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1 JOHDANTO 

Automaatiotekniikka kokonaisuudessaan on yleistynyt räjähdysmäisesti tietotekniikan 

kehittymisen myötä, sillä automaatiojärjestelmiä ohjataan usein tietokoneavusteisesti. 

Automaatiota hyödynnetään erityisesti teollisessa tuotannossa, jossa kaavamaisesti 

toistuvat tehtävät ovat yleisiä. Automaation johdosta kyetään vähentämään 

ihmistyövoiman tarvetta ja siten minimoimaan inhimillisistä erehdyksistä johtuvat virheet. 

Tietotekniikan kehittyminen on mahdollistanut myös simuloinnin nykyisessä 

laajuudessaan, simuloinnilla tarkoitetaan todellisen järjestelmän toiminnan jäljittelemistä. 

Simulaatiota käyttämällä on mahdollista etsiä esimerkiksi keinoja prosessin tuottavuuden 

parantamiseen.  

Tämä työ keskittyy siltanosturiavusteisten automaattivarastoiden simulointiin ja 

ohjaukseen. Simuloinnilla pyritään mallintamaan automaattivaraston tapahtumia riittävällä 

tarkkuudella; paperirullavarastossa tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi paperirullan 

saapuminen sisääntulokuljettimelle ja sen siirtäminen varastopaikkaan. Ohjauksella 

tarkoitetaan automaattivaraston älyä. Ohjaus tekee päätökset esimerkiksi siitä, mikä nosturi 

paperirullan kuljettimelta noutaa ja mihin varastopaikkaan se lopulta sijoitetaan. Ohjauksen 

keskeinen tehtävä on myös ylläpitää varastokirjanpitoa. 

1.1 Konecranes yrityksenä 

Konecranes Oyj on suomalainen nostolaitteisiin keskittynyt pörssiyritys, jonka pääkonttori 

sijaitsee Hyvinkäällä. Konecranesin juuret ulottuvat aina vuoteen 1910, jolloin KONE Oyj 

perustettiin. Teollisuusnostureiden valmistamisen KONE aloitti vuonna 1933, Konecranes 

erkaantui erilliseksi yritykseksi kuitenkin vuonna 1994. Konecranes työllistää yli 12 000 

työntekijää 609 toimipisteessä ja 47 eri maassa. Toiminta jakautuu kahteen pääryhmään: 

laitteisiin ja kunnossapitoon – ratkaisuja toimitetaan monille eri teollisuudenaloille ympäri 

maailmaa. Pääasiallisia asiakasryhmiä ovat muun muassa paperiteollisuus, terästeollisuus 

ja satamat.  Laitteet kattavat 60 % kokonaismyynnistä ja kunnossapidolla siitä on 40 % 

osuus. Laitteisiin kuuluvat standardinostolaitteet, prosessinostolaitteet ja 

työpistenostolaitteet. Kokonaisuuden kannalta kriittiset komponentit Konecranes valmistaa 

itse. Kunnossapitoon kuuluvat tarkastukset, ennakoivan kunnossapidon ohjelmat, 

korjaukset ja nostinlaitteistoihin liittyvät parannukset. [1]  
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Tämä työ on tehty Calculation Tools -yksikköön, joka vastaa Konecranesin sisäisten 

laskentaohjelmien kehityksestä ja ylläpidosta. Yksikön kehittämien ohjelmien keskeisin 

tarkoitus on helpottaa nostureiden suunnitteluvaihetta nopeuttamalla muun muassa 

komponenttivalintoja. Esimerkkinä kuvassa 1 esitetty KC Gantry, joka on yleiskäyttöinen 

laskentaohjelma teräsrakenteiden mallinnukseen, analysointiin ja optimointiin. Kuten KC 

Gantry, myös muut laskentaohjelmat ovat Windows-pohjaisia. Hyödyntämällä 3D-

näkymää ohjelmistoissa pyritään mahdollisimman yksiselitteiseen ja virheettömään 

lopputulokseen.  

 

Kuva 1. Kuvakaappaus KC Gantry -laskentaohjelmistosta. 

1.2 Tavoitteen asettaminen 

Työn tavoitteena on tehdä kattava esiselvitys, kuinka Konecranesin nykyistä 

toimintamallia on mahdollista parantaa automaattivarastojen simuloinnissa ja ohjauksessa. 

Kattavan esiselvityksen päämääränä on helpottaa lopullisen projektin resurssitarpeen 

määrittämistä, aikataulutusta ja budjetin laatimista. Johtuen diplomityön rajatusta 

laajuudesta, ei työn yhteydessä pyritä täysin viimeisteltyyn ohjelmistoon, vaan 

tarkoituksena on luoda mahdollisimman laadukas perusta.  

Työssä pureudutaan erityisesti keskeisimpiin ongelmakohtiin, joihin suunnitellaan ja 

toteutetaan ratkaisumalli. Ratkaisumallin toimivuus osoitetaan ohjelmoimalla esittelyversio 

simulaattorista ja varastonohjausjärjestelmästä. Lopulta toteutuksen toimivuus testataan 

perinteisin ohjelmistotestausmenetelmin. Esittelyversion on tarkoitus myös helpottaa 

lopullisen järjestelmän ideointia ja vaatimusten määrittämistä, sillä se toimii erinomaisena 

keskustelupohjana eri osastojen välillä. 
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Lopullista ohjelmistoa on tulevaisuudessa tarkoitus käyttää varastostrategioiden 

testaamiseen, automaattivaraston suunnittelutyövaihetta helpottamaan ja myynnin 

aputyökaluksi. Simulaattorin kehityksen yhteydessä uudistetaan 

varastonohjausjärjestelmää nykyaikaisemmaksi. Simulointijärjestelmä suunnitellaan ja 

toteutetaan siten, että sitä ohjaava keskeisin logiikka on mahdollisimman pienin muutoksin 

liitettävissä ohjaamaan todellista varastoa. Saman ohjauslogiikan käyttämisellä sekä 

simuloinnissa, että todellisen varaston ohjaamisessa pyritään mahdollisimman 

tehokkaaseen ja totuudenmukaiseen simulointiin. 

Työ rajataan koskemaan ensisijaisesti pystyrullavarastotyyppiä, jollaisia 

paperirullavarastot yleensä ovat. Muut varastotyypit, kuten teräsrullille sovellettava 

vaakarullavarasto otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa. Konttipihaa voidaan pitää myös 

eräänlaisena varastona. Muiden varastotyyppien huomioonottamisella tarkoitetaan 

erityisesti järjestelmän suunnittelua ja toteuttamista niin modulaarisesti sekä mukautuvasti, 

että sen laajentaminen on mahdollista. Samaa ohjausjärjestelmää on tarkoitus hyödyntää 

siis kaikissa automaattivarastotyypeissä tulevaisuudessa.  

1.3 Työn tausta 

Työn taustalla olevat tarpeet ovat peräisin useammalta eri osastolta Konecranes-

organisaatiossa. Myyntiosasto on tuonut esiin toiveen visuaalisesta 3D-simulaattorista, 

jolla pystyy vaivatta esittämään asiakkaalle varaston toimintaa totuudenmukaisesti, 

tarvittaessa vaikka asiakkaan tiloissa. Taustalla on myös automaatio-osaston tarve uudistaa 

nostureita ohjaava järjestelmä, sillä nyt käytössä oleva on heikosti ylläpidettävä ja 

toiminnaltaan rajoitteellinen. Asiakaskohtaisten muutosten toteuttaminen järjestelmään on 

myös suhteellisen hankalaa. 

Tarkoituksenmukaisia ohjelmistoratkaisuja on vuosien varrella luotu aina yksittäisten 

asiakastarpeiden mukaan, mutta minkäänlaista yleismallista ohjelmistoa ei 

automaattivarastojen 3D-simulointiin vielä ole saatavilla. Työn kuluessa eri osastojen 

tarpeet ja toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti huomioon. 

Totuudenmukainen simulointi on nykypäivää ja Konecranesin intresseissä on pysyä 

kilpailukykyisenä myös tällä saralla. 
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2 NOSTURIAVUSTEINEN AUTOMAATTIVARASTOINTI 

Nosturiavusteinen automaattivarastointi koostuu useiden eri järjestelmien saumattomasta 

yhteistoiminnasta. Kokonaisuutta voidaan pitää mekatronisena, sillä se yhdistää tiiviisti 

mekaaniset laitteet, sähkötekniikan ja tietotekniikan. Automatisoidut siltanosturit liikkuvat 

tyypillisesti sähkömoottoreiden avulla ja moottoreita ohjataan viimekädessä 

tietokonepohjaisesti erinäisten järjestelmien ja komponenttien välityksellä. Kussakin 

automaattivarastotyypissä on tiettyjä ominaispiirteitä. Tässä kappaleessa esitetään 

tarvittavat perustiedot kokonaisuuden hahmottamiseksi. 

2.1 Varastointi 

Varaston tarkoituksena on logistisen järjestelmän materiaalivirtojen tasaaminen ja 

materiaalien oikea-aikaisen saatavuuden varmistaminen. Varastojen koot pyritään 

kuitenkin yleensä minimoimaan, ettei niihin sitoutuisi materiaaleja, joista koituu 

pääomakustannuksia. Varastojen mitoitus on monisäikeinen optimointiongelma. Liian 

suuret varastot lisäävät tarpeettomasti investointikustannuksia sekä kustannuksia varastoon 

sitoutuneiden materiaalien muodossa. Sen sijaan liian pienet varastot voivat aiheuttaa 

menetyksiä tuotantosuunnitelmien ja asiakastoimitusten viivästymisen muodossa. 

Karkeasti varastot jaetaan seuraaviin toiminnallisesti ryhmiin: vastaanoton ja lähettämön 

varastot, keskusvarastot sekä tuotantoon liittyvät välivarastot. [2] 

2.1.1 Keskeisimmät varastotyypit työn kannalta 

Kuten aiemmin on mainittu, keskeisimmät varastotyypit työn kannalta ovat paperirulla- ja 

teräsrullavarasto. Näiden lisäksi myös konttipiha ajatellaan eräänlaisena varastona. Paperi- 

ja teräsrullien varastointi tehdään pääsääntöisesti sisätiloissa johtuen ulkoilmaston 

haitallisista vaikutuksista. Mainituilla automaattivarastotyypeillä on monia yhteisiä piirteitä 

toisiinsa verrattuna, josta johtuen yhden ja saman varastonohjausjärjestelmän kannattaa 

tukea niitä kaikkia. Järjestelmän toiminnan kannalta keskeisin eroavaisuus erityyppisten 

varastojen välillä on varastopaikka – minkä muotoinen ja kokoinen se on, kuinka niitä 

sijoitetaan varastoon. Kaikissa luetelluissa automaattivarastotyypeissä materiaali pinotaan 

päällekkäin. Järjestelmän keskeisimmän ytimen ei tarvitse olla tietoinen siitä, mitä 

materiaalia se on käsittelemässä. 
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Paperirullien automaattivarastointi tehdään pääsääntöisesti prosessin loppuvaiheessa, kun 

paperirulla on valmiina siirtymään eteenpäin varastosta. Ennen varastointia paperikoneelta 

valmistuvat ns. konerullat leikataan pituusleikkurilla haluttuun mittaan asiakastarpeiden 

mukaan. Asiakaskohtaisten paperirullien mitat voivat vaihdella paljonkin 

käyttötarkoituksen mukaan. Konecranesin toimittamissa automaattivarastoissa paperirullat 

varastoidaan pystyyn päällekkäin – pinon maksimikorkeus riippuu paperirullan 

halkaisijasta. Rullapinot asetetaan limittäin siten, että varaston lattiapinta-ala käytetään 

mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.  

Paperirullien varastoinnissa tarvitsee erityistä tarkkuutta, sillä rullat eivät kestä kovaa 

käsittelyä ja ne ovat arkoja kosteudelle. Liian pitkä varastointiaika voi vaikuttaa 

paperirulliin epäedullisesti esimerkiksi sävymuutoksina. Varastoitava paperirulla voi olla 

suojattu esimerkiksi muovittamalla tai se voi olla täysin suojaamaton riippuen prosessin 

vaiheesta. Paperirullan keskeisiä ominaisuuksia ovat paperityyppi, korkeus, halkaisija, 

keskireiän koko ja pakkaustiiveys. Kuvassa 2 siltanosturiavusteinen paperirullavarasto, 

jollaista tämä diplomityö ensisijaisesti koskee.  

 

Kuva 2. Siltanosturin alipainetarrain kiinnittyneenä paperirullaan. [3] 

Pystyvarastoinnin ohella paperirullia on mahdollista varastoida makaavaan asentoon, 

jolloin nostureita ei tyypillisesti käytetä. Makuuvarastoinnin automatisointi on mahdollista 

toteuttaa kuljettimia ja hyllytystä käyttämällä, tällaisia ratkaisuja Konecranes ei kuitenkaan 

tarjoa. Makuuvarastointi vaatii varastotilalta vähemmän korkeutta, mutta se altistaa 

paperirullat muodonmuutoksille. Makaavassa asennossa olevat paperirullat soikeutuvat 

helposti ajan saatossa toisin kuin pystyasentoon varastoidut. 
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Teräsnauhasta koostuvia rullia tarvitsee usein varastoida kesken prosessin terästehtaalla, 

kun rullaa on esimerkiksi jäähdytettävä hehkutuksen jälkeen ennen siirtämistä prosessissa 

eteenpäin. Samoin kuin paperirullia, teräsrullia varastoidaan prosessin päätteeksi ennen 

siirtoa asiakkaalle. Teräsrullia varastoidaan niin ikään päällekkäin, ne kuitenkin asetetaan 

Konecranesin automaattivarastoratkaisuissa vaaka-asentoon. Varastoinnissa tarvitsee varoa 

erityisesti muodonmuutoksia. Konecranes-automaattivarastoissa teräsrullia varastoidaan 

maksimissaan kahteen kerrokseen. Kuvassa 3 on teräsrullia varastoitu tarkoitusta varten 

rakennettuihin kehikkoihin. 

 

Kuva 3. Teräsrullia varastoituna vaaka-asentoon. [3] 

Sataman konttipihoja voidaan käsitellä myös varastoina. Konttipihoissa varastointi 

toteutetaan nimen mukaisesti pääsääntöisesti ulkotiloissa ja se on eräänlaista 

välivarastointia. Kontit lastataan laivasta konttipihalle yhtäjaksoisesti ja siitä eteenpäin 

siirrot tapahtuvat tarpeen mukaan. Näin saadaan laiva tyhjennettyä maksimaalisella 

nopeudella, eikä pullonkaulaksi muodostu esimerkiksi junaan lastaus. Konttipihan kautta 

toteutetaan myös laivojen lastaus. Kuvassa 4 esitetään konttipiha, jossa konttien 

siirtämisestä huolehtii RTG-nosturi (Rubber Tyred Gantry Crane). 

 

Kuva 4. Konttipiha ja RTG-nosturi. [3] 
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2.1.2 Varastointistrategia 

Varastotyypistä riippumatta, toimintastrategia automaattivarastossa on useiden eri 

tekijöiden summa. Keskeisimpinä siihen kuuluvat töiden aikataulutus, nostureiden reititys 

sekä varastopaikan valitseminen materiaalille. Aikataulutuksen avulla pyritään 

järjestelemään työtehtävät optimaaliseen järjestykseen siten, että käytetty kokonaisaika on 

mahdollisimman lyhyt. Nostureiden reititys kattaa reitinetsinnän eri pisteiden välillä sekä 

tarvittaessa toisten nostureiden väistelyn. Varastopaikan valitseminen tapahtuu 

pääsääntöisesti materiaalin ominaisuuksien mukaan, kuten paperirullavarastoa käsiteltäessä 

paperityypin perusteella. Varaston toiminta koostuu siis useiden eri moduuleiden 

saumattomasta yhteistoiminnasta. [4] 

Varastointistrategian komponenteista jokaista voidaan pitää monimutkaisena 

optimointitehtävänä. Esimerkiksi paperirullan varastopaikan valinnassa voidaan käyttää 

siihen kehitettyä arviointifunktiota, joka ottaa huomioon eri tekijöiden painoarvon. 

Tällaisia tekijöitä ovat usein mm. toimituspäivämäärä, paperityyppi sekä paperirullan 

dimensiot. Esimerkiksi toimituspäivämäärien ollessa tiedossa, ei ole järkevää järjestellä 

paperirullia siten, että aiemmin toimitettavat rullat täytyy ottaa esiin myöhemmin 

toimitettavien alapuolelta ulosmenokuljettimille siirrettäessä. Arviointifunktion avulla on 

mahdollista pisteyttää vapaana olevat varastopaikat. [5] 

2.1.3 Kuljettimet 

Automaattivarastoissa kuljettimien avulla siirretään materiaalia prosessiin, prosessin eri 

vaiheiden välillä ja prosessista lopulliseen tai väliaikaiseen varastoon. Kuljettimien ja 

nostureiden täytyy toimia yhteistyössä, jotta sisään- ja ulosvarastointi onnistuu 

saumattomasti. Nosturin ohjauksen tarvitsee olla tietoinen, milloin kuljettimelta voi lähteä 

noutamaan materiaalia tai milloin se on tyhjä, että kuljettimelle voi siirtää materiaalia. 

Kuljettimien täytyy myös siirtää syrjään sellainen paperirulla, johon nosturi ei esimerkiksi 

kykene tarrautumaan. Paperirullavarastoissa käytettävän kuljettimen tyyppi vaihtelee 

valmistettavan paperin mukaan. Paperin ollessa ohutta ja heikkoa, käytetään usein 

lamellikuljetinta. Paksuilla paperilaaduilla on mahdollista käyttää hihnakuljetinta. Muita 

paperirullien siirtämiseen käytettyjä laitteita ovat erilaiset hissit, kääntöpöydät ja pystyyn 

nostimet. [6] 
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2.2 Prosessinosturit 

Prosessinosturilla tarkoitetaan nosturia, joka on integroitu tehtaan tai muun laitoksen 

tuotantoprosessiin. Yleisimmin käytetty prosessinosturi on siltanosturi, johon tutustutaan 

tarkemmin kappaleessa 2.2.1 Siltanosturi. Prosessinostureiden tyypillisiä hyödyntäjiä ovat 

paperiteollisuus, kierrätyslaitokset sekä terästeollisuus. Prosessinosturit ovat suunniteltu 

kestämään jatkuvaa, jopa ympärivuorokautista, käyttöä ja ne ovat luotettavia sekä nopeita. 

Prosessinosturit työskentelevät useimmiten sisätiloissa, esimerkkinä varastotilat tai 

keskellä prosessia, kuten terässulaton yhteydessä. Prosessinosturin yksityiskohtaiset 

ominaisuudet riippuvat käyttötarkoituksesta ja olosuhteista. [7] 

2.2.1 Siltanosturi 

Siltanosturin keskeisimmät komponentit ovat pääkannattajat, päädyt, vaunu ja nostin. 

Rakennetta havainnollistaa kuva 5. Kiskojen (1) varassa liikkuva silta koostuu 

pääkannattajista (3) ja päädyistä (2). Vaunuun kiinnitetty nostokoneisto (4) liikkuu siltaa 

pitkin vaunun mukana. Siltanosturin kuormauselimen (nostoapulaitteen), tyypillisesti 

koukun, voi siirtää mihin tahansa koordinaattiin sen toiminta-alueella vaunua ja 

nostolaitteistoa liikuttamalla. Siltanosturia ohjataan esimerkiksi automatiikalla, 

riippuohjaimella, radio-ohjaimella tai ohjaamon hallintalaitteilla. [1] 

 

Kuva 5. Siltanosturin rakenne: (1) kisko, (2) pääty, (3) pääkannattaja, (4) nostin. [1] 



16 
 

Kiskot ovat tyypillisesti kiinnitettyinä lähelle katonrajaa rakennuksen seiniin, mutta ne 

voivat sijaita myös ulkona. Yleensä siltanosturin kiskot sijaitsevat 10 – 25 metrin päästä 

toisistaan, etäisyys määrää pääkannattajien pituuden. Samoille kiskoille voi olla 

sijoitettuna yksi tai useampi siltanosturi, pääsääntöisesti yhdestä kolmeen. 

Erikoistapauksissa sama silta voi sisältää kaksi vaunua. Yhdessä vaunussa voi olla myös 

useampi nostin. Kahta nostinta samassa tai erillisessä vaunussa tarvitaan tyypillisesti 

terässulatoissa, kun senkalle tarvitaan oma nostin kaatamiseen. Siltanosturia liikuttaa 

siirtokoneisto, joka koostuu sähkömoottorista, vaihteistosta sekä vetävistä pyöristä.  

Sähkömoottoreita ohjataan taajuusmuuttajilla, jotka mahdollistavat portaattoman 

nopeussäädön. Kantopyöriä on vähintään neljä kappaletta eli yksi jokaisessa sillan 

nurkassa, nosturin koon kasvaessa pyörien lukumäärä lisääntyy. Vetäviä pyöriä on 

vähintään kaksi kappaletta ja ne ovat jaettu molemmille kiskoille. [1] 

Tässä työssä siltanosturi asetetaan tasokoordinaatistoon (x, y) kuvan 6 mukaisesti, kun 

tilannetta tarkastellaan ylhäältäpäin. Silta liikkuu pitkin positiivista x-koordinaattiakselia ja 

vaunu liikkuu pitkin positiivista y-koordinaattiakselia. Nostoapuväline siirtyy 

tasokoordinaatiston normaalia (z-komponentti) pitkin lattiatason ollessa 0-taso ja sen 

yläpuolella olevat koordinaattipisteet positiivisella alueella. Koko nosturin paikka voidaan 

määrittää nostoapuvälineen xyz-koordinaatistossa olevan koordinaatin perusteella kun 

tiedossa on tarvittavat mitat. Esitettyä määrittelyä käytetään myöhemmin erityisesti 3D-

visualisoinnissa sekä varastonohjaukseen liittyvissä suunnitelmissa. 

 

Kuva 6. Siltanosturi asetettuna tasokoordinaatistoon. 
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2.2.2 Nostoapuvälineet 

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan nosturiin liitettyä komponenttia tai laitetta, jonka avulla 

pystytään tarttumaan kuormaan. Automaattivarastossa käytetty nostoapuväline riippuu 

varastotyypistä. Esimerkiksi teräsrullavarastoissa käytetään laitetta, joka kiinnittyy 

taakkaan mekaanisesti eräänlaisia pihtejä hyödyntäen. Kontteihin tartutaan niin ikään 

mekaanisesti eripituisille konteille mukautuvalla nostolaitteella. Tyypillinen 

paperirullavarastoissa käytetty nostoapuväline on alipainetarrain. Siltanosturin vaunu 

paikoitetaan nostettavan taakan yläpuolelle, nostoapuväline laskeutuu alas ja kiinnittyy 

taakkaan. Kuormauselimen asentoa voi tarvittaessa hienosäätää ns. mikroliikkeillä, jotka 

toteutetaan nostovaijereiden pituuksia muuttamalla. 

Paperirullavarastoissa käytetty alipainetarrain kiinnittyy rullaan nimensä mukaisesti 

alipainetta hyödyntäen, tällaisella apulaitteella pystytään siirtämään yksi paperirulla 

kerrallaan. Paperirullan halkaisija määrää pääsääntöisesti alipainetarraimen nostokyvyn, 

joka vaihtelee välillä 2000…12000 kg. Vaihtoehtoisesti paperirullavarastoissa voidaan 

käyttää myös mekaanista tarrainta, jonka avulla pystytään tarttumaan useampaan 

paperirullaan kerralla niiden ulkoreunoilta. Mekaaninen tarrain on toimintavarmempi, 

mutta se tarvitsee paperirullan ympäriltä enemmän tilaa, jotta tarttuminen on mahdollista. 

Mekaanisen tarraimen nostokapasiteetti on maksimissaan 10000 kg. Tarttumiseen 

tarvittava aika on paperirullakohtaista – esimerkiksi alipainetta käytettäessä pinnan 

epätasaisuus hidastaa riittävän alipaineen saavuttamista. Kuvassa 7 esiintyy vasemmalla 

Konecranesin mekaaninen paperirullatarrain (Mechanical Gripper) ja oikealla 

alipainetarrain (Vacuum Lifter). [8] 

 

Kuva 7. Vasemmalla mekaaninen paperirullatarrain ja oikealla alipainetarrain. [3] 
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2.2.3 Dynamiikka 

Useimmiten nosturin liikettä ts. sen sähkömoottoreita ohjataan kiihdytysramppien avulla. 

Mitä jyrkempi ramppi, sitä nopeampi kiihdytys tai hidastus on tavoitteena. Tyypillisesti 

taakan massa ei vaikuta nosturin kiihtyvyyteen ja hidastuvuuteen, vaan rampin toteuma 

pyritään pitämään vakiona säätöpiirin avulla. Taulukossa 1 esitetään tyypillisiä 

automaattinosturin komponenttien liikesuureita Konecranesin toimittamassa 

automaattinosturissa. Toisin kuin taulukossa esitetään, kiihtyvyys ja hidastuvuus 

ilmoitetaan yleensä ramppiaikana, jolla tarkoitetaan käytettyä aikaa sekunteina. Taulukon 

arvoja hyödynnetään myöhemmin simuloinnissa. 

Taulukko 1. Tyypillisiä automaattinosturikomponenttien liikesuureita. 

Komponentti Kiihtyvyys 
[m/s2] 

Nimellisnopeus 
[m/s] 

Hidastuvuus 
[m/s2] 

Silta 0,4 2 0,5 
Vaunu 0,25 1 0,25 
Nostin 0,25 1 0,25 

 

Taakan massalla on usein vaikutusta tasaisen nopeuden vaiheeseen, jota voidaan laskea 

massan kasvaessa asteittain tai portaattomasti. Sähkömoottorit ja koneistot asettavat 

kuitenkin rajoitteita eri komponenttien miniminopeuksille. Erityisesti siirtoliikkeissä, eli 

vaunussa ja sillassa, käytetään moottorin roottoriakseliin kiinnitettyä tuuletinta. Ajettaessa 

nosturia pitkiä aikoja ryömintänopeuksilla ylikuumenemisvaara on ilmeinen. Avoimen 

säätöpiirin järjestelmissä sähkömoottorin jättämä voi aiheuttaa myös ongelmia pienillä 

nopeuksilla. 

Heijausliikkeellä, puhekielessä yleisimmin heijalla, tarkoitetaan nostimen heilurimaista 

liikettä, joka syntyy kun taakan sijaintia poikkeutetaan tasapainoasemasta esimerkiksi 

liikkeelle lähdettäessä tai tuulikuorman vaikutuksesta. Tarvittaessa heijausta pyritään 

eliminoimaan siihen tarkoitetuilla järjestelmillä, jotka mm. säätävät ramppeja oletetun 

heija-arvion perusteella. Hallitsemattomasti heiluva taakka on vakava turvallisuusriski 

koko ympäristölle. Paperirullavarastoissa heijausliikkeen muodostumiseen ei tarvitse 

liiemmin kiinnittää huomiota, sillä ennen liikkeelle lähtemistä taakka nostetaan 

yläasentoon, missä heija on mekaanisesti estetty. Vastaavasti taakka lasketaan alas vasta 

kun sillan ja vaunun liikkeet ovat pysähtyneet, jolloin heilurimaista liikettä ei juuri pääse 

syntymään. 
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2.3 Varastoautomaatio 

Automaattijärjestelmillä tavoitellaan toiminnan tehostamista ja kustannuksien alentamista. 

Inhimilliseen työhön verrattuna automaattilaitteet ovat tarkempia ja nopeampia, automaatio 

vähentää myös inhimillisen työn tarvetta. Automaattivarastot mahdollistavat tilan 

tehokkaan käytön. Haittapuolina voidaan todeta kalliit laitteistot ja tulevaisuudessa 

mahdollisesti syntyvät ongelmat jos kapasiteettia on tarve kasvattaa. Nykyisin 

automaattivarastoja ohjataan lähinnä tietokonepohjaisesti, automaation käytön nykyisessä 

laajuudessaan on mahdollistanut mikroprosessoreiden hintakehitys alhaisempaan suuntaan. 

[9] [10] 

Varastoautomaatio koostuu seuraavista tasoista: 

� Varastokoneiden ja/tai robottien liikkeiden ohjaus ja paikoitus 

� Tehtävänannon suunnittelu laitteille/roboteille (mistä viedään, mihin viedään, reitti) 

� Varastossa olevan materiaalin hallinta, operaatioiden suunnittelu 

Perustason liikettä hallitaan useimmiten ohjelmoitavilla logiikoilla (PLC), jotka ohjaavat 

toimilaitteita, kuten sähkömoottoreita ja solenoideja. Ylemmän tason toiminnot, kuten 

erityisesti varastonhallinta, ovat yleensä laajoja PC-tietokonepohjaisia 

tietokantasovelluksia. Mainittuihin järjestelmän eri tasoihin keskitytään seuraavassa 

kappaleessa. [2] 

2.3.1 Järjestelmäkuvaus 

Nykyaikana varaston laadukkaan ja tehokkaan toiminnan perusedellytys on hyvin toimiva 

tietojärjestelmä. Tietojärjestelmät perustuvat tietokannoille ja tietokantoja käyttäville 

ohjelmille. Kuvassa 8 esitetään tyypillinen automaattivarastojärjestelmän (AS/RS) 

hierarkia kokonaisuudessaan. Konecranes toimittaa pääsääntöisesti asiakkaalle WMS-

järjestelmän ja sen alapuolella sijaitsevat tasot – poikkeuksena ovat varaston kuljettimet ja 

niitä ohjaavat PLC-logiikat. Toimitettu järjestelmä liitetään ylempään tasoon, eli asiakkaan 

MES-järjestelmään. Toiminnanohjaus (ERP) on korkein järjestelmätaso ja alimmalla, 

toimilaitetasolla, toteutetaan mm. tuotteiden valmistus ja niiden fyysinen siirtäminen. 

Kuvan rakenteessa esitettyjä termejä selostetaan edellä. [10] [11] 
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Kuva 8. AS/RS-järjestelmän hierarkiakaavio pyramidimuodossa. 

AS/RS (Automated Storage and Retrieval System) on kokonaisuus, josta käytetään 

Suomessa yleensä nimitystä automaattivarasto. AS/RS koostuu useista yhdessä toimivista 

järjestelmistä ja laitteista, jotka käsittelevät, varastoivat ja noutavat materiaaleja 

täsmällisesti, tarkasti ja suurella nopeudella. AS/RS-järjestelmää käytetään varastoissa 

tavaran säilyttämiseen ja puskurointiin valmistusprosessin eri vaiheiden välillä tai kun 

tavara odottaa asiakkaalle toimitusta. Järjestelmällä pyritään saavuttamaan parannusta 

varastotehokkuudessa ja tilankäytössä. Tavoitteena on myös, että tuotteet ovat juuri 

oikeaan aikaan oikeassa paikassa. AS/RS mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan varastossa 

olevista tuotteista. [12] 

ERP (Enterprise Resource Planning), eli toiminnanohjausjärjestelmä, on ylin taso kuvassa 

esitetyssä hierarkiassa. ERP-järjestelmän tarkoituksena on sitoa yhteen yrityksen eri 

osastojen käytössä olevat erilliset tietojärjestelmät, jolloin informaatio liikkuu tarvittaessa 

näiden välillä. Tieto siirtyy reaaliaikaisesti esimerkiksi myyntiosaston järjestelmästä 

suoraan valmistukseen ja varastointiin, eikä siten tarpeettomia välikäsiä tarvita. Järjestelmä 

mahdollistaa tiedonsiirron myös yhteistyötä tekevien yritysten välillä. 

Toiminnanohjausjärjestelmällä pyritään parantamaan taloudellista tehokkuutta mm. 

poistamalla päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä. Keskeinen tavoite 

yleensä on parantaa kokonaisuuden hallittavuutta. [10] 
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MES (Manufacturing Execution System), eli tuotannonohjausjärjestelmä on tehtaan 

valmistustason ohjaus- ja valvontajärjestelmä. MES pitää kirjaa kaikesta valmistukseen 

liittyvästä tiedosta reaaliajassa – se vastaanottaa tietoa esimerkiksi tuotantoroboteilta ja 

seuraa varastotilannetta. MES toimii tarvittaessa itsenäisenä järjestelmänä, mutta se voi 

olla liitettynä myös ylempään tasoon, ERP-järjestelmään, jolloin valmistus on mahdollista 

toteuttaa automaattisesti asiakastilausten mukaan. MES-järjestelmän tavoitteena on 

tuottavuuden parantaminen muun muassa valmistusprosesseja järjestelemällä. [13] 

WMS (Warehouse Management System) eli varastonohjausjärjestelmä. Järjestelmä ohjaa 

kaikkea varastossa tapahtuvaa toimintaa, kuten varaston täydentäminen, tavaran keräily ja 

hyllytys. Järjestelmän ohjaama toiminta voi olla laitteilla automatisoitua tai ihmisten 

toteuttamaa.  Järjestelmä sisältää myös toimintastrategian siitä, mihin sisään saapunut 

materiaali sijoitetaan ja mistä materiaalia tarvittaessa haetaan – niin sanotut 

toimintasäännöt. Järjestelmän tarkoituksena on tehostaa ja optimoida kaikkia näitä 

varastossa tapahtuvia toimintoja. WMS ylläpitää myös varastossa olevien tuotteiden tietoja 

ja sijainteja. Tämä on hierarkian taso, johon diplomityön kuluessa erityisesti keskitytään. 

[14] 

PLC:llä (Programmable Logic Controller) tarkoitetaan ohjelmoitavaa logiikkaa. 

Logiikoihin liitetyn toimilaitetason tarkoitus on vaikuttaa prosessiin halutulla tavalla. 

Automaatiossa käytettäviä toimilaitteita ovat esimerkiksi sähkömoottorit, askelmoottorit, 

solenoidit ja hydrauliikkasylinterit. Osa-alueeseen tutustutaan tarkemmin kappaleessa 2.3.2 

PLC-logiikat ja sähkömoottoriohjaus. [15] 

2.3.2 PLC-logiikat ja sähkömoottoriohjaus 

PLC:llä tarkoitetaan ohjelmoitavaa logiikkapiiriä, joka on erityisesti tehdaskäyttöön 

suunnattu tietokone reaaliaikaisten automaatioprosesseiden ohjaamiseen.  Tarkasteltaessa 

nosturiavusteisia automaattivarastoja, PLC-logiikoilla ohjataan pääsääntöisesti 

oikosulkumoottoreita. Oikosulkumoottoria ohjatessa logiikkapiirin lisäksi tarvitaan 

taajuusmuuttaja, jotta sähkömoottorin pyörintänopeutta pystytään säätämään kulloisenkin 

tarpeen mukaan. Konecranes liittää PLC-logiikat taajuusmuuttajiin käyttäen Profibus-

väylää, joka on standardisoitu kenttäväyläteknologia erityisesti 

tehdasautomaatiosovelluksiin. PLC:tä käytetään pääsääntöisesti toistuvien rutiinien 

hoitamiseen, kun toiminnassa tarvitaan nopeutta ja luotettavuutta. [16] [17] 
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Nykyään PLC-logiikat ovat toteutettu mikroprosessoripohjaisesti, mikä on korvannut 

aiemmin laajasti käytetyt releet. PLC vastaanottaa (input) tietoa prosessista ja tekee 

päätöksiä vastaanotetun tiedon perusteella, tieto on useimmiten peräisin erilaisilta 

kytkimiltä ja antureilta. Anturitiedon perusteella PLC pystyy varmistumaan, että annetut 

tehtävät ovat oikein suoritettu. Sisääntulojen lukemisen jälkeen suoritetaan 

logiikkasovellus ohjelmamuistista. Sovellus tekee päätökset, joiden perusteella PLC 

lähettää ohjausviestejä (output). Perinteisen suoritusmallin ohella voidaan käyttää 

tapahtumapohjaisia tehtäviä, jotka käynnistetään keskeytyksin. Signaalitulot ja -lähdöt 

voivat olla digitaalisia tai analogisia. Muistikapasiteetti ja muu toiminnallisuus on 

kuitenkin melko rajoitettua ja PLC voi saada tietoa ylemmältä tasolta, kuten PC-

tietokoneelta. [17] 

Taajuusmuuttaja on kahden erillisen sähköverkon välille kytkettävä laite ja se mahdollistaa 

portaattoman nopeussäädön nosturin eri ajoliikkeissä. Konecranes käyttää nostureiden 

moottoriohjauksiin tarkoitetuissa taajuusmuuttajissa omia tuotemerkkejään, käytetyt mallit 

ovat erityisesti nosturikäyttöön tarkoitettuja. PLC-logiikka ohjaa taajuusmuuttajia 

tehdasväylän välityksellä antamalla niille referenssikäskyjä mm. pyörintänopeudesta ja -

suunnasta. Taajuusmuuttaja sisältää siihen liitetyn sähkömoottorimallin tiedot ja ohjaa 

moottoria sen perusteella. Erityistä nosturikäyttöön tarkoitetuissa taajuusmuuttajissa ovat 

ohjauskomennot, joita ne ottavat vastaan. Erikoisvalmisteisia malleja tarvitaan myös 

energian talteenotossa, mikä on vielä melko harvinaista. Kuva 9 havainnollistaa 

tehdasväylän ja siihen liitettyjen komponenttien suhdetta toisiinsa Konecranes-

ympäristössä. [18] 

 

Kuva 9. Profibus-tehdasväylän periaatekuva.  
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3 SIMULOINTI 

3.1 Yleistä simuloinnista 

Simuloinnin tavoitteena on jäljitellä todellisen prosessin tai järjestelmän toimintaa ajan 

kuluessa. Todellisuuden täydellinen jäljittely on yleensä äärimmäisen hankalaa, joten 

simuloinnissa pyritään luomaan yksinkertaistettu malli, jonka ominaisuudet vastaavat 

todellista prosessia riittävän tarkasti. Simulointi on mahdollista yksinkertaisissa 

tapauksissa käsin laskemalla, mutta yleensä työn helpottamiseksi se suoritetaan 

tietokoneavusteisesti. Simuloinnissa muodostetaan matemaattinen, looginen ja symbolinen 

kuvaus tarkasteltavasta järjestelmästä. Periaatteessa simuloitava prosessi jaetaan 

aliprosesseiksi ja tehtäviksi, jotta kyetään selvittämään prosessin eri tekijöiden suhteellinen 

osuus sekä vaikutus kokonaisuuteen. Simuloinnin tulokset voidaan esittää havainnollisesti 

esimerkiksi kaavioita hyödyntäen, jolloin tulosten vertaileminen on helppoa. [9] 

Tietokoneiden laskentakapasiteetin lisääntymisen myötä ja simulointiohjelmien 

kehittymisen johdosta simuloinnista on tullut yhä edullisempi ja suositumpi 

tarkastelumuoto monille prosesseille. Simulaatiossa uusien menetelmien, toimintatapojen, 

päätöksentekomallien yms. vaikutuksia voidaan tarkastella aiheuttamatta häiriötä 

käynnissä olevaan prosessiin. Uusia konehankintoja ja kuljetusjärjestelmiä voidaan testata 

ilman, että niihin sitoutuisi pääomaa. Ajan kulkemista voidaan nopeuttaa tai hidastaa. 

Simulaation avulla voidaan oppia ymmärtämään muutosten vaikutus tarkasteltavaan 

järjestelmään. [9] 

Simulointia hyödynnetään lähes joka tieteen alalla. Simulointi on laajasti käytössä mm. 

uusien järjestelmien suunnittelussa, analysoinnissa sekä monenlaisessa harjoittelussa. 

Suunnittelussa voidaan mallintaa ennakoivasti esimerkiksi yksittäisen työstökoneen 

kapasiteettia valmistuksessa tai kuinka kauan kestää materiaalin siirtäminen työstökoneelta 

toiselle. Toisin kuin suunnittelussa, analysoinnissa voidaan tarvittaessa hyödyntää jo 

olemassa olevasta järjestelmästä saatua mittausdataa. Analysoinnilla voidaan arvioida 

esimerkiksi mitä palveluita tai hyödykkeitä ihmiset tarvitsevat milloinkin. Harjoittelun 

osalta voidaan mainita useimpien tuntema lentosimulaattori. [19] 
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3.2 Käytännön sovelluskohteita 

Käytännön sovelluskohteita simuloinnille on olemassa aina turvallisen harjoittelun 

mahdollistavista sotilaskäyttötarkoituksista yksittäisen koneenosan kustannustehokkaaseen 

suunnitteluun ja testaukseen. Tässä kappaleessa esitellään, kuinka kaksi tunnettua 

suomalaista yritystä hyödyntää simulointia. 

Stora Enso Oyj on yksi johtavista paperin ja kartongin valmistajista maailmalla, Stora 

Enson Imatran tehtaalla on hyödynnetty simulointia 3-kerroksisen kartongin tuotannon 

tehostamisessa. Tehtaalla valmistettavia kartonkilaatuja on kymmeniä erilaisia ja samaa 

kartonkikonetta käytetään eri laatujen valmistamiseen kulloistenkin asiakastarpeiden 

mukaan. Kesken kartonginvalmistuksen tapahtuvalla laadunvaihdolla on keskeinen 

negatiivinen vaikutus tuotantotehokkuuteen, tyypillisesti laatua vaihdetaan ainakin kerran 

päivässä. Laadunvaihdossa käytetään siihen tarkoitettua tietokoneohjelmaa, joka säätää 

automatisoidusti linjaston parametreja halutulla tavalla. [20] 

Stora Enson tapauksessa simuloinnin avulla pyrittiin saavuttamaan parempi tietämys siitä, 

miten eri muuttujat vaikuttavat laadunvaihtoon käytettyyn aikaan. Simuloinnin tuloksia 

hyödynnettiin automatisoidun laadunvaihto-ohjelman optimoimiseen.  Toteutettu 

prosessimalli kattaa kartonginvalmistusprosessin aina sekoituskyypeistä lopullisen tuotteen 

kuivatukseen – mallin paikkansapitävyys tarkastettiin järjestelmästä mitatun datan 

perusteella. Optimoinnissa pyrittiin vaikuttamaan niiden parametrien muutosnopeuteen, 

joilla todettiin olevan keskeinen vaikutus laadunvaihdon kokonaisajan kannalta. 

Simuloinnin avulla saavutetut tulokset otettiin käyttöön valmistusprosessissa ja 

laadunvaihtoon käytetty aika lyheni 10…15 %. [20] 

Hissiratkaisuja toimittava KONE on niin ikään yksi simulointia hyödyntävä yritys. 

Ihmisvirtojen ollessa suuria, tarjous- ja suunnitteluvaiheessa tehtävä simulointi on erittäin 

tärkeää, jotta asiakkaalle on mahdollista toimittaa kaikin puolin toimiva ratkaisu ilman 

pullonkauloja. Analyyttista laskentaa voi hyödyntää vain tilanteissa, joissa matkustajat 

ovat kulkemassa hissillä aulakerroksesta ylempiin kerroksiin. Monimutkaisemmissa 

tilanteissa tarvitaan avuksi simulointia. Simulaation laskentamallissa käytetään keskeisiä 

hissiin liittyviä parametreja, kuten hissikorin kiihtyvyyttä ja nimellisnopeutta sekä ovien 

avautumis- ja sulkeutumisaikoja. Simulaatiomalliin syötetään arvio eri suuntiin kulkevista 

ihmisvirroista, joita pyritään arvioimaan mahdollisuuksien mukaan. [21] 
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Useiden hissien ratkaisuissa yksittäiset hissit jaetaan useimmiten ryhmiin. Samassa 

ryhmässä olevilla hisseillä on yhtenevä ohjauslogiikka, joka sisältää tapauskohtaisen 

algoritmin. Algoritmi voi esimerkiksi optimoida matkustajien odotusajan statistiikkaan 

perustuvaa ennustetta käyttäen. Tällöin sellaiset hissikutsut toteutetaan ensimmäisenä, 

joissa oletetaan olevan suurin määrä matkustajia. Molemmat, sekä KONE-yhtiön käyttämä 

simulaattori, että hissien ohjausjärjestelmät perustuvat PC-teknologiaan. Näin ollen täysin 

samaa algoritmia pystytään käyttämään molemmissa järjestelmissä, jolloin uusien 

algoritmien testaaminen etukäteen on mahdollista simulaattorin avulla. Simulaattoria 

käyttäen parametrien vaikutusten tutkiminen on nopeaa. [21] 

3.3 Simulointi kehitettävän järjestelmän kannalta 

Simulaattorilla pyritään mallintamaan riittävän tarkasti varastoa, nostureita ja siellä 

tapahtuvia liikkeitä. Ajan kulkemista voidaan nopeuttaa, jotta todellisuudessa päiviä 

kestävän varastointiskenaarion pystyy simuloimaan muutamissa minuuteissa. 

Varastointiskenaariolla tarkoitetaan esimerkiksi tietyn paperirullamäärän 

sisäänvarastointia. Simulointimallia ajetaan aika-askel kerrallaan eteenpäin, askeleita on 

mahdollista siis ottaa halutulla nopeudella PC-tietokoneen laskentatehon rajoissa. 

Simulaattoriohjelmiston käyttäjä näkee yhden tai useamman nosturin liikkeet 

kolmiulotteisena tietokoneen näytöltä. Samalla havainnollistetaan varastopaikkoja sekä 

varastossa olevaa materiaalia, kuten paperirullia. Tarvittaessa varastoalueita voi olla useita 

rinnakkain, jolloin ne voivat olla riippuvaisia toistensa tapahtumista.  

Työn yhteydessä kehitettävä varastonohjauslogiikka liitetään keskustelemaan 

virtuaalinostureiden kanssa. Liitettävät virtuaalinosturit saavat varastonohjaukselta käskyjä 

esimerkiksi liikkumiseksi sijainnista toiseen ennalta määrättyä reittiä pitkin. Simuloitu 

nosturi pyrkii mallintamaan todellista nosturia mahdollisimman tarkasti ja huomio mm. 

kiihdytykseen kuluvan ajan, maksiminopeuden sekä hidastuvuuden. Tulevaisuudessa on 

suunnitelmissa, että samaa ohjauslogiikkaa käytettäisiin todellisten nostureiden 

ohjaamiseen virtuaalinostureiden sijaan. Kun varastonohjausjärjestelmää ei tarvitse 

simuloida, päästään mahdollisimman lähelle todellisuutta ja siten saavutetaan paras 

mahdollinen hyöty simuloinnista.  Kuvassa 10 esitetään yksinkertaistettu järjestelmäkaavio 

asian selkeyttämiseksi. 
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Kuva 10. Yksinkertaistettu järjestelmäkaavio. 

Kehitettävästä simulointimallista pyritään luomaan riittävän tarkka. Liian 

yksityiskohtainen simulointi ei ole tarkoituksenmukaista, sillä tällaisen mallin 

toteuttamiseen kuluu paljon aikaa, ajaminen vaatii paljon laskentatehoa, eikä 

yksityiskohdista usein ole hyötyä toiminnan ymmärtämisen tai optimoimisen kannalta. 

Esimerkiksi kuormauselimen kiinnittymistä taakkaan on turhaa simuloida kovinkaan 

tarkasti, sen sijaan mallissa käytetään aika-arviota, joka kiinnittymiseen oletetaan kuluvan. 

Taakan nostovaiheessa tapahtuvaa heijaamista ei niin ikään oteta huomioon. Rakenteet ja 

muut mallissa olevat komponentit oletetaan täysin jäykiksi, eikä muodonmuutoksia, kuten 

pääkannattajien taipumista, tapahdu. Yleisesti ottaen, visualisoinnissa ei mallinneta 

epärelevantteja yksityiskohtia, sillä ne vain lähinnä ohjaavat käyttäjän huomion 

epäolennaiseen. 

Tarkastellessa erityisesti automaattivarastoja, simulointimallin avulla voidaan analysoida 

useita kokonaisuuteen liittyviä seikkoja. Yksittäiset tunnusluvut eivät välttämättä paljasta, 

mistä tietty ongelma on lähtökohtaisesti peräisin. Ongelma voi olla myös usean tekijän 

summa. Järjestelmän kokonaisuuden hahmottaminen on äärimmäisen tärkeää ja 3D-

simulaattori on siinä erittäin merkittäväksi avuksi. Simulaattori ei siis suoraan optimoi 

automaattivaraston toimintaa mahdollisimman toimivaksi, vaan sillä pystytään 

analysoimaan, kuinka eri parametrit vaikuttavat kokonaisuuteen ja sen toimintaan. Yksi 

keskeisimmistä analysoitavista seikoista automaattivarastossa on sen layout-suunnitelma, 

joka päällimmäisenä pitää sisällään varaston pohjapiirroksen. Muita layout-suunnitelmaan 

liittyviä analysoitavia parametreja ovat esimerkiksi syöttö- ja purkuasemien sijoittelu, sekä 

yksittäisten varastopaikkojen sijainnit. [22] 
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Simulaattori mahdollistaa järjestelmän koulutuksen aloittamisen jo ennen kuin toimiva 

automaattivarasto on valmis. Simulaattori ei varaa todellista järjestelmää, vaan tuotannon 

on mahdollista jatkua koulutuksen aikana normaalisti. Simuloitu järjestelmä on kuitenkin 

todellista järjestelmää riittävän hyvin vastaava. Tällaisella menettelyllä kyetään 

ennaltaehkäisemään harjoitteluvaiheessa mahdollisesti aiheutuvia tuotannonkeskeytyksiä 

sekä fyysisiä vaurioita. Simulaattori toimii hyvänä keskustelufoorumina eri osapuolten 

välillä ja sen avulla on helppo esitellä uutta toiminnallisuutta. Automaattivaraston 

suunnittelu vaatii usean eri alan osaajia ja yhteisen terminologian löytäminen voi olla 

haasteellista. Muita simulaattorilla tarkasteltavia asioita ovat mm. järjestelmän 

häiriöherkkyys ja varaston todellinen kapasiteetti. [22] 

Simuloinnin hyödyntämismahdollisuudet projektin eri vaiheissa: [22] 

� Tarjoussimulointi 

� Järjestelmän analysointi 

� Ohjauksen testaus 

� Koulutussimulointi 

� Operatiivinen simulointi 
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4 KONECRANESIN NYKYINEN RATKAISUMALLI 

AUTOMAATTIVARASTOJEN OHJAUKSESSA JA SIMULOINNISSA 

Tässä kappaleessa esitellään Konecranesilla käytössä olevaa ratkaisumallia 

automaattivarastojen ohjauksessa ja simuloinnissa. Yksityiskohtainen toiminta perustuu 

asiakkaan tarpeisiin ja se on siten hyvinkin tapauskohtaista. Muuttujia ovat esimerkiksi 

varaston pohjapiirros, kuljettimien sijoittelu ja muu laitteisto. Tarkoituksena on siis antaa 

lukijalle toimintakuvaus pääpiirteissään paneutumatta järjestelmään ja prosessiin 

tarpeettoman tarkasti. Myös varastotyypillä on oma vaikutuksensa toimintaan, esittelyssä 

keskitytään paperirullavarastoon, joka on tämän diplomityön pääpainopiste. 

4.1 Automatisoidun paperirullavaraston toimintakuvaus 

Paperirullan saapuessa sisään varastoon, siirtyy se ensin kuljetinta pitkin varaston 

sisääntuloon yhden tai useamman nosturin ulottuville. Kuljetinohjausjärjestelmä lähettää 

WMS-järjestelmälle ilmoituksen sisään tulevasta materiaalista. Ilmoituksen yhteydessä 

lähetetään myös tarkempaa tietoa, kuten ID, dimensioita ja paperirullan massa. WMS-

järjestelmä tekee päätöksen siitä, päästetäänkö paperirulla sisään varastoon. Jos WMS-

järjestelmä palauttaa kuljettimelle pääsyn epäävän virheviestin, siirtää kuljetin paperirullan 

pois lastausalueelta vapauttaen tilaa seuraavalle rullalle. Virheviesti voi johtua esimerkiksi 

siitä, ettei paperirulla mahdu varastoon tai samalla identifikaatiolla on jo varastossa, toisin 

sanoen järjestelmässä, entuudestaan paperirulla. 

Kun WMS-järjestelmä hyväksyy vastaanotettavan paperirullan, lisää se rullan saapuvien 

listalle ja jättää sen kuljettimelle odottamaan siirtoa. Nostureita ohjaava järjestelmä 

havaitsee sisään tulevan materiaalin listalta ja suorittaa siirron varastoon heti kun 

mahdollista, keskeneräisten ja suuremmalla prioriteetilla olevien tehtävien suorituksen 

jälkeen. Nosturi saapuu kuljettimen yläpuolelle turvalliselle korkeudelle ja valmistautuu 

materiaalin nostamiseen. Nosturin ja kuljettimien PLC-logiikat suorittavat kättelyn ennen 

kuin nosto voi alkaa – näin saadaan varmistus, että molemmat osapuolet ovat valmiina. 

Samalla kuljetin täsmentää materiaalin tarkkaa sijaintia nosturin tarraimen suhteen 

hihnalla.  Nostovaiheen yhteydessä WMS valitsee myös materiaalille sopivan 

varastopaikan käytössä olevan varastostrategian mukaisesti.  
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Kun nosturi saa paperirullan onnistuneesti nostettua ylös, lähetetään WMS-järjestelmälle 

siitä tieto. Tieto välitetään kuljettimia ohjaavalle PC:lle, joka antaa sitä myöten luvan 

kuljettimille siirtää uusi paperirulla lastausalueelle. Jos nosturi ei jostain syystä saa 

paperirullaa nostettua ylös, on kuljettimien siirrettävä rulla pois lastausalueelta. Noston 

estymisen syynä voi olla esimerkiksi vaurioitunut paperirulla, jolloin nosturin tarrain ei 

kykene kiinnittymään siihen riittävän lyhyessä ajassa. Paperirullavarastossa nosturin silta 

tai vaunu ei lähde liikkeelle ennen kuin paperirulla on onnistuneesti lukittu yläasentoon 

heilunnan estämiseksi. Kun paperirulla on ylhäällä, siirretään se järjestelmän valitsemaan 

paikkaan ja lopulta vapautetaan nosturi seuraavaa tehtävää varten. Rulla siirretään 

useimmiten mahdollisimman lähelle sisääntuloporttia. 

Kuvassa 11 on tyypillinen paperirullavaraston pohjapiirros. Kuvan tapauksessa 

varastoalueella on kaksi nosturia, joiden toimintasäde on osittain yhtenäinen. Nostureiden 

yhteinen alue asettuu tässä tapauksessa varaston keskelle, missä sijaitsee myös sisääntulo- 

ja ulosmenokuljettimet. Nostureiden toimintasäteet ovat vapaasti valittavissa 

konfigurointivaiheessa. Nosturi voi toimia vain sille määritetyllä alueella, eikä se hyväksy 

toiminta-alueen ulkopuolelle sijoittuvia työtehtäviä. Yhteinen alue on kummankin nosturin 

käytettävissä. Koska nosturit toimivat samalla radalla, ei niitä ole mahdollista ohjeistaa 

samanaikaisesti yhteisellä alueella olevaan identtiseen sijaintiin aiheutuvan 

yhteentörmäyksen johdosta. Kun toinen nostureista komennetaan yhteiselle alueelle, tekee 

se aluevarauksen, jolloin alue ei ole muiden käytettävissä ennen vapauttamista. Nosturi 

vapauttaa aluetta sitä mukaan kun se siirtyy alueelta pois. 

 

Kuva 11. Tyypillinen paperirullavaraston pohjapiirros. 
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Varastosta on mahdollista tilata paperirullia varastonohjausjärjestelmän käyttöliittymästä 

tai MES:in välityksellä. Kuvassa 12 on esimerkki paperirullavaraston käyttöliittymästä, 

josta näkee varaston sen hetkisen tilanteen reaaliaikaisesti. Paperirullia voidaan tilata 

varastosta ulos menevälle kuljettimelle esimerkiksi paperityypin, varastopaikan tai 

identifikaation mukaan. Käänteisesti kuin sisään tulevan tavaran osalla, järjestelmä etsii 

oikean paperirullan sijainnin, nosturi noutaa sen ja siirtää ulos menevälle kuljettimelle. 

Ennen kuljettimelle siirtämistä nosturilogiikka varmistaa, että kuljetin on vapaa ja siihen 

voidaan siirtää tavaraa. Kun oikea määrä haluttuja paperirullia on löytynyt ja ne ovat 

siirretty ulos varastosta, raportoi WMS-järjestelmä siitä MES:ille – jos tilaus on tehty sen 

kautta. MES-liitäntä on siis linkki tehdasjärjestelmään ja sitä käytettäessä asiakkaan on 

mahdollista tehdä tilaus järjestelmänsä omasta käyttöliittymästä 

 

Kuva 12. Varastonhallintaohjelmiston kuvakaappaus. 

Varaston sisäiset siirrot ovat myös mahdollisia. Sellaisia tarvitaan, kun tavaraa tarvitsee 

järjestellä jostakin syystä. Tällaiseen siirtoon syy voi esimerkiksi olla se, että haettava 

paperirulla ei ole pinon päällimmäisenä, vaan sen yläpuolelta tarvitsee siirtää yksi tai 

useampi rulla edestä syrjään. Sisäisiä siirtoja on mahdollista tehdä 

varastonohjausjärjestelmän käyttöliittymän välityksellä tai ne tapahtuvat automaattisesti, 

kun välttämätön tarve esiintyy. Jos käyttäjä ei määritä siirron loppusijaintia, tehdään siirto 

sisään tulevan tavaraan sovellettavan strategian mukaisesti. Siirtojen peruuttaminen on 

myös mahdollista jos se tehdään ennen kuin nosturi alkaa suorittaa tehtävää. 
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Pääsääntöisesti käytössä olevan varastostrategian mukaan paperirullat pyritään 

ensisijaisesti pinoamaan päällekkäin muiden samantyyppisten kanssa. Jos missään pinossa 

ei ole vapaata paikkaa, etsitään vapaa paikka lattiatasosta. Paperirulla palautetaan 

kuljettimelle jos vapaata varastopaikkaa ei kuitenkaan löydy. Varastosta ulos lähtevän 

materiaalin osalta haetaan paperirulla ensisijaisesti sellaisesta varastopaikasta, jossa 

haettavan tyyppinen rulla on pinon päällimmäisenä. Jos se ei ole mahdollista, etsitään 

järjestelmästä sellainen pino, jossa haettavan rullan päällä on mahdollisimman vähän 

sisäisillä siirroilla sivuun siirrettäviä paperirullia. Ulos tilattaessa saman paperirullatyypin 

löytyessä useammasta pinosta, siirretään paperirulla vanhemmasta pinosta ulos. Näin 

varaston kierto (FIFO) pyritään varmistamaan.  

Prioriteeteilla tarkoitetaan eri työtehtävien tärkeyttä. Nosturi valitsee seuraavan 

suoritettavan tehtävänsä listalla olevien siirtojen prioriteettien perusteella. 

Prioriteettiryhmiä on yleensä kaksi kappaletta, normaali ja pika. Järjestelmä voi valita 

seuraavan työn kunkin ryhmän sisältä vapaasti. Pikatoimituksena varastosta ulos siirrettävä 

materiaali on seuraava kuljettimelle asetettava paperirulla jos kuormauselin ei ole juuri 

tilaushetkellä kiinnittyneenä muuhun rullaan. Suurempaa prioriteettiryhmää tarvitaan 

esimerkiksi silloin, kun halutaan varmistua siitä, että rekka-auto saadaan lastattua 

paperirullilla mahdollisimman nopeasti. 

Tapauksessa, jolloin nostureilla ei ole listalla työtehtäviä, alkavat ne järjestelemään 

varastossa olevia paperirullia käytössä olevan strategian mukaisesti. Järjestelemällä 

varastoa pyritään saamaan lisää tilaa uusia paperirullia varten ja nopeuttamaan rullien 

noutamista varastosta. Käytännössä järjesteltäessä lisätään lattiapinta-alaa siirtämällä 

yksittäisiä paperirullia pinoon muiden samantyyppisten kanssa.  

Nostureiden toiminnassa voi tapahtua useita erilaisia virhetilanteita, joiden johdosta 

toiminta voi jopa keskeytyä. Nosturi voi ylikuumentua, virransaannissa voi olla häiriöitä, 

paperirullaan tarttumisessa voi olla ongelmia yms. Kuten muustakin nosturin toiminnasta, 

erityisesti virhetilanteista kirjataan tarkka merkintä lokiin. Lokeja säilytetään järjestelmän 

kiintolevyllä useita viikkoja. Virhetilanteet saattavat johtaa siihen, että nostureita on 

siirrettävä manuaalisesti ja varastokirjanpitoon on tehtävä korjauksia. Lokien sisältämää 

tietoa hyödynnetään mm. nosturin huoltotarvetta määritettäessä. 
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Paperirullavaraston toimintaan sisältyy lukuisia erikoistilanteita, joita varten tarvitsee olla 

ennalta määrätty toimintamenetelmä ohjelmoituna järjestelmään. Yksi esimerkki on tarve 

ns. hand-overille, jossa paperirulla tarvitsee siirtää haluttuun sijaintiin käyttämällä 

useampaa nosturia. Kahden nosturin paperirullavarastossa, jossa yhteinen alue on keskellä, 

siirretään tällaisessa tilanteessa paperirulla yhteisen alueen kautta. Toinen esimerkki 

erikoistilanteesta on aiemmin mainittu paperirullan hakeminen pinon välistä, jolloin haetun 

yläpuolella olevia rullia tarvitsee siirtää ensin syrjään. 

4.2 Rajapinnat 

Rajapinnat määräävät toimintatavat, joilla eri komponentit kommunikoivat keskenään. 

Toimivat rajapinnat ovat perusedellytys, että kokonaisuus saadaan jaettua yksittäin 

toimiviin moduuleihin. Moduuli voidaan karkeasti ajatella mustana laatikkona, josta 

tunnetaan vain rajapinta. Kuvassa 13 on esitelty, kuinka varastonohjausjärjestelmän 

komponentit ovat liitoksissa toisiinsa. Kuten kappaleessa 2.3.2 PLC-logiikat ja 

sähkömoottoriohjaus aiemmin esitettiin, kuvassa olevat PLC-logiikat ohjaavat yksittäisiä 

toimilaitteita esimerkiksi taajuusmuuttajaa hyödyntäen. Käyttäjällä ei ole useimmiten 

tarvetta tietää mitä tarkalleen ns. mustan laatikon sisällä tapahtuu. Työssä kehitettävän 

järjestelmän kannalta mm. sähkömoottoreiden tarkemmat ohjausmenetelmät eivät ole 

erityisen huomionarvoisia. [23] 

 

Kuva 13. Järjestelmän keskeisimmät komponentit. 

Komponentit ovat yhteydessä toisiinsa pääsääntöisesti TCP-siirtoprotokollaa hyödyntäen 

Ethernet LAN -verkon välityksellä, mikä on laajalti käytössä oleva pakettipohjainen 

lähiverkkoratkaisu. Komponenttien välinen sovellusprotokolla, eli yhteiset 

keskustelusäännöt, määräytyy lähtökohtaisesti käytössä olevien laitteiden valmistajien 

mukaan. Esimerkiksi käytettävien kuljetin- ja logiikkajärjestelmien valmistajat vaikuttavat 
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siihen, kuinka niiden kanssa kommunikoidaan. Konecranesin tarjoama 

varastonhallintaratkaisu yhdistetään yleensä asiakkaan tehdasjärjestelmään 

tuotannonohjaustason (MES) välityksellä. Tämä yhtymäkohta johtaa siihen, että asiakkaan 

olemassa olevaa järjestelmää ei pääsääntöisesti lähdetä muuttamaan, vaan Konecranesin 

tarjoama ratkaisu muokataan siihen yhteensopivaksi.  

Käytännössä komponenttien välinen kommunikointi etenee yksinkertaistettuna siten, että 

annettuun käskyyn odotetaan aina vahvistus ja lopulta tieto valmiiksi saatetusta 

työtehtävästä. Menettelyllä varmistetaan se, ettei käsky huku jostain syystä matkan 

varrelle. Järjestelmän komponentilta toiselle lähetetyt viestit koostuvat lohkoista ja ne 

sisältävät datan pituuden, header-osuuden (tunniste), viestidatan sekä viimeiseksi viestin 

loppua indikoivan merkin. Viestin eri osuudet erotetaan pystyviivalla (|, ASCII 124). Datan 

pituudella ja loppumerkillä pyritään varmistumaan siitä, että viesti välittyy vastaanottajalle 

kokonaisuudessaan. Viesti tarkastetaan ja siihen vastataan hyväksyvästi (ACK) tai 

antamalla virheilmoitus (NACK). 

Kun esimerkiksi kuljetinjärjestelmä lähettää viestin saapuvasta materiaalista 

varastonohjausjärjestelmälle, odottaa se hyväksynnän tai hylkäyksen. Hylkäyksen 

saapuessa tavara kuljetetaan pois lastausalueelta. Hyväksynnän saapuessa kuljetin pysyy 

paikoillaan, kunnes nosturi lähettää varastonohjausjärjestelmän välityksellä viestin 

onnistuneesta nostosta, jolloin kuljetin on jälleen vapaa seuraavaan toimenpiteeseen. 

Yksinkertainen esimerkki keskustelun rakenteesta: 

WMS ���� CPC: 

0018|RRC|186358120500|<ETX> 

WMS-järjestelmä ilmoittaa kuljetinta 

ohjaavalle PC:lle, että materiaali nro 

186358120500 on vastaanotettu. 

CPC ���� WMS:  

0009|ACK|RRC|<ETX> 

Kuljetinta ohjaava PC kuittaa viestin 

vastaanotetuksi. 

 

Kuittauksen johdosta kuljetin voi siirtää sisääntuloportille uuden paperirullan. 

Virheilmoituksen (NACK) lähettäminen kuljetinta ohjaavalle PC:lle olisi aiheuttanut 

paperirullan siirtämisen sisääntuloportista sivuun. 
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4.3 Komponentit, ohjelmistot ja niiden toiminta 

Varastonhallintajärjestelmää ylläpitävät palvelimet ovat PC-pohjaisia, joihin 

käyttöjärjestelmäksi on asennettu Microsoft Windows. Ohjauslogiikkana nostureissa 

käytetään pääsääntöisesti Siemensin SIMATIC S7-300 -sarjan tuotteita. Joissain 

tapauksissa käytössä on myös muiden valmistajien, kuten Allen-Bradleyn, 

ohjauslogiikoita. Kuljetinjärjestelmien toimittajia on samoin muutama. Käyttämällä 

toistuvasti samojen toimittajien tuotteita pyritään minimoimaan työmäärä, kun voidaan 

hyödyntää aiemmin kehitettyjä keskustelurajapintoja. 

Tarkasteltaessa järjestelmää pintaa syvemmältä, automaatiovaraston toiminta koostuu 

useista erillisistä ohjelmista ja logiikoista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. 

Varastonohjausjärjestelmä on siis todellisuudessa joukko C-ohjelmointikielellä toteutettuja 

ohjelmia, jotka ovat asetettu toimimaan yhdessä tai useammassa PC-palvelimessa. 

Yksittäiset ohjelmakomponentit jakavat tietoa toisille ja tekevät päätöksiä vastaanotettujen 

tietojen perusteella. Ohjelmat ovat jaettu erillisiksi sovelluksiksi järjestelmän selkeyden ja 

ylläpidettävyyden vuoksi. Virhetilanne yksittäisessä ohjelmassa ei näin ollen myöskään 

kaada koko järjestelmää. Varastonohjausjärjestelmän ohjelmakomponentit ovat 

komentorivipohjaisia, eikä niillä ole graafista käyttöliittymää. 

Varastonohjausjärjestelmä on rakennettu käytännössä SQL-pohjaisen relaatiotietokannan 

varaan. Tiedot nostureiden liikkeistä, lista seuraavista työtehtävistä, virhetapahtumat yms. 

löytyvät vain relaatiotietokannasta. Tietokannan ympärille kasatut Windows-sovellukset 

keskustelevat keskenään tai vaihtoehtoisesti jonkin ulkopuoleisen järjestelmän, kuten 

kuljetinohjauksen, kanssa. Tiedonsiirto ohjelmakomponenttien välillä on toteutettu 

pääsääntöisesti tietokannan välityksellä. Esimerkiksi tieto kuljettimelle saapuneesta 

paperirullasta lisätään ensin tietokantaan, jonka kautta tieto välittyy tarvittaville ohjelmille. 

Jokaista varaston nosturia ohjaa erillinen ohjelma, joka on liitetty tietokantaan ja nosturia 

ohjaavaan PLC-logiikkajärjestelmään. Nostureita ollessa varastossa useampi kappale, 

kiertää nosturilta nosturille token, eli valtuutus. Nosturin ollessa token-vuorossa, on se 

oikeutettu valitsemaan tietokannasta seuraava mahdollinen siirtotoimenpide. Jos nosturi ei 

ole kykenevä suorittamaan mitään tietokannassa olevaa työtä tai se saa edellisen 

onnistuneesti suoritettua, siirtyy token seuraavana vuorossa olevalle nosturille. Tällaisella 

menettelyllä pyritään jakamaan tehtäviä tasaisesti kaikille varastossa oleville nostureille. 
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Kuljetinlaitteiston kanssa keskustelee niin ikään erillinen ohjelma, joka välittää tiedot 

tietokantaan. Kuljetinohjelmisto lisää uuden tietueen paperirullaan liittyen tietokantaan, 

kun se on todennut vastaanotetut tiedot päteviksi. Sen jälkeen kuljetinohjelmisto lähettää 

nostureita ohjaaville ohjelmille herätteen tarkastaa mahdolliset työtehtävät. Työtehtävään 

soveltuvan nosturin ohjausohjelma poimii työtehtävän ja lähtee suorittamaan sitä. Nosturi 

varaa itsellensä työskentelyalueen ja merkitsee sen tietokantaan. Lopulta paperirulla 

siirretään tietokannassa sisään saapuvien listalta varastossa olevien rullien listalle. 

4.4 Automaattivaraston suunnittelu ja simulointi  

Projektin tarjous- ja suunnitteluvaiheessa automaattivaraston toimintaa pyritään 

simuloimaan siihen tarkoitetulla ohjelmistolla, jolloin asiakkaalle kyetään tarjoamaan 

ennen kaikkea mahdollisimman toimiva ratkaisu kilpailukykyä unohtamatta. 

Kapasiteetiltaan liian korkean automaattivaraston tarjoaminen ei ole luonnollisesti 

kenenkään kannalta järkevää. Asiakas joutuisi maksamaan tarpeettoman paljon 

ylimitoitetuista ratkaisuista, eikä tarjous olisi todennäköisesti edes kilpailukykyinen. 

Tarpeet ovat monesti hyvinkin tapauskohtaisia, joten projektikohtaisen simulointityökalun 

toteuttaminen on usein tarpeen. 

Simulointityökalun avulla on mahdollista laskea varaston kapasiteetti annetuilla 

lähtötiedoilla. Asiakas voi esimerkiksi asettaa lähtötiedoksi, että haluaa automaattivaraston 

tietylle määrälle paperirullia. Asiakas määrittää niin ikään paperirullien dimensiot, joiden 

perusteella voidaan laskea vaadittu lattiapinta-ala, kun tiedetään suurin sallittu 

paperirullapinon korkeus. Simuloinnissa tarvitaan tieto myös siitä, kuinka usein 

keskimääräisesti varastoon saapuu tavaraa ja kuinka usein sieltä halutaan hakea tavaraa. 

Käytännössä laskentaohjelmistoon määritetään varaston päämitat, nostureiden lukumäärä 

ja niiden parametrit, kuten maksiminopeudet. Ohjelmistoon asetetaan myös sisääntulo- ja 

ulosmenokuljettimien sijainnit. Annettujen parametrien perusteella voidaan laskea mm. 

varaston maksimikapasiteetti tuhansissa kilogrammoissa. Ohjelmisto laskee myös, kuinka 

monta prosenttia vuorokaudesta yksittäinen nosturi on käytössä. Saaduista lukuarvoista 

voidaan päätellä varaston toimivuutta ja mitoittaa se siten, että kapasiteettia osoittavat 

indikaattorit ovat riittävästi turvallisella puolella. 
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4.5 Ongelmakohdat nykyisessä ratkaisussa 

Nykyisen ratkaisun ongelmakohtia käsiteltäessä keskitytään kahteen alueeseen: 

simulointiin ja varastonohjausjärjestelmään. Nämä kaksi osa-aluetta ovat nykyisessä 

ratkaisussa täysin toisistaan riippumattomia kokonaisuuksia. Tässä ja tulevissa kappaleissa 

edellä mainittuja alueita käsitellään yhdistetysti, sillä diplomityön edetessä tarkoituksena 

on suunnitella ja toteuttaa järjestelmä, jossa ne ovat yhdistetty saumattomasti toisiinsa. 

Vaikka nykyinen ratkaisumalli on kokonaisuudessaan täysin toimiva ja luotettava, kaipaa 

se päivittämistä ajan tasalle. 

Simulointi on toteutettu melko karkeasti, eikä se juurikaan havainnollista varaston 

ongelmakohtia. Pääsääntöisesti varaston simulointi toteutetaan pelkästään laskemalla 

keskimääräisiä siirtoarvioita, eikä tapahtumia visualisoida millään tavalla käyttäjälle. 

Simulointia käytetään siten vain eri parametrien laskentaan, ei varaston toiminnan 

esittelyyn. Erilaisten varastostrategioiden testaaminen on mahdotonta nykyisellä 

menetelmällä. Keskeisenä ongelmana on se, että tällä hetkellä puuttuu yksittäinen 

yleiskäyttöinen simulaattoriratkaisu, jota pystyisi hyödyntämään helposti eri projekteissa 

automaattivaraston erityispiirteistä riippumatta. 

Varastoa ohjaava järjestelmä on rakennettu tietokantakeskeisesti. Joukko erillisiä ohjelmia 

tekee muutoksia tietokantaan ja samanaikaisesti seuraa muiden tekemiä muutoksia, 

tietokanta toimii siis eräänlaisena välikätenä. Varaston kokonaistilanne ei ole siten suoraan 

saatavilla järjestelmää ohjaavan PC-tietokoneen keskusmuistista, vaan tilanteen 

selvittämiseksi on haettava tieto tietokannasta. Tietokantakyselyitä ollessa suuri määrä, 

hidastaa se ohjelman toimintaa merkittävästi. Ongelmana on myös ohjelmakoodi, joka 

sisältää merkittävän määrän vaikeaselkoisia tietokantakyselyitä – koodi on siten 

vaikeaselkoista ja vaikeasti ylläpidettävää.  

Laajoihin C-ohjelmoinnilla toteutettuihin ohjelmiin on tehty pieniä muutoksia ja lisäyksiä 

vuosien mittaan aina 1980-luvun loppupuolelta asti. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että 

ohjelmat ovat huonosti jäsennelty ja vaikeasti ylläpidettäviä. Projektikohtaisten muutosten 

ja lisäysten tekeminen on erityisen vaikeaa tällaiseen huonosti jäsenneltyyn 

ohjelmakoodiin. Virhetoiminnallisuuden tapahtuessa virheen aiheuttavan ohjelmakoodin 

paikantaminen on usein hankalaa ja aikaa vievää. 
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Nostureilla ei ole ylempää tasoa, vaan ne toimivat itsenäisesti vuorotellen. Nosturit eivät 

pysty tekemään optimaalisia ratkaisuja, koska niillä ei ole ylemmällä tasolla erillistä 

työnjakajaa – johtajaa. Kuten aiemmin mainittiin, nosturit hakevat vuorotellen 

tietokannasta seuraavana vuorossa olevan työtehtävän. Menettely johtaa siihen, että tietty 

nosturi voi lähteä suorittamaan tiettyä tehtävää, vaikka toinen soveltuisi siihen paljon 

paremmin olemalla esimerkiksi lähempänä siirrettävää kohdetta tai tehtävänsuoritukseen 

vaadittava kokonaisaika olisi muuten vain lyhyempi. Nostureiden tekemät ratkaisut eivät 

ole siis monesti erityisen optimaalisia varaston kokonaistehokkuuden ja yksittäisen 

työtehtävän suorittamisen nopeuden kannalta. 

Kuva 14 havainnollistaa nostureiden epäoptimaalista toimintaa. Tässä tapauksessa 

siirrettävät artikkelit ovat kontteja, mutta ongelma on vastaava paperirullavarastoja 

käsiteltäessä. Kun nosturi numero 2 saa käskyn hakea kontti numero 2 lähtöpisteeseensä, 

varataan nosturin käyttöön kuvan mukainen alue. Jos työlistalle ilmaantuu heti perään 

kontin 1 siirtäminen nosturin 1 alle, niin nosturi 1 ei voi lähteä suorittamaan tehtävää, sillä 

kontti sijaitsee varatulla alueella. Erityisesti radan ollessa pitkä, nosturi nro 1:llä voi olla 

mahdollisuus ajan puitteissa siirtää kontti ennen kuin nosturi 2 saapuu kriittiselle 

etäisyydelle. Tällainen työlistan optimointi tarvitsee juurikin nostureita ohjaaville 

ohjelmille ylemmän tason, joka tekee viimekädessä päätökset ja ohjaa nostureita. 

 

Kuva 14. Nosturin nro 2 varaama alue konttia noudettaessa. 
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5 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

5.1 Tavoiteltavat hyödyt 

Kappaleessa 4.5 Ongelmakohdat nykyisessä ratkaisussa esiteltiin nykyisessä ratkaisussa 

olevia keskeisiä ongelmakohtia, jotka ovat tulleet ilmi automaattivarastojen parissa 

työskentelevien henkilöiden kanssa keskustelemalla. Tavoitteena on toki löytää ratkaisu 

ongelmiin, mutta ohessa myös kehittää järjestelmää muiltakin osin tehokkaammaksi. 

Järjestelmällä pyritään saavuttamaan useita samanaikaisia hyötyjä Konecranesin eri 

osastoilla ja osa-alueilla. Tässä kappaleessa esitellään keskusteluissa muita esiin tulleita 

keskeisiä hyötyjä, joita kehitettävällä järjestelmäkokonaisuudella on saavutettavissa. 

Helppokäyttöinen 3D-simulaattori on vakuuttava työkalu myyntiosastolle. Asiakkaalle 

pystytään nopeasti havainnollistamaan nostureiden toimintaa varastossa. Varaston mitat ja 

muut parametrit voidaan asettaa asiakkaan toiveiden mukaisesti tarvittaessa paikanpäällä, 

asiakkaan tiloissa. Lopullisen varastonohjausjärjestelmän ohjauskäyttöliittymä on tarkoitus 

olla mahdollisimman simulaattoria vastaava, joten asiakkaalle pystytään esittelemään 

samalla myös sen toimintaa etukäteen. Useasti käyttöliittymistä esitellään myyntivaiheesta 

pelkästään kuvamateriaalia, joka ei ole erityisen havainnollistavaa. Tällaista ratkaisua 

apuna käyttäen saavutetaan helposti yhteinen kieli asiakkaan ja myyntihenkilön välille. 

Suunnittelu- ja testausprosessin tehostamisella on vaikutuksia moniin eri seikkoihin. Kun 

testausta kyetään toteuttamaan kattavasti etukäteen ennen asennuspaikalle matkustamista, 

säästetään usein työkustannuksissa. Etenkin ulkomailla tehtävät, useita viikkoja kestävät, 

sisäänajovaiheet ovat projektin kokonaiskustannuksien kannalta merkittäviä osuuksia.  

Virhekäyttäytymistä pystytään paikantamaan kattavasti ja ennen kaikkea turvallisesti jo 

etukäteen, kun nosturin liikkeet nähdään havainnollistavasti tietokoneen ruudulla. Varaston 

simulointi etukäteen pakottaa analysoimaan lähtötiedot tarkasti ja samalla luodaan hyvä 

lähtökohta tekniselle määrittelylle. Simuloinnilla pystytään myös varmistamaan, että 

automaattivarasto täyttää asetetut vaatimukset. 

Hyötyjä saavutetaan myös käyttämällä samaa ohjauslogiikkaa simulaattorissa ja todellisen 

varaston ohjaamisessa. Simulaatiota kyetään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, 

kun samaa ohjauslogiikkaa käytetään myös todellisessa varastonohjausjärjestelmässä. 

Esimerkiksi varaston toimintastrategia saadaan optimoitua tarkemmin, kun simulaattori 



39 
 

käyttäytyy kuten todellinen varastonohjausjärjestelmä ja varasto kokonaisuudessaan. 

Parametrien hienosäätäminen on useimmiten ajanhukkaa, jos käyttäytyminen 

todellisuudessa ei kuitenkaan ole yhtenevää simulaattorin kanssa. 

Simulaattorin täysmittaisen hyödyntämisen saavuttamiseksi tarvitsee käytössä olevaan 

varastonohjaukseen tehdä muutoksia. Nykyisen, käytössä olevan, ohjauslogiikan 

ohjelmakoodin yhdistäminen ei ole järkevää simulaattoriin johtuen muun muassa sen 

tietokantakeskeisyydestä. Jos halutaan selvittää esimerkiksi varaston läpimenoaikoja 

korkealla määrällä siirrettäviä materiaaleja, aiheuttavat tietokantakyselyt viivettä 

simulaattorin toiminnassa. Ohjelmistoa ei myöskään ole toteutettu olio-ohjelmointikielellä, 

mikä hankaloittaa modulaarisuutta. Karkeasti voidaan todeta, että käytössä olevan 

ohjauslogiikan liittäminen nyt kehitettävään simulaattoriin aiheuttaisi liikaa rajoitteita. 

Uuteen järjestelmään on tarkoitus sisällyttää ns. geneerinen (yleismallinen) reitinetsintä ja 

esteenkierto, mitä nyt käytössä oleva järjestelmä ei mahdollista. Reitityksellä tarkoitetaan 

logiikkaa, joka määrittää nosturin reitin lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Suorimman ja 

nopeimman reitin kohdalla voi olla kuitenkin erilaisia esteitä, kuten varastoalueella olevia 

toimistorakennuksia. Reitityksen on havaittava este ja toteutettava sen kiertäminen 

riittävältä etäisyydeltä. Tällä hetkellä esteenkierto ohjelmoidaan PLC-logiikoihin 

tapauskohtaisesti ja se on aikaa vievää ja virheherkkää. 

Ohjelmistojen erkaantumiselta vältytään, tai ainakin sitä saadaan paremmin hallittua, 

käytettäessä samaa ohjauslogiikkaa eri varastoratkaisuissa. Ilman keskitettyä 

ohjelmarunkoa haluttu uudistus joudutaan toteuttamaan erillisesti kaikkiin 

ohjausjärjestelmiin. Useamman ohjelmiston versionhallinta vie turhaan ylimääräistä aikaa. 

Kun uusi ominaisuus lisätään, saadaan se yhdellä kertaa sisällytettyä kaikkien 

varastotyyppien ohjausjärjestelmiin samanaikaisesti.  

Automaattivaraston toiminnan tehostaminen yleisesti on niin ikään keskeinen tavoite.  Kun 

tehtävälistalla on useampia työtehtäviä samalla prioriteetilla, voi niitä järjestelemällä saada 

tehtäviin käytettyä kokonaisaikaa lyhyemmäksi. Kuvassa 15 on kahden nosturin sillan 

sijainnit (x-koordinaatti) esitettynä ajan suhteen.  Nostureiden fyysisistä rajoitteista johtuen 

käyrät eivät voi leikata toisiaan, sillä se tarkoittaisi yhteentörmäystä. Kuvassa esiintyvä ∆t 

kuvaa säästettyä aikaa, kun nostureiden työtehtävien järjestykseen tehdään muutos. 
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Kuva 15. Kahden nosturin sijainnit ajan suhteen. 

5.2 Järjestelmän vaatimukset 

Järjestelmästä ei diplomityön puitteissa ole mahdollista tehdä lopullista versiota, jolla 

korjattaisiin aiemman järjestelmän epäkohdat ja tavoitettaisiin edellisessä kappaleessa 

esitellyt hyödyt. Keskeisenä vaatimuksena on suunnitella ja toteuttaa ohjelmisto, joka 

sisältää perustoiminnallisuudet ja sen avulla on mahdollista osoittaa suunnitellun 

ratkaisumallin toimivuus (Proof of Concept). Diplomityön kuluessa kartoitetaan 

ohjelmiston lopullisia vaatimuksia ja ominaisuuksia. Kerättyä tietoa hyödynnetään, kun 

projektia aletaan toteuttaa laajamittaisemmin. Ominaisuuksista on kuitenkin mahdollista 

luoda seuraavan listauksen mukainen karkeahko linjaus: 

� Tyyppinä paperirullavarasto 
� Mahdollisuus useampaan varastoalueeseen rinnakkain 
� Varastoalueen mittojen määrittäminen 
� Varastopaikkojen hallinta 
� Sisääntulo- ja ulosmenoporttien määrittäminen 
� Varastoalueella voi toimia yksi tai useampi nosturi 
� Nostureiden parametrit määritettävissä 
� Simulaattorissa 3D-näkymä 
� Selkeä käyttöliittymä 
� Skenaarion importtaus Excel-muodossa 
� Yksinkertainen logiikka, kykenee siirtämään sisään saapuvat paperirullat varastoon 
� Projektin tallennus- ja latausmahdollisuus 
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5.3 Ohjelmistokehitys 

Ohjelmistokehitys käsitteenä pitää sisällään eri osa-alueita. Ohjelmistokehityksessä on 

useita erilaisia yleisesti käytettyjä menetelmiä, joiden mukaan ohjelmointiprojekti pyritään 

viemään suunnitelmallisesti alkupisteestä aina lopulliseen julkaisuvaiheeseen asti. 

Karkeasti ilmaistuna ohjelmistokehitysmenetelmällä tarkoitetaan toimintamallia. Lisäksi 

ohjelmistokehitykseen liittyvät tiiviisti myös kehitysympäristö ja muut aputyökalut, jotka 

ovat sidoksissa erityisesti varsinaiseen toteutustapaan – itse ohjelmakoodin tuottamiseen.   

5.3.1 Käytettävät menetelmät 

Tähän työhön liittyvässä ohjelmistokehityksessä pyritään noudattamaan ketterän 

ohjelmistomenetelmän mallia, joka korostaa muun muassa ihmiskeskeisyyttä, yhteistyötä 

ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Käytettävälle menetelmälle lähes vastakohtainen 

vesiputousmalli puolestaan alleviivaa suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. 

Näkemyserot menetelmien välillä johtuvat lähinnä perusolettamuksista. Perinteisen, 

vesiputousmallisen, näkemyksen mukaan ajateltuna järjestelmät ovat täysin määriteltäviä 

ja ennustettavia, jolloin huolellisen, etukäteen tehdyn suunnitelman perusteella voidaan 

saavuttaa asetetut tavoitteet. Ketterässä lähestymistavassa sen sijaan oletetaan, ettei 

muutoksilta voida välttyä, joten menetelmässä sovelletaan jatkuvaa pienimuotoista 

suunnittelua ja testausta. [24] 

5.3.2 Kehitysympäristö ja -työkalut 

Ohjelmointi toteutetaan oliopohjaisella C#-ohjelmointikielellä. Päätöksentekovaiheessa 

vertailtiin keskenään olio-orientoituneita C# ja C++ -ohjelmointikieliä, joista päädyttiin 

käyttämään C#-ohjelmointia, sillä näin kyetään hyödyntämään Konecranesin valmiita 

komponentteja ohjelmoinnissa. Lisäksi, käytettäessä C#-ohjelmointia on mahdollista 

keskittyä työn aikana enemmän keskeiseen ongelmanratkontaan kuin ohjelmointiteknisiin 

seikkoihin, sillä C# automatisoi useita asioita, joita C++-ohjelmoinnissa tarvitsee 

ohjelmoijan ottaa huomioon – esimerkkinä muistinhallinta. Yleisesti olio-ohjelmoinnissa 

ongelmat pilkotaan loogisiksi kokonaisuuksiksi, jotka sisältävät yhteenkuuluvaa tietoa ja 

toiminnallisuutta. Tällaisella menettelyllä on usein mahdollista hyödyntää valmista 

ratkaisua useammassa tilanteessa. 
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Ohjelmistokehityksessä käytetään Microsoft .NET Framework -

ohjelmistokomponenttikirjastoa ja Visual Studio 2010 -ohjelmistokehitysympäristöä, jotka 

tukevat useita eri ohjelmointikieliä. Itse ohjelmointia voisi toteuttaa perinteisellä 

tekstinkäsittelyohjelmistolla, mutta oikeanlainen kehitysympäristö helpottaa ohjelmointia 

tarjoamalla kattavat työkalut esimerkiksi virheenpaikannukseen. Visual Studio 

mahdollistaa myös käyttöliittymäsuunnittelun Windows Forms -tekniikalla, jolla 

simulaattorin käyttöliittymä toteutetaan. Keskeistä ohjelmistokehityksessä on myös 

suunnitteluvaihe ja siten ohjelman rakenteen visualisointi. Olio-ohjelmointiin vahvasti 

liittyvien luokkakaavioiden ja muiden ohjelmistoon liittyvien toimintaa havainnollistavien 

piirrosten luontiin käytetään MagicDraw-ohjelmistoa. 

Työssä harkittiin käytettäväksi myös avoimen lähdekoodin ympäristöjä ja 

tietokantajärjestelmiä. Tällä hetkellä suunnitelmista kuitenkin luovuttiin rajoitetun 

aikataulun takia, sillä kehitettävän ohjelmiston tuottaminen hidastuisi olennaisesti. 

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen toisi suurella todennäköisyydellä merkittäviäkin 

kustannussäästöjä. Vaihtoehdon harkitseminen tarvitsee kuitenkin paljon selvitystyötä 

ennen lopullista päätöstä. Esimerkiksi ohjausjärjestelmää ylläpitävän PC:n 

käyttöjärjestelmänä voisi Windowsin sijaan käyttää Linuxia. Nykyisen järjestelmän 

tietokanta-alusta, Microsoft SQL Server, olisi myös mahdollista korvata PostgreSQL:lla, 

joka on ilmainen sekä yksityis-, että yrityskäytössä. 

Konecranesin valmiilla ohjelmistokomponenteilla tarkoitetaan esimerkiksi 3D-kontrollia, 

jonka avulla visualisoidaan simulaattorin näkymä ja esitetään varasto sen 

konfigurointivaiheessa. 3D-kontrollia käyttäen näkymä pystytään luomaan yksinkertaisten 

muotojen avulla, kuten kuutioiden ja sylintereiden. Muodoilla on kolmeulotteisessa 

avaruudessa xyz-sijainti sekä kiertymä kunkin koordinaattiakselin ympäri. Tarvittaessa on 

mahdollista luoda erityistarpeiden mukaisia polygonipintoja ja tekstuureita. Samaa 3D-

kontrollia hyödynnetään myös muissa laskentaohjelmissa. Muita mainittavia valmiita 

ohjelmakomponentteja ovat muun muassa käyttöliittymäsuunnitteluun tarkoitetut 

liitännäisosat. Osa valmiista komponenteista on ohjelmoitu C#-ohjelmointikielen sijaan 

Visual Basic:lla, mutta sillä ei ole Microsoft .NET-ympäristössä merkitystä lopputuloksen 

kannalta. 
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5.3.3 Kuvaus suunnittelu- ja toteutusprosessista 

Ensimmäinen askel suunnitteluprosessissa on nykyiseen ohjausjärjestelmään tutustuminen. 

Aiemmin toteutetut automaattivarastoprojektit ovat tarkasti dokumentoituja ja materiaaliin 

tutustumalla saa käsityksen paperirullavaraston toiminnasta. Dokumenteista selvenee myös 

tarkemmat komponenttivalinnat. Nykyiseen järjestelmään tutustutaan myös automaatio-

osaston edustajien kanssa pidettävillä palavereilla. Kokonaiskuvan hahmottamiseen 

pyritään myös C-ohjelmointikielellä toteutettuihin järjestelmätiedostoihin tutustumalla. 

Koska järjestelmällä on tarkoitus ohjata myöhemmin todellista varastoa ja todellisia 

nostureita, on hyvin tärkeää perehtyä tarkasti myös siitä aiheutuviin rajoitteisiin muun 

muassa PLC-logiikoiden kannalta. Todellisia nostureita ohjatessa täytyy kiinnittää 

huomiota myös turvallisuusseikkoihin – virhetoiminnallisuudet voivat vaarantaa 

pahimmassa tapauksessa jopa ihmishenkiä. 

Kun nykyisen järjestelmän toiminnasta on saatu riittävän tarkka käsitys, aletaan hahmotella 

toteutettavan järjestelmän perusrunkoa. Aiemmin on esitelty uudelle järjestelmälle asetetut 

suuntaa antavat vaatimukset, jotka ovat muotoutuneet käytössä olevassa järjestelmässä 

havaittujen epäkohtien ja tulevaisuuden tavoitteiden perusteella. Aluksi laaditaan 

ohjelmiston rakenteelle ja toiminnalle alustava suunnitelma. Ohjelmiston alustava rakenne 

esitetään olio-ohjelmointiin tyypillisellä luokkakaaviolla, joka selventää ohjelman eri osa-

alueita ja niiden toiminnallisuutta. Rakenteen lisäksi mietitään eri komponenttien välisiä 

suhteita, kuten esimerkiksi viestikeskusteluita. 

Ohjelmiston kehitys aloitetaan suunnitellun rakenteen mukaisesti. Aluksi ohjelmaan 

kootaan rakenteen mukaiset komponentit (luokat) ilman sen suurempaa toiminnallisuutta, 

näin saadaan aikaiseksi perusrunko. Ohjelmiston perusrungon yhteyteen toiminnallisuuksia 

aletaan lisätä luokkiin looginen kokonaisuus kerrallaan. Yksittäinen kokonaisuus kattaa 

esimerkiksi reitinetsinnän tai varastopaikkojen hallinnan. Alkuvaiheessa toteutetaan 

käyttöliittymä pelkästään testauskäyttöä ja kehitystä varten, ohjelmoinnissa keskitytään 

sisäiseen logiikkaan. Testauskäyttöliittymässä voi muun muassa käynnistää ja pysäyttää eri 

ohjelmamoduuleiden toiminnan. Sisäisen logiikan kattaessa perustoiminnallisuudet, 

luodaan käyttöliittymä varaston parametrisointiin, eli esimerkiksi varaston mittojen 

määrittämiseen ja nostureiden parametrien asettamiseen. 
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Käyttöliittymän ja sisäisen ohjauslogiikan ollessa sellaisessa valmiusasteessa, että varaston 

ja sen sisältämien komponenttien parametrien asettaminen on mahdollista, siirrytään 

kehittämään simulaattoria. Tällä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nosturit voivat 

ottaa vastaan tehtäviä. Nosturi saadaan esimerkiksi noutamaan automaattisesti paperirullia 

sisääntulosta ja siirtämään ne vapaisiin varastopaikkoihin. Simulaattorin kehitysvaiheessa 

lisätään varastoon siis sääntöjen puitteissa tapahtuva liike. 

Vaikka ohjelmistoa testataan aktiivisesti jo ohjelmointivaiheen aikana, erityisesti 

simulaattorin toteutuksen jälkeen keskitytään testaukseen. Ohjelmistoa testataan muun 

muassa erilaisilla varaston mitoilla, nostureiden eri nopeusasetuksilla ja vaihtelemalla 

kiellettyjen alueiden sijaintia. Yleisesti testausta tehdään varaston parametrien eri arvoilla 

– kokemusten perusteella erityisesti ääriarvot ovat virheherkkiä. Testauksella pyritään 

paikallistamaan virhekäyttäytymistä ja jopa mahdollista ohjelmiston kaatumista.  

Diplomityön etenemistä seurataan yhteisillä palavereilla automaatio-osaston edustajan 

kanssa. Säännöllisesti järjestetty palaveri on myös erinomainen tilaisuus ajatusten ja 

mielipiteiden vaihtamiseen. Projekti on täysin uudenlainen laskentaohjelmisto-osastolle, 

joten vain suuntaa-antavien määritelmien tekeminen on mahdollista etukäteen. 

Ohjelmiston rakenne ja toiminta tarkentuvat siis ohjelmoinnin edetessä. Lopuksi 

arvioidaan, kuinka hyvin tavoitteet ovat saavutettu, mitkä ovat olleet ongelmakohtia ja 

mitä uutta projektin aikana on opittu. Samalla mietitään myös, mitkä ovat seuraavat 

askeleet järjestelmän kehityksessä.  

5.4 Järjestelmän arkkitehtuurisuunnitelma 

Arkkitehtuurisuunnitelma kattaa toteutettavan järjestelmän ydinrakenteen. Tässä 

kappaleessa esitettävä rakenne jaetaan vielä pienempiin loogisiin osakokonaisuuksiin, 

moduuleihin, joista keskeisimmät esitellään tulevissa kappaleissa. Laajemmat 

osakokonaisuudet ja moduulit sisältävät eräänlaisia liittimiä, rajapintoja, joiden välityksellä 

ne ovat toisiinsa yhteydessä. Tässä tai muussakaan kappaleessa ei esitetä ohjelman 

toimintaa ohjelmakoodina, vaan pyritään antamaan lukijalle riittävä kuva esittelemällä 

järjestelmään liitettyjä rakennuspalikoita ja niiden välisiä suhteita. Kapseloimalla 

järjestelmän eri toiminnalliset osuudet pyritään muun muassa selkeyteen, 

ylläpidettävyyteen ja luotettavuuteen. 
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Ohjelmiston perusrakenne jaetaan kuvan 16 mukaisesti kolmeen ohjelmistokerrokseen 

(Application Layer). Käyttöliittymä (UI), sovelluslogiikka (Business Logic) ja data 

muodostavat omat kerrokset, joiden väleissä sijaitsevat rajapinnat. Tällaisella jaottelulla 

pyritään niin ikään selkeyttämään ohjelman toimintaa pilkkomalla se tiettyihin 

osakokonaisuuksiin. Perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että ylempi kerros käyttää 

hyväkseen alemman kerroksen palveluita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

käyttöliittymä tekee sovelluslogiikalta kyselyitä ja päivittää näkymää sen perusteella. 

Sovelluslogiikka hakee käytettävät tiedot, mm. varastoparametrit, erillisestä tiedostosta 

data-kerrokselta. 

 

Kuva 16. Ohjelmistorakenteen kolmikerrosmalli. 

Käyttöliittymä (UI) on tässä tapauksessa toteutettu Windows Formsilla, eli sillä viitataan 

perinteisen näköiseen Windows-ikkunasovellukseen. Käyttöliittymätason tehtäviä ovat 

mm. järjestelmän tietojen esittäminen sekä syötteiden tarkastaminen. Sovelluksen 

käyttöliittymä sisältää konfiguraattorin, jolla pystytään muodostamaan halutunlainen 

varasto. Konfiguraattorin yhteydessä esitetään varasto omassa ikkunassaan 3D-muotoisena 

ja esimerkiksi tallennetut mittamuutokset näkyvät 3D-ikkunassa viiveettä. Käyttöliittymä 

päivittyy siis sovelluslogiikan perusteella. Käyttöliittymän kautta pystytään avaamaan 

myös oma ikkuna simulaattorinäkymälle, joka lopulta havainnollistaa varaston toimintaa.  

Sovelluslogiikka (Business Logic) sisältää varastonohjausjärjestelmän (WMS) ja siihen 

liitettävän PLC-logiikkasimulaattorin. Sovelluslogiikka on koko järjestelmän ydin. Tähän 

kerrokseen keskitetään eri puolilta saapuvat tiedot, joiden perusteella tehdään päätökset ja 

tiedonkäsittely. Käyttöliittymä voidaan toteuttaa vapaavalintaisella menettelyllä 

myöhemmässä vaiheessa kun se erotetaan sovelluslogiikasta. Samaa logiikkaa voidaan 

käyttää esimerkiksi perinteisen Windows-ikkunasovelluksen kautta tai vaihtoehtoisesti 

verkkoselaimen välityksellä. 
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Datakerroksen tarkoituksena on helpottaa tiedonhallintaa, kuten tarjota esimerkiksi 

toiminnallisuuksia tiedon lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen. Datakerros toimii 

pysyvänä tietovarastona ja se sisältää diplomityön puitteissa varastoparametrien 

tallennusmahdollisuuden tiedostoon ja aiemmin tallennettujen varastokonfiguraatioiden 

avaamisen. Tulevaisuudessa datakerros sisältää myös liitännän SQL-tietokantaan, mihin 

siirretään reaaliaikaisesti mm. tapahtumatietoa ja käyttöstatistiikkaa.  

5.5 Varastonohjausjärjestelmä 

Varastonohjausjärjestelmä on koko järjestelmän ydin, se tekee päätökset saamiensa tietojen 

perusteella ja ohjaa siihen liitettyjä moduuleita. Sovelluskerrokselle sijoittuva 

varastonohjausjärjestelmä (Warehouse Management System) on vastuussa yhden tai 

useamman varastoalueen toiminnasta – järjestelmässä varastokokonaisuus (Warehouse) 

jaetaan varastoalueisiin (Storage). Kullekin varastoalueelle on mahdollista lisätä haluttu 

määrä nostureita (Crane) fyysiset rajoitteet huomioiden. Yksiselitteisyyden kannalta 

tulevissa kappaleissa käytetään pääsääntöisesti englanninkielisiä termejä varastoa 

kuvatessa (Warehouse, Storage, Crane), sillä ohjelmakoodin sisältämät olioluokat 

nimetään siten. 

5.5.1 Osakokonaisuuden rakenne ja toiminta 

Tässä kappaleessa eritellään varastonohjausjärjestelmän sisältämät moduulit, kerrotaan 

niiden toiminnallisuuksista sekä suhteista muihin moduuleihin, eli luokkiin. 

Varastonohjausjärjestelmän moduulit esitellään UML-luokkakaaviota käyttäen kuvassa 17, 

luokkien väliset viivat osoittavat suhteita ja periytymistä. Usein luokkakaavion yhteydessä 

esitetään kunkin luokan tarkat attribuutit, metodit (toiminnot) sekä niiden näkyvyydet 

muille luokille. Tässä tapauksessa kunkin luokan toiminnallisuus esitetään sanoin 

paneutumatta sen enempää yksityiskohtaisiin ohjelmafunktioihin ja -muuttujiin. Kuten 

kuvasta ilmenee, varastonohjausjärjestelmä jaetaan selkeisiin alikokonaisuuksiin: 

Warehouse, Storage, Crane ja PLC-simulator. Warehouse voi sisältää N kappaletta 

Storage-olioita, joka voi sisältää N kappaletta Crane-olioita. Crane-oliot ovat sisältävät 

kukin linkin yhteen PLC-simulaattoriin. Olio on luokan esiintymä ja sillä on tietyt 

ominaisuudet. Kun varastoalueella toimii kaksi erillistä nosturia, tarkoittaa se sitä, että 

Storage sisältää kaksi erillistä Crane-luokasta muodostettua oliota, joihin on asetettu 

nosturikohtaiset parametrit, eli attribuutit. 
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Kuva 17. Hahmotelma UML-luokkakaaviosta. 

Kuvan kaaviossa Warehouse on ohjauslogiikan ylin taso, joka kattaa koko varastoalueen. 

Varaston kaikki tapahtumat raportoidaan Warehouse-luokalle ja päätökset tapahtuvat 

siellä, päätösten perusteella Warehouse antaa komentoja muille moduuleille. 

Päätöksenteon lisäksi Warehouse-luokan tehtävänä on linkittää moduulit toisiinsa, eli 

yhdistää rakennuspalikat käyttäjän määrittämällä tavalla. Muilta moduuleilta saatujen 

raporttien perusteella välitetään toiminnan kannalta kriittiset tiedot Log-luokkaan 

kirjanpitoa varten. Warehouseen liitetty Strategy-luokka tekee strategiset päätökset, se 

muun muassa määrittää tehtäviin nosturit ja valitsee reitin niille.   
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Storage-luokka käsittää yhden varastoalueen, jossa voi toimia yksi tai useampi nosturi. 

Tämä moduuli on eräänlainen välitaso järjestelmävuossa, se ohjaa ylemmältä tasolta 

saapuneen käskyn oikealle nosturille. Samoin, se välittää nostureilta saapuneet raportit 

ylöspäin, Warehouselle. Storage-luokan instanssin, olion, on siis tiedettävä mihin 

Warehouseen se on liitetty ja mitkä Crane-oliot sen alle kuuluvat. Samaa periaatetta 

käytetään kaikissa moduuleissa, olioihin on lisätty viittaukset isäntään sekä 

alikomponentteihin. Storageen on liitetty Working_Area-luokka, joka pitää sisällään 

varaston työskentelyalueen pituuden, leveyden ja korkeuden sekä kielletyt alueet. 

Storageen on myös liitetty Storage_Locations-luokka, joka sisältää varastopaikkoihin 

liittyvät tiedot ja toiminnallisuudet. 

Storage-luokan alapuolella sijaitseva Crane-luokka on liitetty yhteen PLC-simulaattoriin. 

Cranen isäntä on siis Storage ja alikomponentti on PLC_Simulator. Crane-luokasta 

muodostettuun olioon on määritetty nosturin keskeiset parametrit. Tällaisia parametreja 

ovat muun muassa nosturin päämitat, kiihtyvyys, maksiminopeus ja hidastuvuus. 

Nosturille asetetaan myös kotikoordinaatti, joka määrittää sen sijainnin, kun simulointi 

aloitetaan. Kaaviosta nähdään, että Crane-luokka jakautuu aliluokkiin siltanosturin 

pääkomponenttien mukaisesti: Bridge, Trolley ja Lifting_Device. Näitä luokkia käytetään 

komponenttikohtaisen tiedon säilyttämiseen. Samoin kuin Storage, myös Crane sisältää 

viittauksen Working_Area-luokkaan. Kullakin nosturilla on Storagen määrittämän 

toiminta-alueen lisäksi myös nosturikohtainen toiminta-alue. 

Kaavion PLC_Simulator-luokka vastaanottaa tehtäviä ylemmältä tasolta, Cranelta, ja sen 

tehtävänä on suorittaa ne saapumisjärjestyksessä. Tehtävät ovat vastaavanlaisia kuin 

todellista nosturia ohjaavalle PLC-logiikalle voisi antaa. Simulaattori käyttää hyväkseen 

isäntänsä parametreja, kuten määritettyjä kiihtyvyys- ja nopeusarvoja. Luokka simuloi 

liikettä sille annettujen tehtävien perusteella; kun simulaattori saa tehtävän siirtyä 

esimerkiksi tiettyyn sijaintiin, alkaa se laskea koordinaattipistettä isäntäänsä asetettujen 

parametrien perusteella. Laskennan edetessä simulaattori lähettää koordinaattitietoa ja 

tehtävän valmiusastetta ylöspäin ja tiedot välittyvät aina Warehouse-tasolle asti. 

Simulaattori on alin taso, eikä se siten sisällä enää alikomponentteja. 
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Myös Item-luokka on esitetty kaaviossa, se käsittää materiaalin, jota nosturit pystyvät 

siirtämään. Yleistä tietoa materiaalista sisältävästä Item-luokasta periytyy luokka 

Paper_Roll, joka sisältää paperirullakohtaista tietoa, kuten halkaisijan, korkeuden ja 

massan.  Tulevaisuudessa samasta Item-luokasta periytyvät myös muut materiaalit, kuten 

kontti ja teräsrulla, jotka sisältävät niille ominaista tietoa. Kuten kaaviosta nähdään, Item-

luokasta muodostettu instanssi, olio, voi olla kiinnittyneenä varastopaikkaan tai 

siltanosturin nostimeen. Itemin ollessa kiinnittyneenä nostimeen, päivittyy sen sijainti 3D-

avaruudessa nosturin kuormauselimen sijainnin perusteella. Paperirullan saapuessa 

varastoon, luodaan uusi instanssi Item-luokasta. Vastaavasti paperirullan poistuessa 

varastosta, instanssi ja 3D-malli tuhotaan. 

Kukin moduuli, Warehouse, Storage, Crane ja PLC_Simulator, on liitetty omaan Status-

luokkaan, joka sisältää tietoa moduulin sen hetkisestä tilasta ja aiemmista tiloista. Crane-

luokkaan liitetty Status sisältää myös sen hetkisen tehtävän ja kuinka monta prosenttia 

tehtävästä sinä hetkenä suoritettu. Viestivuossa käskyjä välittyy alaspäin ja Status-luokan 

sisältämää tietoa lähetetään ylemmille tasoille. Kuvassa 18 on esimerkki viestinvaihdosta, 

jossa komento välittyy Warehouse-tasolta aina PLC-simulaattorille. PLC-simulaattori 

toteuttaa tehtävän ja lopulta raportoi siitä ylöspäin. Kappaleessa 5.6 Rajapinnat ja 

kommunikaatio käsitellään tarkemmin sisäisten moduuleiden välisiä 

kommunikaatiosuhteita ja mahdollisia ongelmia. 

 

Kuva 18. Komentojen ja status-tiedon kulkeminen viestiketjussa. 
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Kaaviossa esitetyt moduulit sisältävät tilakoneen. Perustila on IDLE, jolloin tarkastetaan, 

onko ylemmältä tasolta saapunut suoritettavia tehtäviä. Kuvassa 19 esitetään Crane-luokan 

tilakone ja mahdolliset tilojen väliset siirtymät. Perusajatuksena kaikkien moduuleiden 

tilakoneissa on, että pelkästään IDLE-tilasta on mahdollista siirtyä muihin tiloihin, kuten 

TRAVELLING. Vastaavasti, TRAVELLING-tilasta on mahdollista siirtyä muihin tiloihin 

vain IDLE-tilan kautta. Crane säilyttää sen hetkisen tilansa niin pitkään, kunnes tehtävä on 

suoritettu. Käytännössä se saa viestin alemmalta tasolta, PLC-simulaattorilta, että sille 

annettu tehtävä on valmis, jolloin voidaan siirtyä IDLE-tilaan. Kuvassa esitetään vain 

yksinkertaistettu esimerkki, sillä todellisuudessa tilakone sisältää esimerkiksi virhettä 

osoittavan tilan. 

 

Kuva 19. Crane-luokan perustilat. 

Tilakone on tyypillinen ratkaisu automaation eri sovelluksissa ja sen avulla pyritään 

ohjelmiston ja koko toiminnan selkeyttämiseen. Tilasta toiseen siirrytään vain tarkasti 

määrättyjen ehtojen mukaan. Kun nosturi (Crane-luokka) ei voi olla kahdessa tilassa 

samanaikaisesti, ehkäistään kohtalokkaita virhetilanteita. Yksi esimerkki tällaisesta on 

nosturin siirtyminen ja nostimen laskeutuminen samanaikaisesti, mikä ei ole 

automatisoidussa paperirullavarastossa toivottavaa. 

Kaikissa varastonohjausjärjestelmän sisältämissä moduuleissa on sama perusidea 

toiminnan kannalta. Moduuleita ajetaan ohjelman omissa säikeissään ja kussakin säikeessä 

on oma päättymätön silmukka, joka pitää moduulin pystyssä. Ohjelma käynnistettäessä, 

moduuleiden silmukat siirtyvät IDLE-tilaan ja ne jäävät odottamaan komentoja ylemmältä 

taholta. Säieohjelmoinnissa ohjelma muodostuu komponenteista, joita ajetaan rinnakkain ja 

siten voidaan suorittaa useampaa tehtävää samanaikaisesti. 
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5.5.2 Reitinetsintä 

Reitinetsinnällä tarkoitetaan järjestelmän sisäistä moduulia, joka etsii nosturille reitin alku- 

ja päätepisteen välille. Automaattivarastossa voi olla kiellettyjä alueita, kuten esimerkiksi 

toimistotiloja varastoalueen yhteydessä. Tällaista aluetta nosturin vaunu ja siihen 

kiinnitetty taakka ei saa ylittää missään tapauksessa. Reitinetsintä etsii siis reitin 

päätepisteeseen siten, että kielletty alue kierretään, vaikka sitä kautta kuljettaessa reitti olisi 

lyhyin. Kielletyt alueet ovat määritetty ohjelman käyttöliittymässä, ne ovat 

suorakulmaisten särmiöiden muotoisia. Alueille on määritetty tasokoordinaatistoon 

asetetun sijainnin lisäksi pituus, leveys ja korkeus. Vaikka alueet ovat 3-uloitteisia, ei niitä 

kierretä automaattivarastoissa kuitenkaan yläkautta siirtämällä kuormauselintä ylityksen 

mahdollistavalle korkeudelle. 

Kuva 20 havainnollistaa yksinkertaista tilannetta, missä nosturin vaunun on kierrättävä 

kielletty alue. Pisteiden välille muodostetut janat esittävät siltanosturin kuormauselimen 

(taakan) sijaintia ylhäältä katsottuna, tarkan koordinaatin määrää kuormaimen keskipiste. 

Mustat viivat osoittavat varastoalueen reunat, jotka ovat myös rajaehtoja reitinetsinnässä. 

Tasotilannetta ajateltaessa, ainoa mahdollisuus esteen kiertämiseksi on lisätä kuvan 

mukaisesti välikoordinaatteja, joiden kautta kuljetaan ennen päätepisteeseen kulkemista. 

Käyttämällä suurempaa määrää välikoordinaatteja, saadaan nosturin reittiä tarkennettua 

tarvittaessa. Toisin kuin kuvassa esitetään, todellisuudessa nosturi ei tule siirtymään 

tarkalleen välikoordinaattien kautta. 

 

Kuva 20.  Nosturin reititys alkupisteestä loppupisteeseen välipisteiden kautta. 
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Reititysongelman ratkaisemiseksi hyödynnetään valmista komponenttia, joka on niin ikään 

toteutettu diplomityönä Konecranesille. Työn on tehnyt Viljami Mäki ja se on valmistunut 

alkuvuodesta 2013. Diplomityön nimi on Reitinsuunnittelumenetelmien soveltaminen 

siltanostureissa ja se käsittelee laaja-alaisesti automaattivarastoihinkin liittyvää 

reititysongelmaa. Työn yhteydessä toteutettu ratkaisu on kuitenkin suunnattu 

täysautomaattisten nostureiden sijaan osittain automatisoituihin nostureihin, missä käyttäjä 

opastaa nosturia siirtymään tiettyyn koordinaattiin ja nosturi ohjautuu sinne automaattisesti 

esteitä väistellen. 

Tämän diplomityön yhteydessä hyödynnetään pelkästään osaa Viljami Mäen toteuttamasta 

ratkaisusta, itse reitinetsintäalgoritmia. Algoritmin lisäksi ohjelmisto sisältää Windows-

käyttöliittymän varastoalueen määrittämiseen ja rajapinnan nosturin PLC-logiikkaan. 

Sovelluksessa hyödynnetään reitinetsinnässä A*-algoritmia, joka on heuristinen algoritmi 

lyhimmän polun löytämiseksi kahden pisteen välille. Algoritmi etenee maalipisteen 

suuntaan ja lopettaa haun maalipisteen löydettyä. Algoritmia käytetään laajasti muun 

muassa peliteollisuudessa ja sen pohjalta on luotu useita erilaisia muunnoksia tarpeiden 

mukaan. 

A*-algoritmissa hakualue jaetaan esteiden perusteella suorakulmion muotoisiin osuuksiin, 

joita kutsutaan soluiksi. Menetelmä perustuu kahteen erilliseen listaan – avoimet ja suljetut 

solmut. Avointen solmujen lista sisältää kaikki potentiaaliset solmut sen hetkisestä 

solmusta tarkasteltuna. Potentiaaliset solmut käsittävät tarkasteltavan solmun 

naapurisolmut, joita ei ole vielä tutkittu ja jotka eivät ole kiellettyjä. Tutkitut solmut 

lisätään suljettujen solmujen listalle. Kaikista solmuista muodostuva graafi läpikäydään 

avoimen listan avulla valitsemalla aina paras vaihtoehto seuraavaksi nykyiseksi solmuksi.   

Paras vaihtoehto perustuu A*-algoritmille tyypilliseen pisteytysfunktioon, joka huomioi 

etäisyyden aloitussolmusta ja etäisyyden tavoitesolmuun. 

Hakualgoritmille välitetään useita eri parametreja, joiden perusteella reitinetsintä 

suoritetaan. Alku- ja maalikoordinaattien lisäksi algoritmille välitetään varastoalueen mitat 

sekä varastossa sijaitsevat kielletyt alueet. Kielletyt alueet määritetään suorakulmaisina 

särmiöinä, jotka muodostuvat kahden nurkkakoordinaatin perusteella. Algoritmi saa myös 

tiedon siitä, mitkä ovat kuormauselimeen kiinnitetyn taakan mitat, että se osaa säilyttää 

etäisyyden kiellettyyn alueeseen riittävänä.   
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Kun laskenta on suoritettu, algoritmi palauttaa listan koordinaatteja. Käsitellään kuvan 21 

esimerkkitapausta, joka on kuvakaappaus Mäen toteuttamasta Visual Basic -ohjelmasta. 

Kuvassa algoritmin laskennan tulokset ovat esitetty graafisesti. Lista sisältää vihreän lipun 

osoittaman lähtöpisteen, kaksi välipistettä (harmaat pallot) sekä lopullisen maalipisteen, 

jota osoittaa ruutulippu. Kaksi harmaata välipistettä sisältävät myös ns. near point -

koordinaatit, jotka määräävät kuvassa näkyvät soikean muotoiset alueet. Nostureiden 

reitinseurantaan paneudutaan myöhemmin kappaleessa 5.7.3 Nostureiden liike. 

 

Kuva 21. Kuvakaappaus Mäen reitinetsintäohjelmistosta. 

Simulaattorin virtuaalinosturit tullaan toteuttamaan siten, että ne kykenevät seuraamaan 

algoritmilta tuloksena saatua koordinaattilistaa. Virtuaalinosturit pyrkivät seuraamaan 

reittiä mahdollisimman totuudenmukaisesti. Todellisuudessa nosturit eivät kuitenkaan voi 

sokeasti luottaa algoritmin antamaan reittiin turvallisuussyistä, vaan oheen on lisättävä 

muita tarkasteluita. Algoritmi palauttaa reitin tyypillisesti aikavälillä 0…50 ms saatuaan 

tehtävän, useimmiten laskemiseen käytetty aika noin 20 ms. Reitinetsintään kuluva aika ei 

todennäköisesti muodostu simulaattorin pullonkaulaksi, kun varastoa on tarve ajaa 

nopeutettuna. 

A*-algoritmin sijaan siitä jalostetun dynaamisen version käyttäminen (Dynamic A* tai D*) 

voisi olla automaattivarastoympäristössä tehokkaampaa. Dynaaminen algoritmi 

mahdollistaa reittimuutokset kesken etenemisen. Laskennassa hyödynnetään aiemmin 

laskettua reittiä ja uusi reitti lasketaan vain tarvittavista kohdista, näin säästetään hieman 

laskenta-ajassa.  A*-algoritmin korvaamisen tarpeellisuutta pohditaan tulevaisuudessa, kun 

riittävä määrä testausta on tehty.  
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5.5.3 Useamman nosturin yhteistoiminta 

Useamman nosturin yhteistoiminta käsitteenä kattaa monia eri asioita. Keskeisintä on 

suunnitella ja aikatauluttaa toteutettavat tehtävät siten, etteivät samalla radalla sijaitsevat 

nosturit estä toistensa liikkumista ja missään vaiheessa ei synny yhteentörmäyksen vaaraa. 

Esimerkiksi; kahta siltanosturia siirrettäessä peräjälkeen automaation toimesta, taaempana 

kulkevan on huomioitava sen edessä oleva. Perässä kulkevan nosturin maksiminopeuden 

ollessa suurempi, on tehtävien aikataulutus laskelmoitava siten, ettei perässä kulkeva 

saavuta edeltäjäänsä missään vaiheessa. Vastaavasti, jos edellä kulkevan on otettava 

matkalla paperirulla kyytiin, on takana kulkevan pysähdyttävä odottamaan oikeaksi ajaksi. 

Yhteistoiminta perustuu liikkeiden ennustamiseen etukäteen. 

Keskeisimpänä suunnitelmana on hyödyntää nostureiden tietoa sillan sijainnista ajan 

suhteen. Samaan tapaan kuin aiemmissa kappaleissa on esitetty, asetetaan 

vaakasuuntaiselle akselille ajanhetki �  [s]. Pystysuuntaiselle akselille asetetaan nosturin 

sillan sijainti � [mm], eli etäisyys toisesta päätyrajasta. Alkutilanteessa � = 0 käyrästö on 

tyhjä, jolloin nosturit ovat paikoillaan, eikä niille ole vielä annettu suoritettavia tehtäviä. 

Liitettäessä tähän käyrästöön useamman siltanosturin liikkeet, eivät niistä muodostuvat 

käyrät saa leikata toisiaan. Muokkaamalla ja seuraamalla tällaisia käyrästöjä on tarkoitus 

toteuttaa samalla radalla olevien nostureiden ohjaus. 

Yksittäisen nosturin käyrä koostuu todellisuudessa pienemmistä osista. Osat kuvaavat eri 

tehtäviä; siirtymistä tasokoordinaatista toiseen, paperirullan kyytiin ottamista ja 

paperirullan laskemista varastopaikkaan. Ennen varsinaista tehtävän suorittamista, edellä 

mainituille tehtäville on mahdollista muodostaa ennustekäyrä. Ennustekäyrien voidaan 

ajatella muodostuvan sarjasta kiinteitä rakennuspalikoita, jotka oikeassa järjestyksessä 

suoritettuna toteuttavat nostureille annetut tehtävät. Rakennuspalikat, tehtäviä kuvaavat 

käyränosat, ovat muodoltaan kiinteitä. Niiden muotoa ei ole siis mahdollista muokata, 

mutta niitä voidaan silti järjestellä käyrästölle tietyin ehdoin. Käyränosan alkupiste kuvaa 

tehtävän alkamisajankohtaa ja se on siirrettävissä alkamaan eri ajanhetkellä �. Käyränosia 

ei voi kuitenkaan järjestellä mielivaltaisesti, sillä se voisi tarkoittaa esimerkiksi 

paperirullan laskemista varastopaikkaan ennen kuin se on edes otettu kyytiin. 
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Yhteistoiminnan suunnittelussa lähdetään liikkeelle yksinkertaisista väistötilanteista, yhden 

tai useamman nosturin on siis annettava tilaa tarvittaessa muille. Kuvassa 22 

havainnollistetaan lukkotilanteen avausta, mihin ohjausjärjestelmän on kyettävä. 

Ensimmäisessä kohdassa nähdään alkutilanne, missä nosturit ovat paikoillaan. Nosturin 

nro 2 tavoite on siirtyä mustan ruksin yläpuolelle. Oranssi ympyrä kuvaa sillalla toimivaa 

nostinta, eikä se saa missään vaiheessa osua punaiselle, eli kielletylle alueelle. 

Keskimmäisen nosturin päästäkseen haluttuun sijaintiin, on sen kummallakin puolella 

olevien nostureiden väistettävä. Nosturi nro 3 väistää oikealle ja nro 1 vastaavasti 

vasemmalle. Kun reitti on vapaa, nosturi nro 2 siirtyy lopulta ruksin päälle 

reititysalgoritmin mukaisesti. 

 

Kuva 22. Lukkotilanteen avaus. 

Varastonohjauslogiikan on tarkoitus toteuttaa toistensa väisteleminen nostureiden 

lukumäärästä tai esteiden muodosta riippumatta. Vaikka kuvan mukaiset kolmenkin 

nosturin ratkaisut ovat erittäin harvinaisia, on järjestelmästä syytä tehdä sen verran 

mukautuva, ettei samalla radalla sijaitsevien nostureiden määrä muodostu rajoitteeksi. 

Tällaisella menettelyllä ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita. Suurimpana haasteena 

toteutuksen kannalta on juurikin mukautuvuus. Ohjauslogiikan on suoriuduttava ennalta 

määräämättömistä tilanteista, kun tiedetään tietyt reunaehdot.  
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Useamman nosturin lukkotilanteen purkamisessa hyödynnetään siis aiemmin esiteltyä 

reitinetsintää. Kuvan 22 esimerkkitapauksessa proseduuri etenee siten, että nosturi nro 2:lle 

haetaan reitti alkupisteestä ruksin päälle reitinetsintämoduulin avulla. Reitinetsinnässä ei 

huomioida muita nostureita, pelkästään kielletty alue, joka on määrä kiertää. Algoritmin 

palauttaman reitin perusteella tarkastetaan, mitkä nosturit ovat edessä. Reitillä olevat 

nosturit, eli ykkönen ja kolmonen, on siirrettävä ensin pois. Reitillä edessä olevien 

nostureiden lisäksi on selvitettävä, kummalla puolella nosturi sijaitsee ja kuinka paljon sen 

on väistettävä. 

Todellisuudessa väistöjen oikea-aikainen suorittaminen on monimutkainen prosessi, jonka 

ohjauslogiikka tekee vaiheittain. Kuvan 23 käyrästö esittää aiemman lukkotilanteen 

purkamisen ensimmäistä vaihetta. Punainen käyrä viittaa nosturiin nro 3, oranssi käyrä 

nosturiin nro 2 ja sininen käyrä nosturiin nro 1. Nimetään nosturit käyrien värien 

perusteella. Kunkin nosturin käyrässä on mustalla täytettyjen ympyröiden välille sijoittuvat 

tehtävät, eli siirtymiset. Vaakasuora osuus kuvaa paikallaan olemista. Tehtävänä on siis 

edelleen oranssin nosturin siirtäminen ruksin päälle. 

 

Kuva 23. Nostureiden käyrät lukkotilanteen avauksessa, vaihe 1. 

Käyrästö on ennuste tapahtumista, tässä vaiheessa nosturit eivät vielä liiku. Ohjauslogiikka 

muodostaa ennustekäyrästön pala kerrallaan, yksittäisen siirron jälkeen tarkastellaan 

tilannetta aina uudestaan. Ensimmäiseksi käyrästölle lisätään ennuste punaisen nosturin 

väistöliikkeestä. Tämän jälkeen ohjauslogiikka tarkastaa jälleen tilanteen olettaen, että 

punainen nosturi on tehnyt tarvittavan väistön – se tekee päätöksen siis käyrän viimeisen 

koordinaatin perusteella. Seuraavaksi on tehtävä ennuste sinisen nosturin siirtämisestä 

vastaavalla tavalla. Lopulta oranssilla nosturilla on mahdollisuus siirtyä haluttuun 

paikkaan, kun käyrät eivät leikkaa toisiaan millään ajanhetkellä. 
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Aikatauluttamalla nostureiden toiminnan ensimmäisessä vaiheessa muodostetun käyrästön 

mukaisesti, liikkuisivat ne yksitellen. Ensimmäiseksi punainen nosturi tekisi väistön ja sen 

pysähdyttyä sininen nosturi lähtisi liikkeelle. Lopulta, sinisen nosturin pysähdyttyä, oranssi 

nosturi liikkuisi maalikoordinaattiin. Tällainen ratkaisu nostureiden ohjaamiseen ei ole 

erityisen optimaalinen varaston tehokkuuden kannalta. Toisessa vaiheessa käyrästöä 

muokataan siirtelemällä osakokonaisuuksia, tästä vaiheesta käytetään nimitystä käyrästön 

limittäminen.  

Limittämisellä pyritään poistamaan nostureiden turhat odottelut käyrästöstä.  Kuvassa 24 

on ensimmäisen vaiheen perusteella saadusta käyrästöstä limitetty versio. Kuten aiemmin 

todettiin, tehtävät sijoittuvat mustien ympyröiden välille. Voidaan ajatella, että ennen 

tehtävää ja tehtävän jälkeen käyrällä on 0…∞ sekuntia kestävä vaakasuora osuus. 

Vaakasuorat osuudet ovat sellaisia alueita, joita voi vapaasti venyttää. Venyttämällä 

vaakasuoria osuuksia, siirretään seuraavan tehtävän alkamisajankohtaa. Tavoitteena on 

käytetyn kokonaisajan minimoiminen siten, että käyrät eivät leikkaa ja niiden välille jää 

tarvittava toleranssi nostureiden törmäyksen estämiseksi. 

 

Kuva 24. Limitetty käyrästö. 

Limitetylle käyrästölle tehtäviä lisätään yksitellen ensimmäisessä vaiheessa muodostetulta 

käyrästöltä. Tässä vaiheessa tehtävien järjestys saattaa muuttua. Tehtävää kuvaavan 

käyräosuuden lisäämisen yhteydessä tehdään leikkaustarkastelu. Esimerkkitapauksessa 

kahta ensimmäistä tehtävää lisättäessä ei leikkausmahdollisuutta ole. Kolmannen osalta 

tehtävän alkamisajankohtaa siirretään eteenpäin siten, ettei käyrä leikkaa ja toleranssi 

muihin käyriin on riittävä. Erikoistilanteessa voidaan päätyä umpisolmuun, jolloin 

venyttämällä tehtävän alkamisajankohtaa ei kokonaisuus ratkea. Tällaisessa tilanteessa 

limitysalgoritmi palaa askeleen taaksepäin ja yrittää eri järjestystä. 
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Siirryttäessä kolmanteen vaiheeseen nosturit ovat edelleen paikallaan. Kolmannen vaiheen 

tarkoituksena on ohjata nostureita limitetyn käyrästön perusteella. Käyrän osat ovat 

linkitetty nostureita ohjaaviin komentoihin, tehtävänä on siis antaa nosturille oikea 

komento oikeaan aikaan. Ilmeinen vaihtoehto on sitoa tehtävien aloitusajankohdat vaaka-

akselin ajanhetkeen, se ei kuitenkaan ole erityisen järkevää. Alkuvaiheen viivästys 

sekoittaisi loppupään aikataulutuksen täysin, virheet kerääntyisivät myös helposti loppua 

kohden. 

Nosturiohjaamisen toteutuksessa käytetään eräänlaisia trigger-pisteitä, jotka ovat sidottu 

muiden nostureiden suorittamiin tehtäviin. Kuvassa 25 nuoli osoittaa oranssin nosturin 

tehtävänaloitusajankohtaa, joka on sidottu punaisen nosturin tehtävään.  Oranssi nosturi saa 

alkaa suorittamaan tehtävää, kun punainen nosturi on suorittanut tehtävästään vähintään 

tietyn osuuden. Järjestelmä seuraa siis nostureiden tehtävien suoritusprosenttimääriä. 

Trigger-piste on sidottu kuvan tapauksessa punaiseen nosturiin, sillä se on määräävä 

käyrien leikkauksen kannalta. Punainen ja sininen nosturi saavat lähteä liikkeelle 

välittömästi. 

 

Kuva 25. Limitetyn käyrästön seuraaminen. 

Käsitellyssä esimerkissä esitettiin yksinkertainen tapaus, joka sisälsi vain nostureiden 

liikkumista eri sijainteihin. Hahmotellun idean pohjalta on tarkoituksena luoda geneerinen 

ratkaisu. Lisäksi, toteutettavassa järjestelmässä samalle käyrästölle lisätään paperirulliin 

kiinnittymiset ja niiden sijoittamiset varastopaikkoihin – näitä tehtävien ajankohtia voidaan 

siirrellä yhtälailla käyrästöllä. Leikkaustarkastelun yksinkertaistuksen kannalta, ennustetta 

muodostaessa ei huomioida käyrien kaareutumista, joka aiheutuu kiihdytys- ja 

hidastusvaiheista. Kaareutumisten huomiotta jättäminen täytyy korvata riittävällä 

toleranssilla. 
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Simuloinnissa voidaan lähtökohtaisesti olettaa, että nosturit liikkuvat ennusteen mukaisesti, 

eikä siten yllätyksiä tapahdu. Esimerkkinä tilanne, jossa kahdelle nosturille annetaan käsky 

ajaa radan päästä toiseen. Alkutilanteessa nostureilla on välimatkaa muutama metri ja ne 

kulkevat peräkkäin. Molemmilla nostureilla on sama nimellinen kiihtyvyys, 

maksiminopeus ja hidastuvuus. Simuloitaessa nosturit säilyttävät saman välimatkan koko 

siirtymisen ajan aina maalipisteisiin asti. Todellisuudessa edellä kulkeva nosturi voi 

kuitenkin kulkea hieman hitaammin, jolloin taaempi saavuttaa sitä. Todellisia nostureita 

ohjattaessa järjestelmän on osattava mukautua tällaisiin muutoksiin. 

5.5.4 Varastostrategia 

Varastointistrategiasta luodaan alkuun hyvin yksinkertainen, pelkästään simulaattorin 

testauskäyttöön soveltuva ratkaisu, jolla kyetään todentamaan alemman tason toimivuus. 

Alemmalla tasolla viitataan nostureiden reititykseen, ja ohjaukseen yleensäkin. 

Varastonohjauksessa strategiset päättelyt ovat sisällytetty yhteen paikkaan, Strategia-

moduulin sisälle. Moduulille välitetään tietoa sisään saapuvista paperirullista ja se tekee 

tarvittavat päätökset siitä, mikä nosturi paperirullan varastoon siirtää ja mitä reittiä se 

siirretään.  

Alkuvaiheessa strategia tulee kattamaan yksinkertaistetun version sisään- ja 

ulosvarastoinnista. Sisääntuloporttiin ilmaantuessa paperirulla, valitaan Staregia-moduulin 

toimesta siirron suorittajaksi sellainen nosturi, jolla on työlistallaan kokonaisajallisesti 

vähiten töitä. Yhden tai useamman nosturin ollessa vapaana, valitaan nosturin ID:n 

perusteella ensimmäinen vapaa tehtävää suorittamaan. Ennen valintaa tarkastetaan, onko 

nosturi kykenevä suorittamaan tehtävän – onko sisääntuloportti sen työskentelyalueella ja 

onko sen työskentelyalueella paperirullalle soveltuvaa varastopaikkaa. 

Optimaalisempi, mutta enemmän työtä vaativa, ratkaisu on tehdä tarkastelu, millä 

nosturilla siirrettäessä työhön käytetty kokonaisaika olisi pienin. Kokonaisajan 

muodostumiseen vaikuttavat myös muut radalla olevat nosturit ja niiden tekemät 

väistöliikkeet. Eri kombinaatioita tehtävän suorittamiseen on ääretön määrä. Tietokoneen 

suorituskyvyn rajoissa on kuitenkin mahdollista haravoida riittävän optimaalinen 

ratkaisumalli tehtävän suorittamiseen. Edellä mainitun toimintamallin suunnitteleminen ja 

toteuttaminen järjestelmään on todennäköisesti yksi seuraavista askeleista diplomityön 

päätyttyä. 
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Ulosvarastoinnissa nosturin valinta tehdään vastaavasti kuin sisäänvarastoinnissa ja siihen 

liittyy myös samanlainen optimointihaaste. Paperirulla kuljetetaan ulosmenoporttiin, mistä 

se siirtyy pois järjestelmästä tai toisen varastoalueen sisääntuloon. Sisään- ja 

ulosvarastointitoiminnot tulevat sisältämään kuitenkin erinäisiä rajoitteita diplomityön 

puitteissa toteutettavassa esittelyohjelmistossa. Tehtävät jaetaan nostureille niiden 

saapumisjärjestyksessä, eikä tehtäville ole mahdollista asettaa prioriteetteja. Sisään- ja 

ulosvarastoinnin osalta ns. hand over -tehtävät eivät ole mahdollisia, tällaisilla tarkoitetaan 

tehtäviä, joissa paperirulla siirretään haluttuun sijaintiin useampaa nosturia käyttäen. 

Ulosvarastointiin liittyy paperirullan esiin ottaminen pinon välistä. Toimintaa rajoitetaan 

siten, että vain pinon päällimmäisiä paperirullia on mahdollista tilata, jolloin yläpuolelta ei 

tarvitse siirtää syrjään paperirullia. 

Järjestelmän alun kehitysvaiheessa luodaan yksi strategiamalli, joka on ohjelmoitu 

kiinteästi toteutukseen. Tulevaisuudessa on kuitenkin suunnitelmissa mahdollistaa 

strategian muuttaminen järjestelmän ollessa päällä, käyttöliittymästä käsin valitsemalla tai 

aikataulun perusteella. Strategia voi mukautua esimerkiksi vuorokaudenajan mukaan. Kun 

tiedetään, että tietyllä aikavälillä ei sisään- tai ulosvarastointia juurikaan tarvitse tehdä, 

voidaan keskittyä pääsääntöisesti varaston järjestelemiseen. 

Strategia-moduuli on liitetty keskustelemaan suoraan ylimmän tason, Warehouse, kanssa. 

Warehouse välittää Strategialle tietoa sisään- ja ulosvarastointitarpeista, Strategia 

muodostaa ja järjestelee tehtävät nostureille. Samanaikaisesti, Warehouse pyytää 

Strategialta tehtäviä nostureille – Strategia palauttaa nosturikohtaisen tehtävän sellaisen 

löytyessä ja Warehouse välittää sen oikealle nosturille. 

5.5.5 Varastopaikat 

Järjestelmän varastopaikat muodostuvat automaattisesti, eli ne ovat dynaamisia. Varaston 

lattiatasoon määritetään ns. siemenpaikat (SEED), joihin asetetaan pinoon liittyvät 

parametrit. Tällaisia ovat pinon maksimikorkeus, rullan minimi- ja maksimihalkaisija, 

rullan minimi- ja maksimikorkeus. Dynaamisilla varastopaikoilla tarkoitetaan sitä, että kun 

varaston lattiatasossa oleva varastopaikka täytetään, luo järjestelmä sen yläpuolelle 

automaattisesti uuden varastopaikan. Luodun varastopaikan keskeiset ominaisuudet 

periytyvät siemenvarastopaikalta.  
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Dynaamisilla varastopaikoilla pyritään mukautuvuuteen ja tulevaisuuden tarpeiden 

ennakointiin. Kuvassa 26 on esimerkkitapaus dynaamisiin varastopaikkoihin liittyen. 

Suorakulmaisen särmiön muotoisen varastopaikan yläpuolelle voi luoda yhden tai 

useamman varastopaikan aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Tarvittaessa, kuvan 

tapauksessa alemman artikkelin yläpuolelle voi luoda yhteensä esimerkiksi kolme 

varastopaikkaa, yhden pitkän ja kaksi lyhyempää. Kaksi lyhyempää poistuvat 

automaattisesti, jos pitkä varastopaikka tulee käyttöön. Vastaavasti pitkä varastopaikka 

poistuu, jos toinen lyhyistä varataan. 

 

Kuva 26. Dynaamiset varastopaikat. 

Paperirullalle etsittäessä sopivaa varastopaikkaa tarkastetaan täyttääkö se vaaditut ehdot. 

Jos ehdot täyttyvät, lukitaan varastopaikka siksi ajaksi, kun paperirulla siirretään sinne.  

Tällä vältytään tilanteelta, että kaksi nosturia lähtee viemään paperirullaa samaan 

varastopaikkaan samanaikaisesti. Kun paperirulla on onnistuneesti 

laskettuvarastopaikkaan, vaihdetaan tila lukitusta varatuksi. Varastopaikasta poistettaessa 

paperirulla paikan tila vapautetaan ja sen yläpuolelta poistetaan ylimääräiseksi jäänyt 

varastopaikka. Varastopaikkoja hallitaan käyttöliittymän välityksellä. Varastopaikkojen 

lisäys, muokkaaminen ja poistaminen rajoittuvat pelkästään siemenpaikkojen hallintaan. 

Dynaamisesti luodut varastopaikat järjestelmä käsittelee sisäisesti, eikä niihin käyttäjä 

pysty vaikuttamaan. 

5.6 Rajapinnat ja kommunikaatio 

Järjestelmä sisältää sekä sisäisiä, että ulkoisia rajapintoja. Sisäisillä rajapinnoilla viitataan 

ohjelmakokonaisuuden sisäisten komponenttien välisiin alueisiin, tarkemmin ottaen 

kappaleessa 5.5.1 Osakokonaisuuden rakenne ja toiminta esitetyn kaavion luokkien 

välisiin suhteisiin ja kommunikaatioon. Ulkoiset rajapinnat kattavat mm. liitynnän 

ylemmälle tasolle, tehdasjärjestelmään (MES) sekä liitynnän alemmalle tasolle, PLC-

logiikoihin. Ohjelman toteutusvaiheessa keskitytään vain sisäisiin rajapintoihin 

aikataulurajoitteista johtuen. 
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5.6.1 Osakokonaisuuden rakenne ja toiminta 

Osakokonaisuutta selkeyttävät parhaiten kuvan 27 rakennekaaviot. Rakenteet ovat 

esimerkkitapauksia, joissa on kahden varastoalueen (Storage) alla on kussakin kaksi 

nosturia (Crane). Vasemmanpuolimainen kaavio esittää ohjelman sisäisiä rajapintoja, 

joissa tiedonsiirto toteutuu tietokoneen muistin välityksellä. Oikeanpuoleinen 

rakennekaavio esittää ulkoisia rajapintoja, joita käytetään, kun järjestelmä liitetään 

todelliseen tehdasympäristöön. Kommunikaatio tehdasjärjestelmään, kuljettimille ja 

nostureiden PLC-logiikoille tapahtuu TCP-yhteyden välityksellä. Todellisuudessa eri 

tasoilla on tarvittava määrä komponentteja mm. nostureiden lukumäärästä riippuen.  

 
Kuva 27. Sisäiset ja ulkoiset rajapinnat. 

5.6.2 Järjestelmän sisäiset rajapinnat ja kommunikaatio 

Järjestelmän sisäiset rajapinnat kattavat varastonohjauksen moduuleiden (luokkien) väliset 

suhteet ja kommunikaation. Rajapintojen välityksellä komento välittyy tarvittaessa 

ylimmältä tasolta aina alimmalle tasolle asti ja lopulta alin taso palauttaa raportointitietoa 

ylöspäin. Perusperiaate on siis, että ylempi taso käskee alempaa ja alempi taso raportoi 

ylemmälle. Linkin on säilyttävä katkeamattomana, jotta ohjelman eri osa-alueet toimivat 

oikealla tavalla oikeaan aikaan.  

Haasteita sisäiseen viestinvaihtoon luokkien välillä asettaa säieohjelmointi. Asiaa 

yksinkertaistaen, järjestelmän sisäisen viestin voi ajatella merkkijonona, joka on tallennettu 

tiettyyn muistipaikkaan. Samaan muistipaikkaan pääsee käsiksi kaikista ohjelman 

komponenteista, säikeistä. Muistipaikan samanaikainen käsittely johtaa usein kuitenkin 

vaikeasti paikannettaviin ongelmatilanteisiin. Ohjelmoijan tulee huolehtia, että yhden 

säikeen käsitellessä muistipaikkaa muut eivät pääse siihen käsiksi. Eräs varmatoiminen 

vaihtoehto on välittää viestit siten, että muistipaikan sisältö kopioidaan ja kopio välitetään 

eteenpäin viestivuossa. Menettelyä ei ole kuitenkaan järkevä aina soveltaa. 
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Alun kehitysvaiheessa keskeisimmät moduuleiden välillä siirtyvät komennot liittyvät 

yksittäisen nosturin liikkumiseen. Warehouse koostaa tarvittavan komennon ja komennot 

periytyvät samasta perusluokasta, joka sisältää jokaiselle komennolle yhtenäistä 

perustietoa, kuten kokonaislukutyyppisen identifikaation. Perusluokasta periytyvä komento 

voi olla tyypiltään esimerkiksi Travel, Pick tai Deposit, jotka ovat keskeisimmät komennot 

nosturin hallinnassa. Komennoista ensimmäistä käytetään nosturin siirtoon, toista 

paperirullan poimimiseen ja viimeistä paperirullan varastointiin. Perusluokasta periytyvät 

komennot sisältävät komentokohtaista tietoa, kuten liikkumiseen tarkoitettu Travel sisältää 

mm. tarvittavat reittitiedot.  

Muodostettu komento (olio), välitetään hierarkiassa alaspäin kutsumalla alemman tason 

komennonlisäysfunktiota ja välittämällä itse komento parametrina. Alemmalla tasolla 

komento lisätään jonoon, josta se käsitellään ja lähetetään tarvittaessa eteenpäin. Jonoa 

käytetään, sillä alempi ja ylempi taso, esimerkiksi Warehouse ja Storage, toimivat eri 

ohjelman säikeissä. Ylempi taso voi komentaa alempaa tasoa nopeammin, mitä se pystyy 

suorittamaan. Jonon avulla komennot käsitellään hallitusti saapumisjärjestyksessä. 

5.6.3 Rajapinnat ja kommunikaatio ulospäin 

Keskustelu nostureiden PLC-logiikoiden kanssa toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa TCP-

yhteyksiä käyttämällä. Kommunikaatio reitityksen suhteen on kuitenkin todennäköisesti 

muuttumassa. Tällä hetkellä nostureita ohjataan automaattivarastoissa antamalla yksi 

koordinaatti, maalipiste. Jos varastossa on kiellettyjä alueita, ovat ne ohjelmoituna PLC-

logiikoihin, joka tekee tarvittavat väistötoimenpiteet ylemmän ohjausjärjestelmän ottamatta 

siihen kantaa. Kehitteillä oleva järjestelmä tarvitsee kehittyneempää kommunikointia 

nostureiden reititykseen, sillä reititys siirtyisi ylemmän tason vastuualueisiin. 

Nostureiden reitittämiseen on muutamia potentiaalisia vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto on 

lähettää nosturia ohjaavalle PLC-logiikalle kuljettava reitti kokonaisuudessaan, eli 

lopullisen koordinaatin lisäksi välikoordinaatteja. Toinen varteenotettava vaihtoehto on 

lähettää nosturille kesken siirtymisen uusia tavoitekoordinaatteja, joita se pyrkii 

seuraamaan aina maalikoordinaattiin asti. Ensimmäinen vaihtoehto on käytössä aiemmin 

esitetyssä diplomityössä. Se on testikäytössä todettu toimivaksi vaihtoehdoksi, joten samaa 

periaatetta sovelletaan tässäkin työssä virtuaalinostureiden ohjaamisessa. Lopullinen, 

automaattivarastoissa käyttöönotettava ohjausmenetelmä vaatii kuitenkin vielä testausta. 



64 
 

Rajapinnat tehdasjärjestelmään (MES) ja kuljettimille ovat myös olennainen osa 

kokonaisratkaisun kannalta. Yhteydet niihin toteutetaan niin ikään TCP-yhteyden 

välityksellä. Järjestelmää kehitettäessä ulkoiset rajanpinnat otetaan huomioon, mutta 

yksityiskohtaista tarkastelua ei kuitenkaan tehdä vielä tässä vaiheessa. Lopullisessa 

toteutuksessa nämä rajapinnat toteutetaan yksinkertaistetusti. MES-liitäntä korvataan 

Excel-taulukolla, joka sisältää listan varastoon sisään tulevista ja ulos tilattavista 

paperirullista.  

Haasteita suunnittelun ja toteutuksen kannalta ulkopuolisiin laitteisiin liitettävissä 

rajapinnoissa muodostavat mm. mahdollisista virhetilanteista toipuminen ja viiveet 

kommunikaatiossa. Kommunikoinnin tapahtuessa Ethernet-verkon välityksellä, lähetetty 

komento tai tilannetieto voi kadota matkalla tai se voi saapua perille useiden sekuntien 

viiveellä. Viestivuon luotettavuuteen vaikuttavat erityisesti langattomien lähiverkkojen 

toimintavarmuus.  

5.7 Varaston ja nostureiden simulointi 

Varastossa simuloidaan pääsääntöisesti nostureiden ja paperirullien liikettä. Lisäksi 

simulointi kattaa myös paperirullien saapumisen varastoon ja niiden poistumisen 

varastosta. Simulointi perustuu siihen, että mallin tilanne lasketaan tietyin väliajoin ja 

muutokset havainnoidaan käyttäjälle. Simulaatiomallia tarvitsee hallita tietyin säännöin, 

jotta laskenta etenee oikeaan tahtiin. Mallin eri osa-alueiden laskennan täytyy olla riittävän 

hyvin synkronisoitu keskenään, muuten toiminta voi alkaa vääristymään ajan kuluessa. 

5.7.1 Osakokonaisuuden rakenne ja toiminta 

Simulaattorin objektien liike perustuu fysiikan liikeopin peruskaavoihin ja osittain aika-

arvioihin. Nostureiden pääkomponenttien liikettä arvioidaan kaavoilla laskemalla, tämä 

kattaa sillan, vaunun ja kuormauselimen. Esimerkiksi kuormauselimen tarkkaa toimintaa ei 

simuloida, vaan paperirullaan kiinnittymiseen käytetty aika perustuu tilastojen perusteella 

saatuun arvioon. Samoin kuljettimien liikettä ei simuloida, vaan paperirulla ilmestyy 

sisääntuloporttiin oikealla ajanhetkellä.  
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Nostureiden liikkeen simulointi perustuu järjestelmään liitettävään PLC-

simulaattorimoduuliin. Varastonohjausjärjestelmä komentaa simulaattoria samoin, kun se 

komentaisi todellista nosturia. Simulaattori laskee siirron aikana uutta koordinaattiarvoa 

sillalle ja vaunulle, laskettu koordinaatti palautetaan päätökset tekevälle järjestelmälle. 

Simulaattori käyttää käyttöliittymässä asetettuja arvoja laskennassa. 

5.7.2 Simulaatiomallin hallinta 

Simulaattoria ajetaan aika-askel kerrallaan. Aika-askeleiden käyttämisellä tarkoitetaan 

simulaatiomallissa tapahtuvan liikkeen osalta sitä, että lasketaan liikkeessä olevan objektin 

kulkema matka aika-askeleen aikana. Lopulta objektia siirretään 3D-ikkunassa lasketun 

matkan verran. Ohjelman sisällä pyörii silmukka, jossa mallia ajetaan 10 millisekuntia 

kestävä aika-askel kerrallaan eteenpäin. Askel on mahdollista ottaa 1:1 nopeudella tai 

nopeutetusti. Esimerkiksi ajettaessa 10 ms aika-askel 1 ms välein, malli toimii 10- 

kertaisella nopeudella todelliseen ajankulkuun verrattuna. 

Useasti ohjelmoinnissa käytetään sleep-funktiota toiminnan jaksottamiseen 

ohjelmointisilmukan sisällä. Menettelyllä mallia ajettaisiin siis eteenpäin, jonka jälkeen 

odotettaisiin 10 ms ja palattaisiin silmukassa alkuun. Näin ei kuitenkaan saavuteta riittävää 

tarkkuutta. Todellisuudessa askeleita ei otettaisi 10 ms välein, vaan päälle lisätään 

simulointiin kulunut aika, mikä on laitteistosta ja kuormituksesta riippuen muutamia 

millisekunteja. Lisäksi, erityisesti säieohjelmoinnissa sleep-funktio on hyvinkin epätarkka. 

Se takaa vain, että odotetaan vähintään määritetty aika. Säikeitä suoritetaan rinnakkain ja 

sleep-tilaan mentäessä siirrytään toiseen säikeeseen ja palataan takaisin sopivan hetken 

tullen. Todellisuudessa odotettu aika voi olla siis moninkertainen. 

Simuloinnissa hyödynnetään PC-tietokoneen prosessorin kellokeskeytyksien (ticks) 

seuraamista. Tarkemmin ottaen seurataan laskuria, joka sisältää keskeytyksien määrän 

prosessorin käynnistämishetkestä alkaen. Kellokeskeytyksiä tapahtuu ennalta määrätyllä 

välityksellä ja sen perusteella on laskettavissa, kuinka monta niitä tapahtuu esimerkiksi 10 

ms aikana. Ohjelma tallentaa kellokeskeytyksien määrän muistiin jokaisella 

simulointikierroksella. Aina säikeeseen saavuttaessa verrataan sen hetkisiä 

kellokeskeytyksien määrää muistissa olevaan arvoon. Kun kellokeskeytyksiä on kertynyt 

riittävästi, vähintään 10 ms edestä, simuloidaan mallia eteenpäin. Tällöin, jos säikeessä on 

käyty 30 ms sitten edellisen kerran, lasketaan simulointimallia kolme askelta eteenpäin.  
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5.7.3 Nostureiden liike 

Nostureiden liike xy-tasokoordinaatistossa perustuu polkuihin, jotka sisältävät 

aloituskoordinaatin, tarvittaessa välikoordinaatteja sekä loppukoordinaatin. Polku 

muodostetaan aiemmin esitellyn reitinetsintäalgoritmin perusteella ja nosturi seuraa sitä 

tietyin säännöin.  Kun reitillä ei ole väistettäviä esteitä, algoritmi palauttaa vain alku- ja 

loppupisteet. Välikoordinaatteja muodostuu kulloinkin tarvittava määrä, kun on tarve tehdä 

esteenkierto. 

Kuvassa 28 esitetään polku, joka sisältää aloituskoordinaatin (vihreä), kaksi 

välikoordinaattia (oranssit) sekä maalikoordinaatin (sininen). Punainen alue on kielletty, 

eikä kuormauselin sitä saa ylittää. Oranssien ympyröiden ympärillä olevat katkoviivalla 

rajatut neliöt kuvaavat eräänlaisia lähestymisalueita. Liikkeellelähdössä otetaan 

tavoitteeksi ensimmäinen välikoordinaatti. Kun saavutaan ensimmäiselle 

lähestymisalueelle, otetaan tavoitteeksi seuraava välikoordinaatti. Vastaavasti, toiselle 

lähestymisalueelle saavuttaessa, otetaan tavoitteeksi lopullinen koordinaatti. Tarkalleen 

välikoordinaattien kautta ei siis useimmiten todellisuudessa kuljeta, sillä uusi suunta 

asetetaan jo lähestymisalueella. Nopeuden hidastus aloitetaan ennen lähestymisaluetta 

siten, että välikoordinaattiin voisi tarvittaessa pysähtyä, jos käskyä seuraavaan ei tulisi.  

 

Kuva 28. Esteenkierto. 

Siltanosturin siltaa ja vaunua ajetaan erillisinä kokonaisuuksina 10 ms aika-askel 

kerrallaan. Kun nosturin sijaintia simuloiva logiikka saa käskyn, että nosturin tulee siirtyä 

tiettyyn xy-sijaintiin, asetetaan sillan päämääräksi parametrina annettu x-koordinaatti ja 

vaunun päämääräksi annettu y-koordinaatti. Siirtoa simuloidessa ei huomioida z-

koordinaattia, sillä siirtyminen toteutetaan aina kuormauselin yläasennossa. Kuvassa 29 

esitetään kaaviokuva nosturin liikkeen simuloimisesta sillan osalta. Kaavion 

tavoitekoordinaatilla viitataan siis polun yksittäiseen koordinaattiin. 
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Kuva 29. Polun seuraaminen sillan nosturin sillan osalta. 

Yhdenmukaista menetelmää käytetään vaunun paikan laskentaan, sitä ei ole sisällytetty 

toimintakaavioon selkeyttämisen johdosta. Ohjelmoinnin kannalta ajateltuna liikettä 

simuloidaan while-silmukalla, joka päätetään, kun maalikoordinaatti saavutetaan. 

Tarkastellaan kuvan toimintakaaviota hieman tarkemmin. Sillan sijaintia laskevalle 

simulaattorille annetaan siis tavoitekoordinaatteja sisältävä polku, joka käydään läpi 

yksitellen. Alkutilanteessa asetetaan polun ensimmäinen koordinaatti tavoitteeksi. 

Liikesimulaattori tarkastaa ensimmäiseksi, onko sillan nykyinen sijainti lähestymisalueen 

sisällä – jos näin on, valitaan polusta seuraava koordinaatti tavoitteeksi. Sillalle lasketaan 

uusi nopeusarvo �, jos lähestymisaluetta ei ole tavoitettu. Nopeuden laskiessa nollaan tai 

sen alle, on päädytty maalikoordinaattiin. Nopeuden ollessa suurempi kuin 0, lasketaan sen 

perusteella sillalle uusi paikka, kun tiedetään aika-askeleen pituus. 
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Kun tavoitekoordinaatin lähestymisaluetta ei ole saavutettu, niin seuraavaksi lasketaan siis 

sillan sen hetkinen jarrutusmatka – mihin liike pysähtyisi, jos alettaisiin jarruttaa. Liike on 

tasaisesti kiihtyvää, joten kuljettu matka hetkellä � saadaan yhtälöstä: 

 � =
1

2
	�
 (1) 

ja loppunopeus yhtälöstä: 

 � = 	�. (2) 

Edellä mainituista yhtälöistä saadaan yhtälöparin avulla ratkaistua jarrutusmatkalle yhtälö: 

 ������� =
1

2

�


	
, (3) 

jossa � viittaa sen hetkiseen sillan nopeuteen ja 	 hidastuvuuteen. Jos jarrutusmatka on 

suurempi tai yhtä suuri kuin etäisyys tavoitepisteeseen, aletaan vähentää nopeusmuuttujan  

�  arvoa (jarrutetaan). Näin silta saadaan pysäytettyä tarvittaessa tavoitekoordinaattiin. 

Jarrutusmatkan ollessa pienempi kuin etäisyys tavoitekoordinaattiin, lisätään nopeusarvoa 

(kiihdytetään) aina maksiminopeuteen asti. 

Kun nopeusmuuttujalle on laskettu arvo, lasketaan sen perusteella sillalle lopulta uusi 

paikka. Positiiviseen suuntaan kuljettaessa sillan uusi paikka saadaan laskettua lisäämällä 

sen hetkiseen sijaintiin aika-askeleen aikana kuljettu matka yhtälön: 

 � =  � + ���� ∗ 10 �� (4) 

mukaisesti. Vastaavasti, negatiiviseen suuntaan kuljettaessa uusi paikka lasketaan 

vähentämällä aika-askeleen aikana kuljettu matka. Kun uusi paikka on laskettu, palataan 

toimintakaavion mukaisesti sijainnin tarkastamiseen. Laskennassa suunta määrittyy 

erillisen apumuuttujan perusteella, jolloin nopeuden osoittavan muuttujan arvo on aina 

positiivinen. 

Siltanosturin silta ja vaunu siirretään molemmat siis saman periaatteen mukaisesti 

tavoitekoordinaatteihinsa. Molemmat kiihdytetään maksiminopeuteen ja jarrutus 

aloitetaan, kun jarrutusmatka on sellainen, ettei sen hetkistä tavoitekoordinaattia ylitetä. 

Välikoordinaattien osalla jarrutus muuttuu kiihdytykseksi, kun saavutaan 

lähestymisalueelle ja valitaan seuraava tavoitekoordinaatti. Maalikoordinaatin osalta 

nopeus laskee aina pysähtymiseen asti, sillä maalikoordinaatilla ei ole lähestymisaluetta, 

jolloin valitaan seuraava koordinaatti tavoitteeksi ja aletaan jälleen kiihdyttää. 
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Todellisuudessa aina ei ole kuitenkaan mahdollista kiihdyttää siltaa ja/tai vaunua 

maksiminopeuteen, vaan on käytettävä skaalattua nopeutta. Kuvassa 30 havainnollistetaan 

mahdollista tilannetta, kun nopeutta ei skaalata. Vihreä ympyrä osoittaa alkupistettä ja 

sininen ympyrä tavoitepistettä. Oranssi viiva kuvaa kuljettua reittiä, kun nopeutta ei ole 

skaalattu. Silta saavuttaa siis tavoitekoordinaattinsa liian varhain, mistä aiheutuu kielletylle 

alueelle ajautuminen. 

 

Kuva 30. Nopeuden skaalaus. 

Kuvan ongelman voi välttää sillan maksiminopeutta skaalaamalla niin, että vaunu ja silta 

ovat samanaikaisesti tavoitekoordinaatissa. Todellisuudessa toisen komponentin nopeuden 

skaalaaminen liian matalaksi aiheuttaa sähkömoottorin ylikuumenemisriskin. Toinen 

vaihtoehto on lisätä reitille yksi apukoordinaatti, jonka tarkan sijainnin määrittäminen voi 

olla ongelmallista. 

Kuormauselintä varten tarvitaan z-koordinaattiakselin suuntainen liike. Kiinnittymistä 

simuloitaessa kuormauselin laskeutuu pinon ylimmän paperirullan yläpinnalle, tarrautuu 

siihen ja lopulta nousee ylös paperirullan kanssa. Pystysuuntaista liikettä simuloitaessa 

käytetään myös kiihtyvyys-, maksiminopeus- ja hidastuvuusparametreja. Kuten 

tasoliikkeessä, myös pystysuuntaisessa liikkeessä hyödynnetään jarrutusmatkan arviointia. 

Nopeuden hidastus aloitetaan siten, ettei paperirullan yläpintaa läpäistä. 

5.7.4 Sisääntulo- ja ulosmenoportit 

Sisääntulo- ja ulosmenoportit ovat normaaleita varastopaikkoja, jotka ovat määritetty 

input- tai output-tyyppisiksi. Tällaisia varastopaikkoja on mahdollista linkittää keskenään 

eri varastoalueiden välillä. Kun output-varastopaikkaan siirretään rulla, ilmestyy se toisella 

varastoalueelle siihen linkitettyyn input-varastopaikkaan halutulla viiveellä tai viiveettä. 

Viiveellä kuvataan kuljettimen käyttämää aikaa. Output-varastopaikka voi olla myös 

linkittämätön, jolloin siihen siirrettäessä paperirulla poistuu varastosta ja järjestelmästä. 

Uuden paperirullan saapuessa input-varastopaikkaan, luo järjestelmä sille 3D-objektin. 
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5.8 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymäikkunan kautta käyttäjä pystyy määrittämään varaston parametrit sekä 

käyttämään simulaattoria. Varastoa määritettäessä siihen tehtävät muutokset näkyvät 3D-

ikkunan kautta. Käyttöliittymästä pyritään tekemään mahdollisimman yksiselitteinen ja 

helppokäyttöinen. Käyttäjä pystyy avaamaan valmiin varastorakenteen tiedostosta tai 

luomaan uuden. Uutta varastoa luodessa määritetään varastoalueiden (Storage) määrä ja 

kuinka monta nosturia kussakin on – muutokset näkyvät selvästi puumuotoisena 

käyttöliittymän sivussa. Kun perusrakenne on luotu, voidaan asettaa tarkemmat parametrit, 

kuten varastoalueiden mitat, varastopaikkojen sijainnit ja nostureiden nopeussuureet. 

5.8.1 Osakokonaisuuden rakenne ja toiminta 

Käyttöliittymä sijaitsee järjestelmän rakenteessa UI-kerroksella ja se toteutetaan Visual 

Studion käyttöliittymäsuunnittelutyökalulla. Perusperiaatteena on, että käyttöliittymä lataa 

varastonohjausjärjestelmästä varaston rakenteen, parametrit yms. Käyttäjän tehdessä 

muutoksia parametreihin, siirretään tieto siitä varastonohjausjärjestelmälle. Käyttöliittymä 

koostuu lomakesivuista, jotka ovat liitetty tiettyihin varaston toimintakokonaisuuksiin. 

Lomakkeen tiedot päivitetään järjestelmästä lomake avattaessa. Syötteitä annettaessa 

kenttiin tehdään osittainen tarkastelu siitä, onko annettu arvo validi. Tiedot tallentuvat 

järjestelmään tallenna-painiketta painettaessa. 

Käyttöliittymä toteutetaan englanninkielisenä johtuen Konecranesin kansainvälisestä 

toimintaympäristöstä, mahdollisuutta vaihtaa käyttöliittymän kieli toiseksi ei tulla 

toteuttamaan. Käyttöliittymään asetettavat suureet ovat SI-järjestelmän mukaisia. 

Käyttöliittymä kuitenkin toteutetaan siten, että mailijärjestelmän mukaisten yksiöiden 

käyttöönotto on tulevaisuudessa vaivatonta. Sisäisesti suureet tallennetaan järjestelmään 

aina SI-järjestelmän mukaisesti, käyttöliittymä esittää ne vain käyttäjän haluamalla tavalla. 

Kaikissa käyttöliittymään liitetyissä lomakesivuissa on yhtenevä toimintarakenne. Samaa 

lomakesivua käytetään esimerkiksi kaikissa nostureissa, tieto haetaan vain eri paikasta ja se 

tallennetaan eri paikkaan. Sisäisesti kullakin lomakesivulla on tieto, mihin järjestelmän 

osa-alueeseen se on liitetty. Ohjelmoinnin kannalta lomakesivu sisältää kolme eri 

pääosiota: kontrollien ja lomakekenttien alustaminen, kenttien sisällön hakeminen 

järjestelmästä ja kenttien sisällön tallentaminen järjestelmään.  



71 
 

5.8.2 Varastoalueen määrittely 

Varastoalueen määrittämiseen liittyvät erityisesti varastoalueen mitat, varastopaikat ja 

kielletyt alueet. Varastoalueen mitat kattavat pituuden, leveyden ja korkeuden. 

Varastoalueen mitat ajatellaan siltanosturin kuormauselimen toiminta-alueen rajoiksi.  

Varastopaikkojen ominaisuudet esiteltiin aiemmin kappaleessa 5.5.5 Varastopaikat. 

Esiteltyjen ominaisuuksien ohella käyttöliittymässä määritetään varastopaikan keskipisteen 

xy-koordinaatti varastoalueen lattiatasossa origon ollessa vasen alakulma kuvassa 31. 

Varastopaikat listataan käyttöliittymään ja niitä pystyy lisäämään, muokkaamaan ja 

poistamaan. Käyttöliittymään toteutetaan myös aputyökalu, jonka avulla pystytään 

täyttämään lattiataso varastopaikoilla, niin että kiellettyjen alueiden kohdalle niitä ei luoda. 

Kuten varastopaikkojenkin osalta, myös kielletyn alueen paikan määrää suorakulmaisen 

särmiön keskipisteen xy-koordinaatti. Kielletyt alueet ovat listattuna käyttöliittymässä ja 

niitä pystyy hallitsemaan varastopaikkojen tapaan. Sijainnin lisäksi kielletylle alueelle 

asetetaan pituus, leveys ja korkeus. 

 

Kuva 31. Varastoalueen määrittäminen. 

Taulukossa 2 esitetään kuvassa käytettyjä muuttujia. 

Taulukko 2. Varastoaluekuvan parametrit. 

Muuttuja(t) Selite 
LENGTH, WIDTH Varastoalueen leveys & pituus 
x1, y1 Paperirullan keskipisteen sijainti xy-tasokoordinaatistossa. 
x2, y2 Kielletyn alueen keskipisteen sijainti xy-tasokoordinaatistossa. 
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5.8.3 Nostureiden määrittely 

Nosturin ulkonäkö muodostetaan parametrisesti, eli simulaattorissa käytettävä 3D-malli 

muodostuu automaattisesti käyttöliittymään määritettyjen muuttujien perusteella. 

Järjestelmän toiminnan kannalta määräävät tekijät ovat kuormauselimen xyz-koordinaatti 

ja vaunun sijainti. PLC-logiikalta on saatavissa tieto kuormauselimen sijainnista, jonka 

perusteella nosturin malli paikoitetaan 3D-avaruuteen. Sillan leveystietoa tarvitaan 

tilavarauksen takia esimerkiksi muiden nostureiden väistelyyn. Tulevaisuudessa 

parametrisen mallin voi korvata osittain tai kokonaan erillisellä, nosturikohtaisella 3D-

mallilla. Käyttöliittymään asetettavat päämitat esitellään kuvassa 32. 

 

Kuva 32. Siltanosturimallin parametrit. 

Kuvassa esitetyt muuttujat selitetään taulukossa 3, ne ovat yleisesti käytettyjä päämittoja 

siltanosturisuunnittelussa. Yksityiskohtaisten detaljeiden määrittämisen mahdollisuutta ei 

kuitenkaan ole, esimerkiksi vaunun mittoja ei ole mahdollista asettaa. Päämittojen ohella 

määritetään nopeussuureet, eli kiihtyvyys, maksiminopeus ja hidastuvuus. 

Taulukko 3. Nosturin parametrien selitykset. 

Muuttuja Selite 
Span Kiskojen keskilinjojen etäisyys toisistaan. Määrittää sillan pituuden. 
Hook to rail Minimietäisyys nostimen keskilinjasta kiskon keskilinjaan. 
Height of lift Maksimi nostokorkeus. 
Floor to rail Etäisyys lattiatasosta kiskon yläpintaan. 
Rail gauge Vaunukiskojen keskilinjojen välinen etäisyys. Määrittää sillan leveyden. 
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5.8.4 3D-näkymä 

3D-näkymää hyödynnetään varaston konfigurointivaiheessa sekä simuloidessa. Erillinen 

apuikkuna on mahdollista avata, kun määritetään esimerkiksi nosturin parametreja tai 

varastopaikkoja. Pääsääntöisesti, tarvittavat 3D-objektit luodaan, kun simulointi-ikkuna 

avataan. Ikkuna päivitetään aina, kun jokin muutos tapahtuu. Näkymää päivitetään 

siirtämällä aiemmin tehtyjä objekteja kolmeulotteisessa avaruudessa tai luomalla kokonaan 

uusia. 3D-mallien hallinta perustuu matriiseihin, eli objektin paikkaa muutetaan 

translaatiomatriisilla ja kiertymää rotaatiomatriisilla kertomalla. Esimerkiksi nosturin 3D-

malli luodaan simulointi-ikkunan avausvaiheessa. Malli sisältää pääkokoonpanon, joka 

haarautuu alikokoonpanoihin, kuten siltaan ja vaunuun. Nosturin sijaintia pystytään 

siirtämään pääkokoonpanon paikkaa muuttamalla, alikokoonpanot seuraavat mukana. 

Objekteja pystytään myös skaalaamaan erikokoisiksi skaalausmatriisilla, jota 

hyödynnetään mm. nostolaitteen köysistön pituusmuutoksissa. 

Apuikkunan yhteyteen toteutetaan painikkeet, joiden avulla kuvakulmaa saa siirrettyä 

kulloisenkin tarpeen mukaan yläpuolelle, vasemmalle tai eteen. 3D-avaruudessa pystyy 

liikkumaan vapaasti hiiren avulla. Kuva muodostetaan oletusarvoisesti 

perspektiiviprojektiona, jossa näkökenttä on pyramidin muotoinen ja näin saadaan aikaan 

syvyysvaikutelma. Apuikkunaan toteutetaan myös painike, jolla kuvan saa muodostettua 

tarvittaessa ilman perspektiiviä, jolloin syvyysvaikutelmaa ei ole. Ilman perspektiiviä 

muodostetussa kuvassa esimerkiksi suoraan ylhäältäpäin kuvatussa paperirullavarastossa 

yksittäisistä rullista näkyy vain yläpinta, eli pyöreä muoto. 

5.8.5 Projektin tallennusmahdollisuus 

Projekti, eli määritelty varastokokonaisuus, on mahdollista tallentaa tiedostoon ja aiemmin 

määritetyn varaston avaaminen on mahdollista perinteiseen, Windows-ohjelmille 

ominaiseen tyyliin (File � Save & File � Open). Ominaisuus lisätään ohjelmistoon heti 

alkuvaiheilla, että saman skenaarion testaaminen onnistuu helposti, eikä varaston 

parametreja tarvitse joka kerta määrittää uudelleen. Tallentaminen perustuu olioiden 

serialisointiin, jossa järjestelmän sisältämä data, esimerkiksi muuttujien sisältö, 

muunnetaan yhtenäiseksi merkkijonoksi. Kun tiedosto avataan, luodaan oliot ja asetetaan 

niihin muuttujien sisältö tallennetun merkkijonon perusteella. 
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6 JÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN ESITTELY 

Tässä kappaleessa esitellään vaiheittain järjestelmän toteutusta, joka perustuu aiemmin 

laadittuihin suunnitelmiin. Kappaleessa keskitytään keskeisimpiin osa-alueisiin ja 

esittelemisessä hyödynnetään ohjelmointityön kuluessa otettuja kuvakaappauksia. 

Useimmat kuvakaappaukset ovat testikäyttöliittymästä, johon on tarvittaessa liitetty sen 

hetkiseen kehitysvaiheeseen liittyviä kuvaajia ja muita tarvittavia ominaisuuksia. 

Kappaleessa ei esitellä tarkkoja ohjelmakoodiratkaisuja, vaan toteutusta pyritään 

hahmottamaan lukijalle kuvamateriaalia ja tekstiä käyttäen. Toteutus ei etene täysin 

kronologisesti kappaleiden mukaan, sillä eri osa-alueiden ohjelmointia on jouduttu 

tekemään osittain rinnakkain. 

6.1 Varastonohjausjärjestelmä 

Varastonohjausjärjestelmän toteuttamisessa haastavimmat osuudet olivat geneerisen 

perusrakenteen ohjelmoiminen sekä useamman nosturin yhteistoiminnan toteuttaminen 

käytännössä. Geneerisellä perusrakenteella tarkoitetaan sitä, että käyttäjä voi vapaasti 

määrittää halutun määrän varastoalueita (Storage) sekä lisätä niihin tarvittavan määrän 

nostureita tapauskohtaisilla parametreilla. Riippumatta varastoalueiden ja nostureiden 

määrästä, moduuleiden välisen viestivuon tuli säilyä eheänä. Kuten suunnitteluvaiheessa jo 

arvioitiin, haasteita muodostui erityisesti säieohjelmoinnista johtuen. Muistipaikkojen 

käsittelemisessä eri säikeistä käsin sai olla erityisen tarkkana, erityisesti varastoa ajettaessa 

nopeutettuna paljastui useita yllättäviä virhetilanteita. Nopeutettuna ajaessa käsitellään 

helposti samaa muistipaikkaa samanaikaisesti, ellei ohjelmoija ole huolehtinut tarvittavista 

muistipaikan lukitustoimenpiteistä. 

Varastonohjausjärjestelmän osalta keskitytään erityisesti useamman nosturin 

yhteistoiminnan esittelemiseen. Yhteistoiminnan laajuudesta johtuen sen ohjelmointi 

toteutettiin vaiheittain toiminnallisuutta lisäämällä. Tavoitteena oli muodostaa käyrästö, 

jonka perusteella ohjataan nostureiden liikkeitä. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 

testauskäyttöliittymä, jonka avulla pystyi siirtämään yksittäisiä nostureita ennalta 

määrättyjen varastopaikkojen yläpuolelle. Varastopaikat oli asetettu tasaisin välimatkoin 

varastoalueen pituussuuntaisesti. Kuvan 33 mukaisesti, samalle radalle lisättiin viisi 

nosturia, joiden siirtäminen oli mahdollista käyttöliittymän painikkeiden avulla. Siirrettävä 

nosturi oli mahdollista valita alasvetovalikosta. 
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Kuva 33. Viisi siltanosturia samalla radalla. 

Siirtopainiketta klikattaessa logiikka tarkasti muut reitillä olevat nosturit 

reitinhakualgoritmia hyödyntäen. Yhtä nosturia siirrettäessä reitillä oli mahdollista olla 

neljä muuta nosturia, jotka olivat komennettava reitiltä ensin pois. Logiikka käski 

lähimpänä olevaa nosturia siirtymään riittävän matkan. Lähin nosturi teki yhtälailla 

tarkastuksen, mitä nostureita on siirrettävä, jotta se itse voisi siirtyä – samalla periaatteella 

edettiin siihen nosturiin, jonka reitillä ei ollut enää nostureita. Lopullinen siirtokomento 

eteni siis rekursiivisesti siihen nosturiin, jota ensimmäiseksi on siirrettävä lukkotilanteen 

avaamiseksi. 

Lukkotilanne avautui yksitellen nostureita siirtämällä. Siirtopainiketta klikattaessa tilanne 

tarkastettiin aina uudelleen ja lopullinen siirtokäsky eteni rekursiivisesti siihen nosturiin, 

jonka oli mahdollista tehdä väistö. Kun edettiin siihen tilanteeseen, ettei reitillä ole enää 

yhtään nosturia edessä, toteutettiin alun perin määritetty siirto. Käyttäjän tuli siis klikata 

siirtopainiketta niin useasti, kunnes lukkotilanne oli täydellisesti purkautunut ja lopullinen, 

päämääränä siirto oli toteutunut. Viiden siltanosturin ratkaisu on hyvin epätodennäköinen, 

mutta sen avulla pystyi testaamaan harvinaisia erikoistilanteita. Ongelmia lukkotilanteiden 

avaamisessa muodostivat erityisesti kiellettyjen alueiden huomioiminen. Myös 

väistöliikkeen pitää tapahtua siten, ettei nosturin vaunu ylitä kiellettyä aluetta. 

 



76 
 

Kun peruslogiikka nostureiden keskinäiseen väistelyyn oli toteutettu, siirryttiin 

nosturikohtaisen liikekäyräennusteen muodostamiseen. Alkutilanteessa ennuste 

muodostettiin ratkaisussa, jossa oli vain yksi siltanosturi. Sen jälkeen aiemmin kehitettyä 

väistelylogiikkaa laajennettiin siten, että koko skenaariosta tehtiin ennuste ennen 

varsinaisia siirtoja. Käyttäjän halutessa siirtää viiden nosturin radalla yhtä nosturia, 

muodostui ennustekäyrästö, joka sisälsi tarvittavat väistösiirtymiset ja alun perin tehtävänä 

olleen siirtymisen. Käyrästöllä nostureiden liikkeet olivat kronologisessa järjestyksessä, eli 

nostureiden liikkuminen toteutui yksitellen muiden ollessa paikallaan. 

Kuvassa 34 on esimerkkitapaus yhden nosturin liikkeen ennustamisesta. Punainen käyrä 

kuvaa etukäteen muodostettua ennustetta ja oranssi käyrä on toteuma, joka on piirretty 

reaaliaikaisesti siirron aikana. Kuten kuvaajasta voidaan nähdä, ennusteessa kiihdytys- ja 

hidastuvuusosuudet ovat jätetty huomiotta yksinkertaistamisen vuoksi. Ennustekäyrä 

muodostuu pisteistä, jotka määräytyvät siltanosturin liikkeellelähtöjen ja pysähtymisien 

perusteella. Lista liikkeellelähtö- ja pysähtymiskoordinaateista on muodostettu 

simuloimalla reitti sisäisesti läpi kerran. Testaustulosten perusteella ennuste vastasi 

riittävän hyvin toteumaa. 

 

Kuva 34. Reitin ennuste ja toteuma. 

Kun järjestelmä osasi muodostaa ennustekäyrästön toteutettavista liikkeistä, siirryttiin 

seuraavaan vaiheeseen nostureiden ohjaamisessa. Tavoitteena oli siis käyrästö, jonka 

perusteella pystyisi ohjaamaan nostureita siten, että ne liikkuisivat samanaikaisesti 

säilyttäen riittävän etäisyyden toisiinsa. Toteutetussa ennustekäyrästössä nosturit liikkuivat 

yksitellen, näin ollen oli toteutettava algoritmi käyrästön muokkaamiseen. Useamman 

nosturin ennustekäyrät oli siis liitettävä yhteen siten, etteivät ne leikkaa toisiaan ja riittävä 

toleranssi säilyy jatkuvasti.  
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Ennustekäyrästön limittämiseen tarkoitettu algoritmi toteutettiin erillisenä moduulina, joka 

liitettiin riittävän testauksen jälkeen simulaattoriin. Limitysalgoritmin yhteyteen toteutettiin 

yksinkertainen käyttöliittymä, johon piirtyi käyrästö ennen limitystä ja sen jälkeen. 

Testausvaiheessa limitettävä käyrästö muodostettiin eri määristä liikekäyriä käyttämällä 

satunnaisesti muodostettuja koordinaatteja kussakin. Käyrien limityksen mahdollistaa se, 

että nostureiden ennustekäyrät muodostuvat osista, jotka kuvaavat nosturin eri tehtäviä. 

Ennen tehtävää ja sen jälkeen on mahdollista venyttää käyrää, mikä käytännössä merkitsee 

nosturin paikallaan olemista. Nostureille lisätään siis odottamista tarvittaviin kohtiin, jotta 

erilliset käyräkomponentit limittyisivät. 

Kuvassa 35 nähdään esimerkki limitysalgoritmin toiminnasta. Ylempi käyrästö kuvaa 

lähtötilannetta ja se sisältää kolme erillistä, satunnaisista koordinaateista muodostettua 

käyrää. Alemmassa käyrästössä näille kolmelle käyrälle on toteutettu limitys algoritmia 

käyttäen. Limitetty käyrästö rakentuu suunnitelman mukaisesti paloittain tehtävä 

kerrallaan, käyrien leikkaustarkastelu tehdään aina uuden tehtävän lisäyksen yhteydessä. 

Limitysalgoritmi paikoittaa myös suunnitteluvaiheessa esitellyt trigger-pisteet, joiden 

perusteella nostureita lopulta ohjataan. 

 

Kuva 35. Limittelyalgoritmin testauskäyrästö ja limitetty lopputulos. 
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Lopulta limitysalgoritmi liitettiin simulaattoriin ja sille välitettiin nostureiden 

ennustekäyrästö. Kuvassa 36 nähdään yläpuolella kolmen nosturin ennustekäyrät, jotka 

limitettiin algoritmin avulla. Limitetty käyrästö näkyy kuvassa alimmaisena. Kuvan 

ennustekäyrä on muodostunut automaattisesti sitä mukaan kun paperirullavaraston 

sisääntuloporttiin on ilmestynyt paperirullia. Nosturit seurasivat onnistuneesti alapuoleista 

käyrästöä. Ongelmia tuotti lähinnä toleranssien hienosäätäminen, nosturit törmäsivät 

tietyissä tilanteissa toisiinsa. 

 

Kuva 36. Ennusteen limittäminen. 

6.2 Rajapinnat 

Eri moduuleiden välinen kommunikaatio toteutettiin suunnitelman mukaisesti; komennot 

siirtyvät viestivuossa alaspäin ja ylemmille tasoille raportoidaan. Kehitysvaiheen ja 

lopullisen järjestelmän ylläpidon helpottamiseksi viestit tallentuvat kirjanpitoon. Kuvassa 

37 käyttöliittymän alalaidassa näkyvä viestilogi, johon ilmestyy kirjaus aina kun jokin 

moduuli lähettää tai vastaanottaa viestin.  

Kuva 37. Viestilogi.  
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6.3 Varaston ja nostureiden simulointi 

Yksittäisen nosturin simuloinnin kehitys aloitettiin kuvan 38 mukaisella 2D-

testauskäyttöliittymällä, joka kuvasi siltanosturin kuormauselimen paikkaa ylhäältäpäin 

katsottuna. Käyttöliittymään oli mahdollista asettaa haluttu määrä koordinaatteja (x, y), 

joiden kautta nostimen oli määrä kulkea. Useammalla reittikoordinaatilla 

havainnollistettiin esteenkiertoa. Käyttöliittymään annetut koordinaatit näkyvät kuvassa 

sinisinä ympyröinä, jotka sijaitsevat neliöiden sisällä. Neliöt sen sijaan kuvaavat alueita, 

joihin saapuessaan nosturi saa ottaa tavoitteeksi seuraavan koordinaatin. Testausohjelma 

piirsi punaista pistettä kuvitellun kuormauselimen edetessä koordinaatista seuraavaan 

muodostaen yhtenäisen käyrän. Keltainen käyrä kuvaa simulaation aikana laskettua sarjaa 

pysähtymispisteitä, joihin nostimen liike olisi pysähtynyt, mikäli tehtävän suoritus olisi 

keskeytetty. 

 

Kuva 38. Testauskäyttöliittymä nosturin reitinseurannalle. 

Kuvakaappaus on otettu kesken simuloinnin. Tilanteessa kuormauselin on kulkenut neljän 

tavoitekoordinaatin kautta ja suuntana on maalikoordinaatti. Jos kuvan hetkellä 

aloitettaisiin jarrutus, punaisen käyrän olisi siis määrä päätyä sen hetkiseen ennustettuun 

pysähtymispisteeseen, eli keltaisen käyrän päähän. Toisin kuin punainen käyrä, keltainen 

käyrä piirtyy tavoitekoordinaattien, eli sinisten ympyröiden kautta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että ennen tavoitekoordinaattia aletaan jarruttaa siltaa ja vaunua niin, että tarvittaessa 

voitaisiin pysähtyä, ellei jatketakaan seuraavaan tavoitekoordinaattiin. Kun saavutaan 

neliön sisään, lopetetaan jarrutus ja aloitetaan kiihdytys kohti seuraavaa 

tavoitekoordinaattia.  
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Testikäyttöliittymää apuna käyttäen kyettiin siirtämään suunnittelun yhteydessä esitetty 

fysikaalinen malli C#-ohjelmakoodiksi ja paikantamaan virhekäyttäytymistä visuaalista 

näkymää apuna käyttäen. Kun todettiin, että kuormauselimen paikka siirtyy virheettömästi 

asetettuihin nopeusparametreihin perustuen alkukoordinaatista välikoordinaattien kautta 

aina lopulliseen, maalikoordinaattiin, lisättiin käyttöliittymään kuvan 39 mukaisesti 3D-

näkymä havainnollistamaan nosturin liikettä. Erillisessä ikkunassa oleva 3D-näkymä 

päivittyi sitä mukaan kun nosturi eteni varastossa, samalla piirtyi liikekäyrä 2D-ikkunaan 

kuten aiemminkin. 

 
Kuva 39. Nosturin liikkeen esittäminen 3D-muodossa. 

Tässä vaiheessa nosturi pystyi seuraamaan käyttöliittymästä manuaalisesti asetettua 

polkua. Seuraavassa vaiheessa nosturille oli mahdollista antaa pelkästään 

maalikoordinaatti, johon nosturin oli määrä siirtyä. Järjestelmä haki välikoordinaatit 

reitinetsintäalgoritmin perusteella, välikoordinaatit välitettiin nosturille ja se siirtyi niiden 

kautta maalikoordinaattiin. Samanaikaisesti lisättiin mahdollisuus lisätä varastoon 

kiellettyjä alueita, jotka näkyvät punaisina suorakulmaisina särmiöinä kuvassa 40. 

Reititysalgoritmille välitettiin kielletyt alueet ja ne huomioitiin reitityksessä. Samassa 

kuvassa näkyy reititysalgoritmin määrittämät välikoordinaatit mustina pylväinä, jotka ovat 

lisätty virheenpaikantamisen kannalta. Aiemmissa kuvissa vastaavat välikoordinaatit 

esitettiin sinisten ympyröiden avulla. 
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Kuva 40. Nosturin reitinseuranta. 

Kun nosturin reitinseuranta todettiin toimivaksi, lisättiin mahdollisuus tuoda paperirullia 

varastoon kuvan 41 mukaisesti. Samalla lisättiin radalle myös toinen nosturi. Paperirullia 

oli mahdollista lisätä ennalta määrättyyn varastopaikkaan käyttöliittymästä siihen 

tarkoitettua painiketta klikkaamalla. Käyttöliittymään oli määritetty painonapit, jotka 

osoittivat kolmea varastopaikkaa, joiden päälle haluttu nosturi oli mahdollista siirtää. 

Käyttöliittymässä oli myös painikkeet, joilla pystyi nostamaan paperirullan nostimella ylös 

ja laskemaan se alas haluttuun varastopaikkaan. Paperirullia oli mahdollista pinota 

päällekkäin. Suunnitelmien mukaisesti, varastopaikkoja luotiin automaattisesti 

käyttöönotettujen yläpuolelle. 

 

Kuva 41. Paperirullien siirtäminen varastossa. 



82 
 

6.4 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymän ulkoasu koostuu kolmesta eri pääalueesta, jotka ovat nähtävissä kuvasta 

42. Vasemmassa laidassa on puuvalikko, joka rakentuu sen hetkisen varastorakenteen 

mukaisesti. Puuvalikon oikealla puolella on näkymäikkuna, joka koostuu välilehdiltä 

valittavista alasivuista. Puusta valittaessa esimerkiksi jokin varastoalue (Storage), 

näkymäikkunaan päivittyy automaattisesti varastoalueen hallintaan liittyvät välilehdet. Eri 

välilehdille on jaoteltu loogisia kokonaisuuksia, kuten varastopaikkojen hallinta omalle 

välilehdelleen. Käyttöliittymän kolmas pääalue on alalaidan viestilogi, joka on koko ajan 

näkyvissä. Varastorakenne on mahdollista tallentaa vasemman ylälaidan File-valikon 

kautta. Tallennettaessa varastorakenne ja siihen liittyvät asetukset tallentuvat täydellisenä 

tiedostoon, joka on myöhemmin avattavissa. Lisäksi pääikkunassa on Open simulator -

painike simulaattorinäkymän avaamiseksi.  

 

Kuva 42. Käyttöliittymäikkuna. 

Käyttöliittymän suunnittelussa tähdättiin erityisesti selkeyteen ja hyvään käytettävyyteen, 

kaikki ylimääräinen karsittiin pois. Käyttöliittymätasolla pyritään ehkäisemään käyttäjän 

tekemiä virheitä mm. lomakkeiden esitarkastuksella. Alkuvaiheessa käyttöliittymä ei 

sisällä asiaan perehtymättömiä käyttäjiä opastavia toimintoja tai toiminnallisuutta selittäviä 

tekstejä. Tämän kappaleen edetessä käydään läpi käyttöliittymän perusominaisuuksia. 
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Käyttöliittymän puurakenne (kuva 43) on keskeisessä roolissa kokonaisuuden kannalta. 

Puurakenne koostuu solmuista (nodes) ja niiden alisolmuista. Erityisen keskeinen 

puurakenne on sen vuoksi, että varastonohjausjärjestelmä on sidottu siihen suoraan. Puussa 

olevat solmut sisältävät nimikkeen lisäksi linkin sen isäntäolioon. Isäntäoliolla tarkoitetaan 

esimerkiksi Storage-luokasta tietyillä parametreilla luotua instanssia. Klikattaessa jotakin 

puun solmua, avataan näkymäikkunaan oikean tyyppinen sivu linkitetyn olion perusteella. 

Avatulle sivulle välitetään linkki olioon ja sivun yhteydessä oleva ohjelmakoodi täydentää 

lomaketiedot yms. sen perusteella. Puurakennetta muokattaessa muuttuu varastorakenne 

varastonohjausjärjestelmässä samanaikaisesti. 

 

Kuva 43. Käyttöliittymän puunäkymä. 

Puun rakenteen ja siten koko varaston hallinta tapahtuu samalla periaatteella kaikkien 

komponenttien osalta. Kuvassa on Storage 1 -solmun näkymä. Nosturit ovat listattuna 

omalla välilehdellään ja niitä pystyy lisäämään ja poistamaan. Vastaavasti Warehouse-

solmussa on mahdollista hallita varastoalueita (Storage). Muokkaus päivittää sekä listan, 

että puurakenteen välittömästi. Poistettaessa solmu kaikki siihen linkitetyt solmut poistuvat 

samalla. Puu on erittäin havainnollistava ja käyttäjäystävällinen tapa esittää järjestelmän 

komponentit loogisessa järjestyksessä. 
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Varaston työskentelyalue määritetään yhdistelemällä kahden tyyppisiä alueita. 

Perusperiaatteena on luoda yksi alue, josta poistetaan palasia. Ensimmäiseksi lisätään 

tyypiltään ADD oleva alue, joka määrittää varastoalueen rajat. Tästä lisätystä alueesta 

poistetaan haluttuja alueita lisäämällä REMOVE-tyyppisiä alueita, jotka ovat kiellettyjä 

alueita. Molemman tyyppiset alueet ovat listattuna käyttöliittymässä kuvan 44 mukaisesti 

ja alue valitsemalla on mahdollista muokata sen tietoja. Lisättyjä alueita on mahdollista 

poistaa valitsemalla se listasta ja klikkaamalla Remove selected -painiketta. Aluekohtaisten 

mitta- ja paikkatiedon lisäksi on mahdollista kirjoittaa esimerkiksi lisätietoja Information-

kenttään tai valita, onko alue aktiivinen. 

 

Kuva 44. Varaston työskentelyalueen hallinta. 

Nosturikohtaisen työalueen määrittämiseen käytetään kaikin puolin identtistä työkalua. 

Varastoalueen yhteydessä tehtävä työskentelyaluemäärittely kattaa kaikki samalla radalla 

olevat nosturit, nosturikohtaisia lisäsääntöjä on mahdollista tehdä nosturin 

määrittelysivulta. Molemmissa työskentelyalueet koostuvat suorakulmaisista särmiöistä. 

Muutokset tallentuvat järjestelmään klikattaessa Save values -painiketta, Reset values 

palauttaa lomakekenttiin sillä hetkellä varastonohjausjärjestelmässä olevat tiedot. 
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Vastaavasti kuin työskentelyalueiden hallitsemisen osalta, varastopaikat ovat listattuna 

yksitellen kuvan 45 mukaisesti. Varastopaikka valitsemalla, voi sen tietoja muokata 

alapuolelle ilmestyvästä lomakkeesta. Listatut varastopaikat ovat SEED-tyyppisiä, joiden 

yläpuolelle järjestelmä luo tarvittaessa automaattisesti dynaamisia varastopaikkoja joiden 

ominaisuudet periytyvät alkuperäiseltä siemenpaikalta. Käyttöliittymästä on mahdollista 

asettaa pinon maksimikorkeus sekä muuta lisätietoa. Varastopaikka voi olla toiminnaltaan 

NORMAL, INPUT tai OUTPUT.  Ensimmäisellä viitataan normaaliin varastopaikkaan, 

kaksi jälkimmäistä viittaavat sisääntulo- ja ulosmenoportteihin. Varastoalueiden porttien 

toimintaa on mahdollista hallita ylemmällä Warehouse-tasolla, missä voi esimerkiksi 

linkittää eri varastoalueiden ulosmeno- ja sisääntuloportteja keskenään. 

 

Kuva 45. Varastopaikkojen määrittäminen. 

Listauksen yläpuolella näkyy numeroarvona siementyyppisten varastopaikkojen lukumäärä 

sekä maksimaalinen paperirullamäärä. Varastoon mahtuva paperirullien lukumäärä on 

laskettavissa, kun on tiedossa pinokohtainen paperirullan minimikorkeus ja pinon 

maksimikorkeus. Tässä vaiheessa kaikki varastopaikat ovat sylinterimuotoisia. 

Käyttöliittymässä Diameter viittaa paperirullan halkaisijaan ja Width korkeuteen rullan 

ollessa pystyasennossa.  
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Nosturikohtaisten parametrien määrittäminen on mahdollista siihen tarkoitetulta sivulta. 

Sivu sisältää lomakekentät nosturin päämittojen asettamiseen. Siltanosturin sillalle, 

vaunulle ja nostimelle on asetettavissa kiihtyvyys, maksiminopeus ja hidastuvuus. Lomake 

esitetään kuvassa 46. Parametrien lisäksi nosturille on mahdollista linkittää PLC-

simulaattori ja sille on määritettävissä kotisijainti, jossa nosturi on simuloinnin 

aloitushetkellä. 

 

Kuva 46. Lomake nostureiden parametrien asettamiseen. 

Jokaisen asetussivun yhteyteen on mahdollista avata 3D-apuikkuna, joka havainnollistaa 

sen hetkistä tilannetta. Kuvassa 47 on varastopaikkojen asettamisen yhteyteen avattavissa 

oleva ikkuna. Kuvan tapauksessa koko lattiapinta-ala on täytetty varastopaikoilla 

kiellettyjä alueita väistellen. Varastopaikkoja kuvataan sylinterin muotoisilla objekteilla, 

joiden korkeus määrittyy paperirullapinon maksimikorkeuden perusteella. Oranssit 

varastopaikat kuvaavat, että kyseessä oleva paikka on porttityyppinen. 

 

Kuva 47. Apuikkuna varastoalueen määrittämiseen. 



87 
 

Kuva 48 esittää simulaattorinäkymää ohjelmointityön päättyessä. Tämä näkymä on 

avattavissa klikkaamalla Open simulator -painiketta käyttöliittymästä. Käyttäjä voi liikkua 

3D-ympäristössä täysin vapaasti. Avattaessa ikkuna, simulaattori alkaa toteuttaa tehtäviä 

automaattisesti. Nostureiden ja koko varaston nopeutta on mahdollista säätää simulaattori-

ikkunassa olevalla vierityspalkilla. Tässä ikkunassa näkyvät 3D-objektit ovat identtisiä 

kuin parametrien asetusvaiheessa ilmenevät. Varastoalueita voi olla useampi rinnakkain, 

kuten liitteessä I olevassa kuvakaappauksessa esitetään. 

 
Kuva 48. Lopullinen simulaattorinäkymä. 

Loppuvaiheessa simulaattorin näkymää muokattiin visuaalisesti miellyttävämmäksi 

vaihtamalla esimerkiksi keltainen lattiataso kuvankaltaiseen ja lisäämällä varastopaikkoja 

indikoivat ympyränmuotoiset alueet lattiatasoon. Käyttöliittymän ja simulaattorinäkymän 

visuaaliseen edustavuuteen ei kuitenkaan käytetty prosentuaalisesti suurta osuttaa 

kokonaisajasta, sillä ensisijalla oli sisäisen toiminnan kehittäminen. Osa yksityiskohdista 

on kuitenkin tarkoituksella jätetty mallintamatta 3D-näkymään. Esimerkiksi nosturiratoja 

ei ole mallinnettu, sillä ne vain vaikeuttaisivat käyttäjän oleellisten asioiden havainnointia.  

Simulaattorinäkymä päivitetään aina muutos tapahtuessa. Käyttöliittymä sisältää tiedot 

näkymässä olevista objekteista. Objektitietoa verrataan varastonohjausjärjestelmän 

tietoihin ja jos havaitaan esimerkiksi uusi paperirulla järjestelmässä, luodaan sitä varten 

uusi 3D-objekti näkymään. Varastonohjausjärjestelmä päivittää objekteille jatkuvasti ajan 

tasalla olevaa koordinaattitietoa, jolloin tarvittaessa muodostuu liike. 
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Skenaario, jota simulaattori alkaa toteuttaa, muodostetaan Excel-

taulukkolaskentaohjelmalla kuvan 49 mukaisesti. Kuvassa on listattuna varastoon sisään 

saapuvia paperirullia. STORAGE ID määrittää varaston, johon paperirulla ilmestyy. INPUT 

ID määrittää sisääntuloportin, se siis viittaa haluttuun varastopaikkaan. ROLL ID on rullan 

identifioiva kokonaisluku. TIME määrää ajan sekunneissa, jolloin paperirulla ilmestyy 

sisääntuloporttiin. Ajanlasku aloitetaan simulaattorin käynnistyshetkellä ja kulunutta aikaa 

verrataan skenaarioon. Erillisellä Excel-välilehdellä on vastaavasti lista ulosmenoporttiin 

siirrettävistä paperirullista. 

 

Kuva 49. Excel-muotoinen skenaario. 

Excel-tiedostoon muodostettu skenaario tuodaan simulaattoriin siihen tarkoitettua 

painiketta klikkaamalla, jolloin sama lista ilmestyy näkyviin käyttöliittymään (kuva 50). 

Exceliä käytetään skenaarion luomiseksi, koska sitä käyttäen on helppo hallita tällaista 

rivimuodossa olevaa dataa. Simulaattori käy läpi listan työtehtävät, minkä jälkeen se jää 

odottamaan uusia. 

 

Kuva 50. Skenaario tuotuna simulaattoriin. 
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7 JÄRJESTELMÄN TESTAUS JA ARVIOINTI 

7.1 Vaatimusten toteutuminen 

Keskeiseksi vaatimukseksi asetettiin järjestelmän mukautuvuus, eli varastokokonaisuus 

nostureineen on muodostettavissa parametrien avulla. Yksityiskohtaisia vaatimuksia ei 

alkuvaiheessa koettu järkeväksi asettaa, tiedossa oli vain karkeahko rajaus projektin 

luonteesta johtuen. Visualisoinnin kannalta pyrittiin selkeyteen, jotta myös asiaan 

perehtymätön hahmottaa varaston toiminnan. Käyttöliittymän tuli myös olla selkeä ja 

helppokäyttöinen, jotta esimerkiksi myyntihenkilön on mahdollista konfiguroida varasto 

asiakkaan tarpeiden mukaan nopeasti. 

Järjestelmän mukautuvuus saavutettiin hyvin varastoalueen muodostuksen, nostureiden 

parametrisoinnin ja reitinetsinnän näkökulmasta. Varastoalueen mitat ovat vapaasti 

valittavissa ja kiellettyjä alueita on mahdollista määrittää haluttuihin sijainteihin. Niin 

ikään varastopaikkoja voi lisätä vapaavalintaisiin sijainteihin. Mukautuvuuden kannalta 

olisi ollut tärkeää testata järjestelmän toimintaa paperirullavarastojen ohella myös muilla 

varastotyypeillä. 

Varastonohjausjärjestelmän sisäisen toiminnan kannalta tehtiin onnistuneesti päätökset 

ohjelmiston jakamisesta eri moduuleihin ja niiden välisistä kommunikaatioperiaatteista. 

Tilakoneperiaatteella toimivat moduulit todettiin hyväksi vaihtoehdoksi selkeyden 

kannalta. Varastonohjaukseen toteutettiin perustoiminnot, kuten 

sisäänvarastointimahdollisuus sekä paperirullien tilaaminen. Ohjelman esittelyn ja 

tehokkuuden kannalta olisi ollut erinomaista, jos järjestelmään olisi aikataulun puitteissa 

ollut mahdollista toteuttaa monimutkaisempia toimintoja, kuten esimerkiksi paperirullan 

tilaaminen pinon keskeltä. 

Visuaalinen selkeys saavutettiin hyvin käytettäessä havainnollistavaa 3D-näkymää, jonka 

avulla automaattivarastojen toimintaan aiemmin perehtymätönkin henkilö ymmärtää 

helposti toiminnan. Käyttöliittymän yksiselitteisyyttä ei täysin vielä saavutettu, sillä siihen 

ei esimerkiksi vielä tässä vaiheessa lisätty minkäänlaista ohjeistusta. Muilta osin 

käyttöliittymästä saatiin toiveiden mukainen. 
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Lopullisen toimivuuden osoittamisen kannalta oleellista olisi ollut ohjelmakehityksen 

eteneminen siihen pisteeseen, että varastonohjausjärjestelmän toimintaa olisi ollut 

mahdollista testata todellisen PLC-logiikan kanssa. Vaikka kehitystyö läpi projektin on 

viety eteenpäin silmälläpitäen sitä, että järjestelmä on tarkoitus liittää ohjaamaan todellista 

varastoa, voi PLC-logiikkaan yhdistäminen silti aiheuttaa odottamattomia 

ongelmatilanteita.  

Yleisesti ottaen järjestelmä saatiin sellaiseen vaiheeseen, josta on hyvä jatkaa kehitystä 

eteenpäin. Suurin osa asetetuista tavoitteista saavutettiin täysmittaisesti. 

Laskentaohjelmisto-osasto sai paljon uutta tietoa automaattivarastoihin liittyen ja se osoitti 

myös ratkaisumallin toimivuuden ohjelmiston esittelyversion avulla. Keskeisimpiin 

ongelmakohtiin on nyt tiedossa ratkaisumalli. 

7.2 Ohjelmistotestaus 

Diplomityön loppuvaiheessa toteutetussa ohjelmistotestauksessa käytettiin melko 

perinteisiä ja yksinkertaisia menetelmiä. Testausta tehtiin läpi kehitysvaiheen, mutta 

ohjelmointityön päättyessä testaus toteutettiin laajamittaisemmin ja järjestelmällisemmin. 

Keskeistä testauksessa oli käytännössä melko harvinaisten erikoistilanteiden toteuttaminen. 

Nostureiden ja koko varaston ajaminen nopeutettuna aiheutti virheitä muutamissa 

tilanteissa kehitysvaiheen aikana. Toiminnannopeutus on erityisen virheherkkää, sillä sen 

johdosta moduuleiden välinen viestikeskustelu nopeutuu myös. Virhetilanteita aiheutui 

muun muassa siitä, että eri säikeissä olevien moduuleiden tilakoneet eivät vaihtaneet 

tilaansa oikeassa järjestyksessä.  

CPU-käyttöasteen ja muistinkäytön seuraamisella saa niin ikään tietoa ohjelman 

toiminnasta. Ohjelma sisältää useita päättymättömiä while-silmukoita, joiden hallitsematon 

käsittely aiheuttaa helposti lähes täyden CPU-kuorman, mikä hidastaa koko PC-

tietokoneen toimintaa. Muistinkäytön seuraaminen on myös erittäin tärkeää, sillä muistin 

loppuminen aiheuttaa usein koko ohjelman kaatumisen. Muistinkäytön osalta tässä 

ohjelmistossa on erityisen kriittistä 3D-objektien muodostaminen. Jos käyttämättömät 3D-

objektit kertyvät työmuistiin, eikä tarpeettomia poisteta, varaa ohjelma keskusmuistia koko 

ajan lisää. 
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Testausta varten luotiin 100 m x 20 m kokoinen varastoalue, joka sisälsi kolme erillistä 

kiellettyä aluetta. Varastoalueelle sijoitettiin kaksi nosturia, joissa nopeussuureet olivat 

identtiset. Varastoalue täytettiin varastopaikoilla kiellettyjä alueita väistellen. 

Normaaleiden varastopaikkojen lisäksi oli yksi sisääntuloportti ja yksi ulosmenoportti, 

porteille oli pääsy kummallakin nosturilla. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla luotiin 

skenaario, jonka kokonaiskesto oli noin 12 tuntia. Skenaario sisälsi 210 sisäänvarastointia 

– sisääntuloporttiin ilmestyi uusi paperirulla 100 sekunnin välein. Sisäänvarastoinnin 

päätyttyä tehtiin 209 ulosvarastointia 100 sekunnin välein. Skenaarion toteuduttua 

varastoalueella tuli siis olla yksi paperirulla jäljellä. 

Skenaario ajettiin onnistuneesti läpi sekä normaalinopeudella, että 200-kertaisella 

nopeudella. 200-kertaisella nopeudella ajaminen vei aikaa noin 3,5 minuuttia ja se 

toistettiin useita kertoja. Normaalinopeudella ajaminen toteutettiin työajan ulkopuolella, 

jolloin käytetty aika yms. tiedot tarkastettiin logitiedon perusteella. Ohjelmassa ei havaittu 

epävakautta tai muuta vakavaa virhekäyttäytymistä missään vaiheessa. Ohjelman 

prosessorikuormitus pysyi tasaisesti noin kymmenessä prosentissa, joten väärin toimivia 

silmukoita ei todennäköisesti ollut. Suurin osa prosessoriajasta kului 3D-visualisointiin. 

Ohjelma käytti keskusmuistia noin 80 Mt, jossa ei huomattavia muutoksia testiajojen 

aikana tapahtunut. 

Nostureiden reitin ennustamiseen ja ennusteen seuraamiseen keskityttiin erityisen paljon 

testauksen aikana.  Käyttöliittymässä oli kuvaaja, johon ennuste ja toteuma piirtyivät 

kuvan 51 mukaisesti. Yhtälailla, kuten aiemmin esitetyissä kuvaajissa, vaaka-akselilla on 

aika sekunteina ja pystyakselilla nosturin sillan sijainti varastoalueella. Molemmille 

nostureille on oma käyrä (vihreä ja punainen). Tehtävän ilmestyessä nosturille, piirtyi 

kuvaajaan ennuste ohuena käyränä. Toteuma piirtyi reaaliaikaisesti pisteitä sisältävänä 

käyränä sitä mukaan kun nosturi toteutti sille annettua tehtävää. Kuvaan on ympyröity 

kohta, jossa ennuste ja toteuma poikkeavat hieman toisistaan.  

 

Kuva 51. Ennusteen virheellinen seuraaminen. 
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Pienillä poikkeamilla, kuten kuvassa, ei ole merkitystä järjestelmän toimintaan. 

Järjestelmän tulee sopeutua tilanteeseen, vaikka toteuma ei olekaan täysin ennusteen 

mukainen. Varsinkin todellisia nostureita ohjatessa ei voida olettaa, että siirtojen 

muodostamat käyrät olisivat täysin ennustettavissa. Simulaatiossa poikkeama voi johtua 

esimerkiksi ennusteen muodostamistavasta, joka on ohjelmassa yksinkertaistettu. Toinen 

vaihtoehto on ohjelmasäikeet, joita ei tällä hetkellä ole täydellisesti synkronoitu keskenään. 

Ajankulku lasketaan ylimmällä tasolla. Erityisesti varastoa ajettaessa nopeutettuna, nosturi 

saattaa myöhästyä aikataulusta, jos sitä ylläpitävä ohjelmasäie ei saa riittävästi laskenta-

aikaa prosessorille. 

Käyttöliittymään on mahdollista syöttää virheellistä tietoa, jolloin varasto ei toimi 

toivotulla tavalla. Yksinkertaiset tarkastukset tehdään käyttöliittymässä, jolloin esimerkiksi 

kirjaimia ei ole mahdollista syöttää numerokenttään. Käyttäjä voi kuitenkin määrittää 

esimerkiksi varastopaikan koko lattiatason ulkopuolelle, jolloin nosturin ei ole mahdollista 

päästä sen yläpuolelle. Tällaisia virhekäyttäytymisiä ei testattu, sillä tarkkojen 

reunaehtojen ja niiden tarkastamisen toteuttaminen ei ollut aikataulun puitteissa 

mahdollista. 

Testauksen perusteella ohjelma toimi odotetulla tavalla. Kehitysvaiheessa havaituista 

muistinkäsittelyongelmista oli päästy eroon, erilliset ohjelmasäikeet eivät siis aiheuttaneet 

epävakautta. Reititys laski kahden pisteen välille reitin onnistuneesti kaikissa tapauksissa 

testauksen aikana ja nosturit seurasivat ennustetta riittävällä tarkkuudella. Prosessorin 

käyttöasteessa tai keskusmuistin kulutuksessa ei havaittu poikkeavuuksia. Testausjakso oli 

kehitystyön tässä vaiheessa kuitenkin melko lyhyt, eikä esimerkiksi useita eri skenaarioita 

testattu. 

7.3 Jatkokehitys 

Diplomityön aikana toteutetun esiselvitys- ja ohjelmointivaiheen jälkeen järjestelmän 

kehittäminen aloitetaan näillä näkymin laajamittaisempana. Diplomityön yhteydessä 

saatuja tuloksia hyödynnetään lopullisessa toteutuksessa; osakokonaisuudet siirretään 

järjestelmään perusteellisesti testattuna. Pääpiirteissään perusrakenne tulee pysymään 

muuttumattomana, mutta esimerkiksi käyttöliittymä on tarkoitus erkaannuttaa 

varastonohjauslogiikasta. Varastonohjauslogiikkaan on perustoiminnallisuuden ohelle 

lisättävä älykkyyttä. 
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Tarkoituksena on siis erkaannuttaa käyttöliittymä ja varastonohjauslogiikka toisistaan, 

suunnitelmissa on käyttää perinteistä client/server -ratkaisua TCP-yhteyden välityksellä. 

Käyttöliittymä tulee olemaan siis asiakkaan (client) asemassa ja varastonohjausjärjestelmä 

palvelimen (server). Tällaisella menettelyllä saadaan varastonohjausjärjestelmään lisää 

luotettavuutta, sillä se sisältää vain varastonohjauksen kannalta kriittiset komponentit, eikä 

enää mm. 3D-visualisointiratkaisuja. Ratkaisu mahdollistaa myös asetuksien muuttamisen 

salatun etäyhteyden välityksellä. 

Liitäntä SQL-tietokantaan on erittäin oleellinen osa kokonaisuutta ja se toteutetaan 

aloitettavan projektin alkuvaiheessa. Tietokantaan on suunnitelmissa siirtää muun muassa 

logitietoa ja käyttöstatistiikkaa. Tarvittaessa, myös varaston konfiguraatiotieto on 

mahdollista tallentaa tiedoston sijaan tietokantaan. Logitieto on erittäin tärkeää 

virhetoiminnallisuuden analysoinnin kannalta, jotta virhetilanteet voidaan tulevaisuudessa 

ehkäistä. Käyttöstatistiikkaa hyödynnetään esimerkiksi nosturin eri komponenttien 

huoltotarpeiden määrittämisessä.  

Varastonohjausjärjestelmä sisältää nyt perusominaisuudet ja siihen on lisättävä älykkyyttä. 

Lähiajan tarpeita ovat materiaalin hakeminen pinon välistä ja useamman nosturin hand 

over -tilanteista suoriutuminen. Strategiaa on niin ikään kehitettävä optimaalisemmaksi, 

jolloin tehtäviin käytettyä kokonaisaikaa saadaan lyhennettyä. Strategiaan liittyvät 

keskeisesti myös materiaalikohtaiset prioriteetit ja ryhmittelymääritykset (group). 

Ryhmittelyllä tarkoitetaan mm. saman paperilaadun tai tilauksen asettamista samaan 

ryhmään esimerkiksi ID:n perusteella, jolloin on mahdollista tilata ulosmenoportille kaikki 

samaan ryhmään kuuluvat paperirullat yhdellä kertaa. 

PLC-logiikoiden yhdistäminen varastonohjausjärjestelmään on tehtävä hyvissä ajoin, sillä 

tarkoituksenahan on yhdistää ohjauslogiikka ohjaamaan myöhemmin todellisia nostureita. 

Ajoissa tehtävän PLC-testauksen avulla voidaan varmistua, että kehitystyötä on tehty 

oikeaan suuntaan, eikä mitään olennaista ole jäänyt huomiotta. Testaus tehdään varta 

vasten siihen käyttötarkoitukseen tarkoitettujen PLC-logiikoiden avulla, jolloin logiikoiden 

ei tarvitse olla kytkettynä taajuusmuuttajiin tai sähkömoottoreihin, vaan testaus onnistuu 

toimistotiloissa. 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Diplomityössä käsiteltiin automaattivarastojen ohjausta ja simulointia erityisesti 

paperirullavarastojen näkökulmasta. Päämääränä oli perehtyä tarkasti nykyisen 

varastonohjausjärjestelmän toimintaan, kehittää uusi ratkaisumalli puutteiden sekä 

toiveiden perusteella ja lopulta osoittaa ratkaisumallin toimivuus ohjelmoimalla 

esittelyversio simulaattorista ja varastonohjausjärjestelmästä. Kattavan esiselvityksen on 

tarkoitus helpottaa projektin resurssitarpeen määrittämistä, aikataulutusta ja budjetin 

laatimista. 

Tarve järjestelmälle muodostui erityisesti automaatio- ja myyntiosastojen puolelta. Tällä 

hetkellä käytössä olevaa varastonohjausjärjestelmää on tarve päivittää nykyaikaisemmaksi 

ja helpommin ylläpidettäväksi. Myyntiosaston toiveissa on työkalu, jonka avulla on 

mahdollista esitellä varaston toimintaa asiakkaille ja jonka avulla pystyy tekemään 

laskelmia esimerkiksi tarvittavasta varastokoosta ja nosturikapasiteetista. Tarkoituksena on 

myös hyödyntää ohjelmistoa suunnitteluvaiheessa mm. etukäteen toteutettavalla 

testauksella. 

Käsiteltävä alue oli minulle ja samoin koko laskentaohjelmaryhmälle melko uusi. Tästä 

johtuen tutustuminen automaattivarastojen toimintaan jopa yleisellä tasolla vei paljon 

aikaa. Niin ikään, samasta syystä yksityiskohtaisten vaatimusten asettaminen järjestelmälle 

osoittautui mahdottomaksi ja päädyttiin määrittämään vain karkea rajaus. Keskeiseksi 

vaatimukseksi asetettiin järjestelmän mukautuvuus ja työn saattaminen siihen vaiheeseen, 

että sen avulla on mahdollista osoittaa ratkaisumallin toimivuus. Varastotyypiksi 

määritettiin ensisijaisesti paperirullavarasto. 

Nykyiseen järjestelmään tutustuttiin pääsääntöisesti aiemmin toteutuneiden projekteiden 

perusteella, varastonohjausjärjestelmän C-ohjelmointikoodiin tutustumalla ja automaatio-

osaston edustajan kanssa keskustelemalla. Varastonohjausjärjestelmän ohella tutustuttiin 

myös käytössä olleisiin projektikohtaisiin simulointi- ja laskentatyökaluihin. Tutustumisen 

jälkeen puutteita ja toiveita kartoitettiin yhteispalavereilla eri osastojen kanssa. 

Palavereiden perusteella saatiin käsitys, että suunnitelman kaltaiselle järjestelmälle on 

todellinen tarve ja sen toteuttaminen kannattaa aloittaa. 
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Työn kuluessa tehtiin alustava suunnitelma varastonohjausjärjestelmälle ja siihen 

liitettävälle 3D-simulaattorille. Suunnittelussa keskityttiin erityisesti ohjelmiston 

moduuleihin ja niiden väliseen kommunikaatioon. Määritettiin, että moduulit toimivat 

erillisissä ohjelmasäikeissä ja ne ovat toteutettu tilakoneperiaatteella. Perusrungon ohella 

nostureiden reitittämiseen ja useamman nosturin yhteistoiminnan suunnitteluun käytettiin 

merkittävä työpanos. 

Suunnitelmiin perustuen ohjelmoitiin perusominaisuudet kattava varastonohjausjärjestelmä 

ja simulaattori C#-ohjelmointikielellä. Ohjelmistokehityksessä käytettiin Microsoft Visual 

Studio 2010 -ympäristöä, jolla toteutettiin niin ikään myös Windows-käyttöliittymä. 

Ohjelmoinnissa hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan Konecranesin sisäisiä 

komponentteja, kuten 3D-kontrollia. Ohjelmoinnin edetessä suunnitelmat tarkentuivat ja 

samalla tehtiin myös testausta. 

Perusominaisuudet kattava ohjelmisto saatiin toteutettua aikataulun puitteissa. Ohjelmiston 

avulla on mahdollista esitellä varaston toimintaa syöttämällä esimerkiksi ennalta määrätty 

skenaario sisään saapuvista paperirullista Excel-muotoisena. Varastonohjausjärjestelmä 

sijoittaa paperirullat automaattisesti varastoon ja 3D-näkymä havainnollistaa varaston 

tapahtumat. Järjestelmä on mukautuva, eli muun muassa varasto on mahdollista muodostaa 

halutuilla mitoilla. Kaiken kaikkiaan, kehitetyn ohjelmiston avulla oli mahdollista osoittaa 

ratkaisumallin toimivuus. Järjestelmää testattiin lopuksi kattavammin. 

Kokonaisuus osoittautui erittäin laajaksi ja siten aikataulun puitteissa oli keskityttävä vain 

kaikista keskeisimpiin asioihin, jotta kehitystyön lopputuloksena saatiin toimiva 

ohjelmisto. Esimerkiksi käyttäjän antamien syötteiden tarkastamiseen ei ollut mahdollista 

tehdä toiminnallisuutta. Uuden varastonohjausjärjestelmän ja simulaattorin kehittäminen 

jatkuu näillä näkymin laajamittaisempana diplomityön päätyttyä. Diplomityön avulla 

pystyttiin tutustumaan kattavasti nykyiseen järjestelmään ja määrittämään suunta, kuinka 

tästä eteenpäin jatketaan. 
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LIITE I: Kuvakaappauksia simulaattorista 
 
 

 
Kuvakaappaus 1. Kolme varastoaluetta rinnakkain. 
 
 
 

 
Kuvakaappaus 2. Varastoalue ylhäältä kuvattuna. 
 
 
 
 

 
Kuvakaappaus 3. Varastoalue sivusta kuvattuna. 


