausten perusteella ei voida tehdä tilastollisesti merkittävää vertailua siitä, kuinka

suuret erot ovat Metson ja VTT:n työntekijöiden vastauksissa ja sen vuoksi niitä ei ole

myöskään eroteltu Case-kohtaisissa kuvauksissa.
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8.2 RISKIANALYYSIT

Työssä yritettiin kehittää riskianalyysimenetelmää luotettavammaksi ja

helppokäyttöiseksi, ja yhdistää näitä virtuaalitekniikoiden kanssa osittain tässä

onnistuen. Tehtyjen VVA:n ja VPA:n Case-kokeilujen jälkeen turvallisuusnäkökohtien

tunnistamista huoltotehtävän yhteydessä, käyttäen apuna immersiivistä

virtuaaliympäristöä, testattiin pilotti Casessa 1.5. Tässä menetelmässä suurimpana

epäkohtana nähtiin fysiikan mallinnuksen puute.

Sulautus tuotekehitysprosessiin on jo periaatteessa tehty, koska MIP:sta löytyy viittaus

riskianalyyseihin. Käyttöä pitää vain vahvistaa, kunhan tähän löydetään yrityksestä

resursseja tai analyysit uusille koneille ulkoistetaan kappaleessa 7.4 luonnoksessa

esitetyllä tavalla. Työn jälkeen pilottiprojektin kohteelle, NC3.1 karamurskaimelle,

tehdyssä VVKA-pohjassa on korjattu tämän työn aikana analyysin suorittamiseen

havaittuja parannuksia. Useampien menetelmien käyttö todistettiin työssä toimivaksi,

suorittaen ensin VVKA, josta luotiin VPA esimerkiksi vianhakuun sopivaksi esitykseksi.

Riskianalyysi Caset eivät olleet mukana kyselytutkimuksessa, koska niiden osalta ei

ollut varsinaista sovellusta, jota käyttäjät olisivat voineet testata tai arvioida.
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8.3 TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Immersiivisten virtuaaliympäristöjen kehittyessä 80-uvulla uskottiin VR:n mullistavan

montakin asiaa, mutta realistisesti on todettava, että vaikka pitkälle on jo tultu ja

laitteistot ovat kehittyneet, niiden hyödyntäminen teollisuuden tarpeisiin ei ole

vieläkään laajasti lyönyt läpi (poikkeuksena autoteollisuus). Hyötyä VR:n käytöstä

tuotekehitykselle on monessakin asiassa, kuten tuloksista kappaleessa 6 selvisi.

Aikaansa tulevaisuudessa odottavat vielä esimerkiksi Internetin tai lähiverkon yli

yhdistetyt palvelinpohjaiset VE:t, jotka toisivat globaalisti toimivan yrityksen eri

yksiköiden suunnitteluosastot vaikkapa palavereihin tai konsepti-katselmuksiin

virtuaaliseen suunnitteluhuoneeseen. [HEL07a; LAU02] Tämän tyyppisen idean

toimivuutta testasi Ng (2002) kollegoineen kehittämällään CyberWalk prototyypillä.

Ideana oli ”Distriputed Virtual Environment” (DVE) verkon yli hajautetun laskentatehon

käyttö.

Vielä pidemmälle viedyn yksiköiden yhteisen virtuaaliympäristön saisi aikaiseksi

yhdistämällä Ngn ym. (2002) kehittämän CyberWalk prototyyppin sekä Laun (2002)

työryhmän tulokset co-operatiivisesta virtuaaliympäristö konseptista.

8.3.1 MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Tutkittujen uusien virtuaaliympäristöä hyödyntävien menetelmien integrointi

suunnitteluprosessiin ei vielä tämän työn valmistuessa ole vahvistunut. Pilottiprojektin

jälkeen tarvitaan yrityksessä vielä lisää kokemuksia ja testausta menetelmien

toimivuudesta. Pilottiprojektissa saavutettiin jo hyviä tuloksia ja niillä voidaan

toivottavasti nähdä kevyen virtuaalitodellisuuden käytön ja virtuaaliprototyypin

riskianalyysien selvät hyödyt  tällöin ylemmän tason päätöksellä menettely voidaan

vahvistaa  yleisesti  käyttöön,  sekä  lisätä  osaksi  Metson  MCT  Tampereen-yksikön

toimintajärjestelmää (MIP:a), jota esiteltiin edellä kappaleessa 4.1.

NC3.1 kehitysprojektin aikana Etteplanin ja Metson yhteistyössä laitteelle tehtiin

kattava VVKA, jolloin luotiin myös uusi Excel-pohja analyysille. Taulukkoon lisättiin

aikaisemmin käytössä olleeseen pohjaan verrattuna paljon ominaisuuksia, jotka
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mahdollistavat esimerkiksi kriittisyyden tarkemman arvioinnin, visualisoinnin

kuvaajalla ja muutosten jälkeisen kriittisyyden uudelleen tarkastelun. Alas-

pudotusvalikoista löytyvien vikamuotojen, vaikutusten ja seurausten lista nopeuttaa

analyysin suoritusta huomattavasti Tämä uusittu pohja on tulossa myös Metson

luotettavuustietokantaan saataville.

8.3.2 VIRVO-MENETELMÄ

Yleinen VIRVO-menetelmä julkaistiin 3-vuotisen projektin loppuraportissa kesällä 2009.

Metso Mineralsin pilotti Case VIRVO:ssa toteutettiin uuden kartiomurskaimen

kulutusosien vaihdosta, kuten kuvattiin kappaleessa 5.1.5. Tämän aikana yleistä VIRVO

-menetelmää ei testattu kokonaisuudessaan, mutta soveltuvin osin testatun

proseduurin tulokset olivat positiivisia.

8.3.3 MANUVAR
Tutkimus virtuaalitekniikoiden hyödyntämisestä VIRVO:n jälkeen jatkuu ManuVAR-

projektin15 puitteissa. Kohteena on manuaalinen työ koko tuotteen elinkaaren aikana.

Projektin tarkoituksena on kehittää ja tukea käsin tehtävien, ei automatisoitavissa

olevien, valmistusvaiheiden suorittamista VR- ja AR-sovelluksilla ja tekniikoilla.

ManuVAR:n visio on haastava: "beyond lean manufacturing", mutta tämän tyyppisen

tutkimuksen onkin hyvä keskittyä tulevaan, lean-valmistuksen ajatusmallin edelleen

kehittämiseen. Projektissa menetelmän kehittämisen ja selvityksen jälkeen

tutkimustulokset on tavoitteena viedä käytäntöön asti konsortiossa olevien

yhteistyöyritysten kanssa, esimerkiksi virtuaalitekniikan käytön sitouttamisena

yritykselle alihankintana osia valmistavalle pajalle. Näin toimimalla käytännön

sovelluksilla voidaan herättää kiinnostusta teollisuusyritysten keskuudessa, ja tarjota

tutkimustuloksia, sekä tietotaitoa VR/AR-sovellusten käyttöönottoon. ManuVAR:n

puitteissa Metsolla on meneillään Case AR-sovelluksien jatkokehityksestä.

Vastuullisena tutkijana toimii Mikko Vehviläinen. Työn tuloksia saadaan aikanaan

valmistuvasta diplomityöstä.

15 VTT:n EU-rahotteinen yhteistyö projekti: ManuVAR – Manual work support throughout system lifecycle by exploiting Virtual and
Augmented Reality
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8.3.4 KIOSK PC

Myös Metson tuotteistusosasto on ollut erittäin kiinnostunut tutkimuksen tuloksista.

Vuoden 2009 lopulla testattiin koontaa helpottavien sähköisten ohjeiden käyttöä

tehtaan tuotannossa kosketusnäytöllisellä PC:llä. Ohjeet sisältävät räjäytyskuvia,

interaktiivisen osalistan ja animaatiota. Kehitystyö jatkuu ManuVAR-projektin

yhteydessä.

8.3.5 LOPPULAUSE
Tämän mielenkiintoisen tutkimuksen yhteenvetona voikin todeta, että parhaassa

tapauksessa riskianalyysien ja virtuaalitodellisuuden sovellusten käyttö sulautuvat

luontevaksi osaksi tuotekehitys- ja valmistusprosessia, tukien toinen toisiaan. Näiden

uusien menetelmien käyttöönoton vaikutukset selviävät vasta pidemmällä

aikajänteellä, mutta toivon, että tämän hetken haastavan taloustilanteen helpottaessa,

uutta konseptia hyödyntäen suunnitellut Lokotrackit tulevat sen todistamaan.
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LIITE I (1)

ESIMERKKI VRML TIEDOSTOSTA

# PLANE.wrl
# Produced by Deep Exploration VRML exporter
# Deep Exploration Deep Exploration 5 5.0.6.1889 Release
# http://www.righthemisphere.com/

DEF Red-Plane Transform {
  children [
        Shape {
          appearance Appearance {
            material Material {
              diffuseColor 1.000000 0.000000 0.000000
              emissiveColor 0.000000 0.000000 0.000000
              specularColor 1.000000 0.501961 0.498039
              ambientIntensity 0.117647
              shininess 0.062500 }
          }

          geometry IndexedFaceSet {
            solid FALSE
            coord Coordinate { point [
              # points 4
              -50 0 -50, 50 0 -50, -50 0 50, 50 0 50]
            }
            creaseAngle 0.610865
            normal Normal { vector [
              # normals 1
              0 1 0]
            }
            texCoord TextureCoordinate { point [
              # texture points 4
              0 0, 1 1, 0 1, 1 0]
            }
            coordIndex [ 2, 1, 0, -1,1, 2, 3, -1]
            texCoordIndex [ 0, 1, 2, -1,1, 0, 3, -1]
            normalPerVertex TRUE
            normalIndex [ 0, 0, 0, -1,0, 0, 0, -1]
          }
        }
  ]
}



LIITE II (1)

VVA ESIMERKKI

Pää
nimikenro.
582455

Kohde /
Kokoonpano Osa Vikamuoto

Välittömät
Vaikutukset Seuraukset

Oireet,
Havaitseminen Aiheuttaja EL

M
A

S

1 Pääakselin
kokoonpano

1 Aton export ->
Excel import toimii
(skriptattavissa)

TUKIKARTIO luisto akselilla kuluminen vaihtotarve huollossa Ei tiedossa Ei mahdollista
muutoin kuin
suunnittelu-
virheenä

murtuminen Malja ja
liukurengas
variouitu

murskain vaurioutuu
tai pysähtyy

Melu väsyminen,
suunnitteluvirhe,
koneistusvirhe

x

3 KARA-AKSELI murtuminen murskaimen
jumiutuminen

murskain vaurioutuu
tai pysähtyy

Melu, värähtely Metallikappaleita
syötteessä,
asennusvirhe,
polttorenkaan
irroituksessa
vaurio

x

6 LIUKUKEHÄ kuluminen,
irotaminen

tiivistevälys
kasvaa

vaihtotave,
suodattimen
vaihtotarve,
pölytiivisteen
kuluminen

kolina, öljyn
likaantuminen

hiekka, pöly,
paineilman
puuttuminen

x

7 SUOJA-HOLKKI kuluminen metallia
murskaimeen

ylätuennan laakerin ja
tiivisteen kuluminen

melu, tärinä Korroosio, hiekka,
kivet,
koneistusvirhe

x

8 TIIVISTE kuluminen välys kasvaa vaihtotarve, pölyä
voiteluöljyn sekaan

x

10 ALUSLAATTA käsitelty yllä

13 KUUSIO-RUUVI käsitelty yllä
16 MUOVI-TULPPA puuttuminen ei käsitellä

2 Alarungon
kokoonpano

1 Käyttöakselin
kokoonpano

2 (oma öljy, ei
kierrossa)

Akseli Katkeaminen Tehonsiirto
loppuu

Murskain pysähtyy Melu, murskaimen
pysähtyminen

Laakerin
asennusvirhe,
kiinnileikk.,
valmistusvirhe,
suunniteluvirhe,
sorvauksen r

x

1 Kotelo halkeama öljyvuoto vauriot laakereille öljyvuoto, melu valuvirhe x
14 Lieriömäinen

rullalaakeri
Kuluminen Hihnapyörän

värähtely
Hihnojen katkeaminen
mahdollista, Akselin
väsymismurtuma

Tärinä asennusvirhe,
huono voitelu, pöly
öljyssä

x

Rikkoutuminen Kiinnileikkautumi
nen

Akselin
vaurioituminen,
Murskain pysähtyy

Melu asennusvirhe,
valmistusvirhe,
kuormitus,
hihnojen ylikireys

x

18 Kartiorulla-laakeri Kuluminen Virheellinen
hammas-
kosketus

Hammaspyörän
kuluminen, Akselin
väsymismurtuma,
pysähtyminen

Melu, värähtely,
kuumeneminen

asennusvirhe,
huono voitelu, pöly
öljyssä

x

Rikkoutuminen Nopea kuluminen
tai vaurio,
kiinnileikkautumi
nen

Hammaspyörän
kuluminen, Akselin
murtuminen,
murskaimen
pysähtyminen

Melu,
kuumeneminen

asennusvirhe,
huono voitelu, pöly
öljyssä

x

7 kartiorullalaakerit shimmilevy puuttuminen Väärä hammas-
kosketus

vauriot laakereille melu, tärinä,
metallia
öljysihdillä

asennusvirhe x

10 hammaspyörän
puoli

akselitiiviste Kuluminen Öljyvuoto kotelon
sisään

Huohotin tukkeutuu
öljystä

Vuoto
huohottimesta

kuluminen, hiekkaa
voiteluöljyssä,
asennusvirhe

x

10 käytönpuoli akselitiiviste Kuluminen Öljyvuoto ulos Laakerit kuluvat Melu, vuoto kuluminen, hiekkaa
voiteluöljyssä

3 käytönpuoli Kansi halkeama,
irtoaminen

Öljyvuoto ulos Laakerit kuluvat Melu, vuoto asennusvirhe,
pulttien
löystyminen

3 hammaspyörän
puoli

Kansi halkeama,
irtoaminen

Öljyvuoto kotelon
sisään

Huohotin tukkeutuu
öljystä

Vuoto
huohottimesta

asennusvirhe,
pulttien
löystyminen

9 akselin suoja holkki Kuluminen Tiiviste kuluu öljy vuoto vuoto pöly, hiekka
4 kartiorullalaakerit välirengas unohtuminen virheelinen

hammas-
kosketus

hammaspyörien
vauriot

melu, värähtely,
metallia
öljysihdillä

asennusvirhe
unohdus

x
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(Samat kysymykset jokaisesta Casesta)
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