
 

 

 

 

LUT-YLIOPISTO 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhani Nordström 

 

ROBOTISOIDUN HIONNAN SUORITUSKYKYANALYYSI VAATIVAN 

GEOMETRIAN VIIMEISTELYSSÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastajat:  Professori Harri Eskelinen 

Professori Juha Varis 



 

 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

LUT-Yliopisto 

LUT Energiajärjestelmät 

LUT Kone 

 

Juhani Nordström 

 

Robotisoidun hionnan suorituskykyanalyysi vaativan geometrian viimeistelyssä 

 

Diplomityö 

 

2019 

 

94 sivua, 52 kuvaa, 5 taulukkoa ja 7 liitettä 

 

Tarkastajat:  Professori Harri Eskelinen 

Professori Juha Varis 

 

Hakusanat:  Teollisuusrobotti, radan toistotarkkuus, robotisoitu hionta 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli analysoida ja arvioida sekä tuottaa analyyttista 

vierailutietoa robotisoidun hionnan jatkokehitystyön perusteeksi hiontaprosessille 

määrätyillä laatuvaatimuksilla. Käytännön kokeiden mittaustulosten perusteella vertailtiin 
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The aim of this thesis was to analyze, evaluate and produce analytical comparative data to 

support further development of robotized grinding process in compliance with grinding 

process quality requirements. Both robotized and manually executed material removal rate 

and two different robot systems performance characteristics were compared based on 

practical test results. Performance comparison focused on robot arms accuracy and used 

control methods. Literature research were made to identify key factors in the robotized 

grinding process and performance characteristics.  

 

In practical experiments, the surface roughness and material removal rate were measured. 

Results give valuable information for further researches and can also be used to improve 

manual grinding process.  

 

Based on results, integrated force control method combined to offline-programming is not 

optimal approach to implement robotized material removal application. Robot arm position 

repeatability seems to correlate to path repeatability. In addition, using optical 3D-scanning 

method in accurate material removal rate measurements is not recommended due to the 

inaccuracy in the titanium oxide spraying. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

�̅� vektori, saavutetun orientaation komponentti 

�̅� vektori, saavutetun orientaation komponentti 

𝑐̅  vektori, saavutetun orientaation komponentti 

𝜃𝑖  nivelen kulma eli tukivarren kiertymäkulma 

𝑎𝑐 määritellyn orientaation kulma a 

𝑎𝑐𝑖  ennalta määritellyn liikeradan orientaatio 

𝛼𝑖  tukivarren kiertymä eli peräkkäisien akselien välinen kulma 

𝑎𝑖  tukivarren pituus eli peräkkäisien akselien välinen etäisyys 

𝑎𝑖𝑗 saavutetun liikeradan orientaatio 

𝑎𝑗 saavutetun orientaation kulma a 

AP asentotarkkuus (pose accuracy) 

𝐴𝑃𝑎 orientaatiotarkkuuden komponentti a 

𝐴𝑃𝑏 orientaatiotarkkuuden komponentti b 

𝐴𝑃𝑐 orientaatiotarkkuuden komponentti c 

𝐴𝑃𝑝  paikoitustarkkuus 

AT ratatarkkuus (path accuracy) 

𝐴𝑇𝑎 orientaation ratatarkkuuden komponentti a 

𝐴𝑇𝑏 orientaation ratatarkkuuden komponentti b 

𝐴𝑇𝑐 orientaation ratatarkkuuden komponentti c 

AV  ratanopeuden tarkkuus (path velocity accuracy) 

𝑏𝑐 määritellyn orientaation kulma b 

𝑏𝑐𝑖 ennalta määritellyn liikeradan orientaatio 

𝑏𝑖𝑗  saavutetun liikeradan orientaatio 

𝑏𝑗   saavutetun orientaation kulmat b 

𝑐𝑐 määritellyn orientaation kulma c 

𝑐𝑐𝑖 ennalta määritellyn liikeradan orientaatio 

𝑐𝑖𝑗  saavutetun liikeradan orientaatio 

𝑐𝑗 saavutetun orientaation kulmat c 

CO  kulmaylitys (cornering overshoot) 
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CR  kulmapyöristyksen virhe (cornering round-off error) 

𝑑𝑖  nivelen offset eli nivelen akselin suuntainen siirtymä 

FV  ratanopeuden vaihteluun (path velocity fluctuation) 

𝐺  saavutettujen paikoituksien massakeskipiste  

L  kiillotettavan alueen pituus 

N  syöttöjen määrä  

𝑂1  peruskoordinaatiston origo 

𝑂𝑐  pituusyksiköissä määritelty paikoitus 

𝑂𝑗 työkappalekoordinaatisto 

𝑂𝑘 tehtäväkoordinaatisto 

𝑂𝑚  työkalulaipan koordinaatiston origo 

𝑂0 maailmakoordinaatisto 

𝑂𝑡  tarttujaan sidotun työkalukoordinaatiston origo 

p paikkavektori 

P peruskoordinaatisto 

Ra aritmeettinen keskimääräinen pinnankarheusarvo 

RP  asennon toistotarkkuus (pose repeatability) 

𝑅𝑃𝑎 orientaation toistotarkkuuden komponentti a 

𝑅𝑃𝑏 orientaation toistotarkkuuden komponentti b 

𝑅𝑃𝑐 orientaation toistotarkkuuden komponentti c 

𝑅𝑃𝑙 paikoituksen toistotarkkuus 

RT radan toistotarkkuus (path repeatability) 

RV  ratanopeuden toistotarkkuus (path velocity repeatability) 

T työkalukoordinaatisto 

W  työkalun hiovan pinnan halkaisija. 

w  todellinen työstöradan leveys 

𝑥𝑐 määritellyn paikoituksen x-koordinaatti 

𝑥𝑗 saavutetun paikoituksen x-koordinaatti 

𝑦𝑗 saavutetun paikoituksen y-koordinaatti 

𝑦𝑐 määritellyn paikoituksen y-koordinaatti 

𝑧𝑐 määritellyn paikoituksen z-koordinaatti 

𝑧𝑗 saavutetun paikoituksen z-koordinaatti 
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CAD tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer Aided Design) 

CBN boorinitridi (Cubic Boron Nitride) 

DOF robottikäsivarren vapausasteiden lukumäärä (Degrees of Freedom) 

KRL robotin ohjelmointikieli (KUKA Robot Language) 

NDT  rikkomaton aineenkoetus (Non-Destructive Testing) 

RMSE  keskineliövirheen neliöjuuri (Root Mean Square Error) 

SJR  Scientific Journal Rankings 

SNIP Source Normalized Impact Per Paper 

TCP työkalun keskipiste (Tool Center Point)  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kohdeyrityksen suorittamissa F/A-18 hävittäjän SSP-rakennemodifikaatiotöissä (Structural 

Sustainment Program) on tuotannon alusta asti käytetty robottijärjestelmää kahdessa 

jyrsintää vaativassa modifikaatiotyössä, jotka olisivat manuaalisesti olleet liian haasteellisia 

tehdä. Muut modifikaatiotyöt on alusta alkaen suoritettu manuaalisesti. Tuotannossa 

ensimmäisien hävittäjien aikana kävi ilmi, että manuaalisesti suoritettavat työvaiheet veivät 

odotettua enemmän aikaa ja projektin kiireellisen aikataulun vuoksi nähtiin aiheelliseksi 

tutkia, voidaanko tuotannon läpimenoaikaa lyhentää robotisoimalla myös muita lastuavan 

työstön modifikaatiotöitä. Jos tuotantoa voitaisiin tehostaa lisäämällä robotisointia, pitäisi 

myös selvittää, olisiko investointi kannattava ja täyttyisivätkö kaikki laatuvaatimukset.  

 

1.1 Tutkimusongelma 

Sovelluskohteen vaatimukset asettavat tiukat kriteerit sen työtehtävän lopputulokselle, jonka 

vuoksi myös toteutettavan robottijärjestelmän toiminnan pitää olla luotettava. Suunnitellulla 

robottijärjestelmällä tavoitellaan hiontatyössä esiintyvien työvirheiden minimoimista ja 

tuotannon tehokkuuden lisäämistä. Kohdeyrityksellä ei ole tällä hetkellä kokemusta 

hionnassa käytettävän teollisuusrobotin, sen työkalujen ja ohjausjärjestelmän hankintamallin 

laatimisesta. Edellä mainituista näkökohdista johtuen robottijärjestelmien käyttöönotto on 

valmisteltava huolellisesti ja valittavan robottijärjestelmän suorituskyky on verifioitava 

todellisuutta vastaavassa käyttökohteessa.  

 

1.2 Tavoitteet 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on analysoida ja arvioida sekä tuottaa 

analyyttista vertailutietoa robotisoidun hionnan jatkokehitystyön perusteeksi 

hiontaprosessille asetetuilla laatuvaatimuksilla. Tavoitteena on myös tuottaa luotettavia 

mittaustuloksia, joiden perusteella voidaan vertailla manuaalisesti ja robotisoidusti 

suoritettavan hionnan pinnankarheutta ja materiaalin poiston määrää, sekä kahden eri 

robottijärjestelmän suorituskykyä.  

 



13 

 

 

 

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteiden täyttymisen todentamiseksi tullaan vastaamaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

• Millä argumenteilla ja miksi manuaalinen hiontatyö kannattaisi korvata 

robotisoidulla järjestelmällä?  

• Miten sovitetaan yhteen robottijärjestelmän liikeradat, hiontatyökalut ja työkalun 

liikeradat suhteessa manuaalisesti määritettyjen hionnan lopputuloksen 

laatuvaatimusten kanssa?  

• Mitä vaiheita sisältyy kohdeyrityksen tarvitseman robottijärjestelmän 

ominaisuuksien ja suorituskyvyn testaamiseen ja miten tällainen testaus tulisi 

suorittaa?  

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodin perustan luovat robottitoimittajan kanssa yhteistyössä toteutettavat 

robottijärjestelmien vertailevat käytettävyyskokeet. Lisäksi suoritetaan robottikäsivarsien 

suorituskykyä koskevien uusimpien tieteellisten julkaisujen haku ja analysointi. Tehtyjen 

kokeiden perusteella esitetään sovelluskohteeseen käyttökelpoista robottijärjestelmää.  

 

1.5 Rajaukset 

Tämä työ on rajattu käsittelemään hionta- ja kiillotusprosessia vaikkakin lopulliseen 

robottijärjestelmään integroidaan myös kuulapuhalluslaitteisto. Tutkimukset tehdään 

kuitenkin sellaisilla roboteilla, että niiden hyötykuorma, ulottuvuus ja vapausasteiden 

lukumäärä eivät rajoita kuulapuhalluslaitteiston integroimista osaksi robottijärjestelmää.  

 

1.6 Tieteellinen anti 

Tämä tutkimus tuottaa kohdeyritykselle uutta tietoa hiontarobotin, sen työkalujen ja 

ohjausjärjestelmän käyttöönoton ja suorituskyvyn testaamisen toimintamallin laatimisesta. 

Kohdeyrityksellä on tämän tutkimuksen perusteella tarvittavat tiedot ja valmiudet siirtyä 

suoraan robottijärjestelmän hankintavaiheeseen. Sovellettavissa olevana tuloksena tutkimus 

antaa kohdeyritykselle keinoja hallita nykyistä paremmin robottijärjestelmien hankintaa ja 

vertailua. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida robottijärjestelmän hankintaan liittyviä 

teknisiä riskejä ja antaa suosituksia robottijärjestelmän komponenttien sekä mittalaitteiston 

valinnassa. 
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2 ROBOTTIJÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT JA MEKANISMIT 

 

 

Kohdeyrityksen hävittäjän rakennemodifikaatiotöiden robotisointiin tähtäävä 

kehitysprojekti asettaa fyysisiä rajoitteita ja vaatimuksia erityisesti robotin mekaanisille 

rakenteille. Robottivalmistajilla on tarjolla paljon erilaisia robotteja, joissa käytettävät 

mekaaniset ratkaisut poikkeavat toisistaan huomattavasti riippuen robotin 

käyttötarkoituksesta.  

 

Kohdeyrityksen tapauksessa robotisoitavia työkohteita on useita ja robottijärjestelmän 

investoinnin tavoitteena voidaan pitää, että sama robotti pystyy suorittamaan kaikki 

työtehtävät jokaisessa työkohteessa. Työtehtävien haasteellisuudesta ja robotilta 

vaadittavista ominaisuuksista johtuen tässä työssä keskitytään tarkastelemaan vain 

kiertyvänivelisiä teollisuusrobotteja, joilla on edellytykset suoriutua kaikista työtehtävistä. 

Materiaalin poiston lisäksi kuulapuhallusprosessin robotisointi on haasteellinen ja sen 

toteutukseen vaaditaan useita vapausasteita työkohteiden tilarajoitteiden vuoksi.  

 

Lähtökohtien asettamat vaatimukset johtavat tilanteeseen, jossa on mielekästä tutkia vain 

kuuden tai seitsemän vapausasteen teollisuusrobottien ominaisuuksia ja mitä tekijöitä pitää 

ottaa huomioon, jotta kyseisillä roboteilla saavutetaan asetettujen laatuvaatimusten 

mukainen lopputulos. Tässä pääluvussa esitellään niitä tutkittavan robottijärjestelmän 

komponenttien ja mekanismien käsitteitä, joiden periaatteellinen ymmärtäminen on 

oleellista tämän tutkimuksen kannalta.  

 

2.1 Tukivarret ja nivelet 

Kaksi tukivartta liittyvät toisiinsa nivelen avulla, jolloin näiden kahden tukivarren liike 

toistensa suhteen voidaan ilmaista yhdellä koordinaatilla. Nivelet voivat olla kiertyviä 

mahdollistaen suhteellisen kierron kahden tukivarren välillä, tai lineaarisia, mikä 

mahdollistaa suhteellisen liikkeen kääntämisen kahden tukivarren välillä. Kahden tukivarren 

välinen kiertyvä nivel mahdollistaa suhteellisen kierron nivelen akselin ympäri, kun taas 

lineaarinen nivel mahdollistaa lineaarisen liikkeen nivelen akselin suuntaisesti. Nämä kaksi 

niveltyyppiä muodostavat niin sanonut perusnivelet. Perusnivelet tarjoavat kukin yhden 

vapausasteen ja ne ovat yleisimmät manipulaattoreissa käytettävät niveltyypit. Nykyään 
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lähes kaikilla teollisuudessa käytettävillä kiertyvänivelisillä roboteilla on kuusi 

vapausastetta, joista kaikki ovat kiertyviä. (Jazar 2007, s. 3-4; Lenarčič & Bajd & Stanišić 

2013, s. 63.)  

 

Nivelen liittämien kahden tukivarren välistä suhteellista asemaa toisiinsa nähden kuvaa 

nivelkoordinaatti. Kiertyvän nivelen tapauksessa koordinaatin arvo esitetään kulmana 

nivelen akselin ympäri ja lineaarisessa nivelessä koordinaatin arvo ilmaistaan matkana 

nivelen akselin suuntaisesti. Aktiivisen nivelen koordinaattia ohjaa toimilaite, mutta 

passiivisella eli vapaalla nivelellä ei ole lainkaan ohjaavaa toimilaitetta ja sen koordinaatti 

määräytyy aktiivisien nivelien ja robottikäsivarren geometrian funktiona. Aktiiviset nivelet 

ovat usein kiertyviä tai lineaarisia, kun taas passiiviset nivelet voivat olla perusniveliä tai 

muita niveliä, jotka vain mallintavat kahden perusnivelen mahdollistamia liikkeitä eri 

kombinaatioin. Nämä nivelet voivat olla kiertyviä, lineaarisia, sylinterimäisiä, ruuvimaisia, 

pallomaisia tai tasomaisia ja joissain tapauksissa kiertyvän ja lineaarisen liikkeen välillä voi 

vallita riippumattomuus. Manipulaattorin jokainen perusliike tai nivel muodostaa yhden 

vapausteen ja vapausasteiden lukumäärä vastaa siten manipulaattorin nivelten lukumäärää. 

Manipulaattorilla pitäisi olla kuusi vapausastetta, kolme paikoitukseen ja kolme 

orientaatioon, jotta se voi liikkua vapaasti kolmiulotteisessa avaruudessa. (Jazar 2007, s. 3-

4; Lenarčič et al. 2013, s. 62 - 63.)    

 

2.2 Manipulaattori 

Manipulaattori koostuu tukivarsista, jotka ovat kiinnittyneinä toisiinsa nivelien avulla 

muodostaen siten kinemaattisen ketjun. Kinemaattinen ketju on avoin, jos kaikki sen jäsenet 

ovat liitettynä toisiinsa sarjassa ja suljettu silloin, kun jäsenet muodostavat suljetun 

silmukan. (Siciliano & Khatib 2016, s. 27.) Manipulaattoriin kuuluvat myös muut 

rakenteelliset elementit, mutta siitä tulee robotti vasta ranteen, päätyefektorin ja 

ohjausyksikön liittämisen jälkeen. Manipulaattorista käytetään usein nimitystä käsivarsi, 

missä kaikki tukivarret ja nivelet ovat liitettynä sarjana yhdeksi ketjuksi muodostaen 

avoimen kinemaattisen ketjun. (Jazar 2007, s. 5.) Kuuden vapausasteen teollisuusrobottien 

manipulaattorit ovat usein suunniteltu siten, että ranne kiinnitetään omana alikokoonpanona 

kolmen päätukivarren jatkeeksi. Silloin ensimmäiset kolme päätukivartta ovat pidempiä 

lisäten manipulaattorin ulottuvuutta, joita hyödynnetään paikoitukseen, kun taas rannetta 

hyödynnetään päätyefektorin hallintaan ja orientaatioon. (Jazar 2007, s. 12.) 
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2.3 Ranne 

Kinemaattisessa ketjussa robotin kyynärvarren ja päätyefektorin välissä olevat nivelet 

voidaan mieltää robotin ranteeksi. Ranteen rakenne voidaan suunnitella robotin 

käyttötarkoituksen mukaisesti yhdellä, kahdella tai kolmella vapausasteella. Kolmen 

vapausasteen käyttäminen ranteessa helpottaa robotin kinemaattista analyysiä, koska 

päätyefektorin paikoitus ja orientaatio voidaan erottaa toisistaan. Silloin kuuden 

vapausasteen manipulaattorilla on käytettävissä kolme vapausastetta paikoitukseen, jotka 

toteutetaan käsivarren kolmella nivelellä. Ranteella on puolestaan kolme vapausastetta 

orientaatiota varten. (Jazar 2007, s. 5 - 6.)    

 

2.4 Päätyefektori 

Päätyefektori valitaan robotin käyttötarkoituksen mukaisesti ja se toimii robottikäsivarren 

viimeisenä linkkinä. Päätyefektori voi olla esimerkiksi robotin tarttuja tai karamoottori, 

mihin haluttu työkalu kiinnitetään. Siten päätyefektori tai siihen liitetty työkalu suorittaa itse 

varsinaisen työtehtävän ja robottikäsivarren tehtävä on paikoitus. (Jazar 2007, s. 6.) 

 

2.5 Toimilaitteet 

Ohjattavat toimilaitteet mahdollistavat robottikäsivarren liikkeet ja konfiguraatioiden 

muutokset. Toimilaitteet voivat olla tyypiltään sähköisiä, hydraulisia tai pneumaattisia ja 

niiden tehtävä on myös vastustaa ulkoisia voimia, jotka voisivat muuttaa päätyefektorin 

sijaintia. Sähkötoimiset robotit ovat puhtaampia, hiljaisempia ja tarkempia kuin paineilma- 

ja hydrauliikkatoimiset robotit, mutta niillä ei voida käsitellä yhtä suuria kuormia kuin 

hydrauliikkatoimisilla roboteilla. (Jazar 2007, s. 7 -12.) 

 

2.6 Sensorit 

Sensoreiden tehtävä on havainnoida ja kerätä tietoa robottikäsivarteen vaikuttavista 

tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi nivelten asemat, kiihtyvyys, nopeus ja robottiin vaikuttavat 

voimat. Sensorit ovat integroituna robottiin ja ne lähettävät ohjausyksikölle tiedon jokaisen 

nivelen ja tukivarren asemasta. Siten ohjausyksikkö osaa suorittaa oikeat 

konfiguraatiomuutokset. (Jazar 2007, s. 7.) 
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2.7 Ohjausyksikkö 

Ohjausyksiköllä on kolme päätehtävää. Se kerää ja käsittelee robotin sensoreilta saadun 

tiedon ja suunnittelee robotin geometriset liikkeet. Lisäksi ohjausyksikkö kommunikoi 

robotin ja sen ympäristön välillä. Robotin ohjaukseen käytettävä ohjelmisto kuuluu 

olennaisena osana ohjausyksikköön. (Jazar 2007, s. 7.)  

 

Kirjallisuudesta löytyvän tiedon perustella kohdeyrityksen tarpeeseen soveltuvalla 

robottikäsivarrella tulee olla ainakin kuusi vapausastetta, joista kolme tarvitaan 

paikoitukseen ja kolme ranteen orientaatioihin. Kaikki kuusi vapausastetta muodostuvat 

kiertyvistä nivelistä ja kaikkien nivelien väliin tarvitaan sensorit. Robottikäsivarren 

päätyefektoriksi tarvitaan karamoottori, johon hiontaa suorittava työkalu voidaan kiinnittää. 

Koska robotilta vaaditaan suurta tarkkuutta ja sillä ei tarvitse käsitellä raskaita yli 10 kilon 

kuormia niin robotin toimilaitteiden tulee olla sähkötoimisia. Robotin ohjausyksikkö ja 

robotin ohjaukseen käytettävä ohjelmisto tulee valita robottikäsivarrelle sopivaksi. 
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3 ROBOTIN KINEMATIIKKA JA KOORDINAATISTOJÄRJESTELMÄT 

 

 

Tässä luvussa määritellään ja spesifioidaan robotisoituun hiontaan soveltuvan 

robottijärjestelmän käyttämät koordinaatistojärjestelmät sekä käsitellään robotin 

kinematiikkaa. Luvussa kerätään kirjallisuudesta tietoa, joka on hyödynnettävissä 

tutkimuksen kokeellisessa osuudessa. Robotin suorittamat liikkeet ovat pohjimmiltaan sarja 

kinematiikan matemaattisia muunnoksia eri koordinaatistojen välillä, jotka ovat kukin 

sidottu robotin mekaanisiin rakenteisiin tai sen ympäristöön. Siten eri koordinaatistojen 

välisten suhteiden ymmärtäminen ja tietyn työkohteen käyttöön sopivien koordinaatistojen 

valitseminen on edellytys optimaalisten liikeratojen luomiselle. Kuuden vapausasteen 

kiertyvänivelisen robotin kinematiikka on kokonaisuudessaan varsin laaja ja monimutkainen 

aihepiiri, joka koostuu pääasiassa vektori- ja matriisilaskennasta.  

 

3.1 Työavaruus 

Manipulaattorin työavaruus koostuu kaikkien niiden pisteiden joukon muodostamasta 

avaruudesta, joihin työkalun ulottuvuus riittää manipulaattorin toteuttaessa kaikki 

mahdolliset liikkeet. (Siciliano & Khatib 2016, s. 27.) Työavaruuden muotoon ja tilavuuteen 

vaikuttavat siten manipulaattorin rakenteen geometria ja dimensiot, sekä manipulaattorin 

nivelten mekaaniset rajoitteet. Työavaruus voidaan jakaa tavoitettavissa olevaan ja 

toiminnalliseen työavaruuteen. Tavoitettavissa olevan työavaruuden muodostavat kaikki ne 

avaruuden pisteet, jotka työkalu voi saavuttaa vähintään yhdellä orientaatiolla. 

Toiminnallisen työavaruuden muodostavat puolestaan kaikki ne avaruuden pisteet, jotka 

työkalu voi saavuttaa kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla orientaatioilla ollen siten 

osajoukko tavoitettavissa olevasta työavaruudesta. (Jazar 2007, s. 11 - 12.) Jotta robotti voisi 

suoriutua kaikista halutuista manipulointitehtävistään ei riitä, että työkalu saavuttaa pisteen 

työavaruuden sisällä, vaan sen on kyettävä saavuttamaan kyseinen piste myös kaikilla 

mielivaltaisilla orientaatioilla. (Snyder 1985, s. 107.) Työavaruuden hallintaan käytetään 

erilaisia koordinaatistoja ja robotin liikeratojen ohjaus edellyttää matemaattisia 

koordinaatistomuunnoksia käyttämällä suoraa tai käänteistä kinematiikkaa. Työavaruuden 

määrittelyssä ei huomioida käyttöympäristön luomia ulkoisia rajoitteita.  
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3.2 Koordinaatistojärjestelmä ja koordinaatistot 

Teollisuusrobottien koordinaatistoja käsittelevässä kirjallisuudessa käytetään usein termejä 

coordinate system ja coordinate frame, lähteestä riippuen joskus myös eri merkityksessä. 

Koordinaatistojärjestelmä (coordinate system) eroaa olennaisesti koordinaatistokehyksestä 

(coordinate frame). Robotiikassa määritellään yksi tai useampi koordinaatistokehys 

jokaiselle robotin tukivarrelle ja robotin ympäristön kappaleille. Siten robotti ja sen kanssa 

vuorovaikutuksessa oleva ympäristö on aina sidottu johonkin koordinaatistokehykseen. 

Koordinaatistokehysten välistä kommunikointia sanotaan koordinaatistomuunnoksiksi ja se 

luo perustan robotin ohjelmoinnille. Koordinaatistokehykset ovat eräänlainen perspektiivi ja 

tarjoavat analyyttisen työkalun, jota voidaan käyttää kuvaamaan tukivarsien liikettä. (Jazar 

2007, s. 16 - 17.)  

 

Koordinaatistojärjestelmä määrittää tavan, jolla liikettä kuvataan kussakin 

koordinaatistossa. Karteesinen järjestelmä on yleisin robotiikassa käytetty 

koordinaatistojärjestelmä, koska robotin ohjelmoijan on helpompi hahmottaa kappaleen 

sijainti suorakulmaisessa, karteesisessa (x, y, z) koordinaatistossa. Toinen yleinen ja 

käytännöllinen koordinaatistojärjestelmä on niveljärjestelmä, missä robotin nivelten sijainti 

ilmoitetaan nivelten kiertokulmien avulla.  Yleisen käytettävyyden vuoksi kaikki tässä 

työssä esitettävät koordinaatistot ovat suorakulmaisia ortonormeerattuja oikeakätisiä 

koordinaatistoja. (Jazar 2007, s. 16 - 17.) Tässä työssä tullaan jatkossa käyttämään 

koordinaatistoa synonyyminä koordinaatistokehykselle. 

 

Koordinaatisto voi olla kiinteä, jolloin se on liikkumaton ja kiinnitetty esimerkiksi robotin 

jalustaan. Robotin jalustaan sidotusta koordinaatistosta käytetään yleisesti nimitystä 

peruskoordinaatisto. Peruskoordinaatisto sijoitetaan lähes aina siten, että Z -akseli yhtyy 

ensimmäisen nivelen kiertymisakselin kanssa ja X -akseli kulkee kohti työkalua osoittaen 

samalla ensimmäisen nivelen työalueen keskikohtaan. Y -akselin suunta määräytyy näiden 

tietojen perusteella, kun käytetään oikeakätistä koordinaatistoa. XY - taso on siten 

samansuuntainen robotin jalustaan kiinnitetyn tason kanssa. (SFS-EN 9787 2013, s. 4; Aalto 

et al. 1999, s. 21.) Tämä nähdään kuvassa 1, missä peruskoordinaatiston origoa on merkitty 

𝑂1. 
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Samassa kuvassa nähdään myös robotin mekaaniseen rajapintaan, usein työkalulaippaan 

sidottu koordinaatisto, minkä origoa on merkitty 𝑂𝑚. Se on robotin kinemaattisen ketjun 

viimeinen robotin mekaaniseen rakenteeseen sidoksissa oleva koordinaatisto, eikä siihen 

vaikuta robotin työkaluihin tehtävät muutokset tai vaihdot.   

 

 

Kuva 1. Esimerkki peruskoordinaatiston ja mekaanisen rajapinnan koordinaatiston 

sijoittamisesta kuuden vapausasteen kiertyväniveliseen teollisuusrobottiin. (SFS-EN 9787 

2013, s. 11.) 

 

Työkalukoordinaatisto on robotin käyttämän työkalun mielivaltaiseen kohtaan sidottu 

koordinaatisto. Siten sen etäisyys työkalulaippaan sidotusta koordinaatistosta vaihtelee 

käytettävän työkalun mukaan. (Aalto et al. 1999, s. 21; SFS-EN 9787 2013, s. 1.) Kuvassa 

2 nähdään tarttujaan sidottu työkalukoordinaatisto, jonka origoa on merkitty 𝑂𝑡.  

 

Robotin liikeratojen ohjelmoinnin ja suoritettavien työstöratojen luomisen kannalta eräs 

hyvin oleellinen käsite on työkalun keskipiste, josta käytetään jatkossa lyhennettä TCP (Tool 

Center Point). Robotin liikuttaminen edellyttää robotin TCP:n paikoituksen ja orientaation 

spesifiointia alku- ja loppupisteessä. (Pires 2007, s. 87-88.) Siksi työkalukoordinaatiston 

origo on järkevää sijoittaa TCP:hen, eli mittapään tai hiomatyökalun kärkeen. Siten työkalun 

kärjen paikoitus ja orientaatio voidaan laskea perus- ja työkalukoordinaatiston origojen 

välisenä siirtymänä.  
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Kuvassa 2 esitetyt koordinaatistot nimetään standardin ISO 9787 (SFS-EN 9787 2013, s. 8) 

mukaan seuraavasti: 

• 1 maailmakoordinaatisto 

• 2 peruskoordinaatisto 

• 3 mekaanisen rajapinnan koordinaatisto 

• 4 työkalukoordinaatisto 

• 5 tehtäväkoordinaatisto 

• 6 työkappalekoordinaatisto. 

 

 

Kuva 2. Esitettynä kuusi tyypillisintä robotiikassa käytettävistä koordinaatistoista (SFS-EN 

9787 2013, s. 8). 

 

Eri robottivalmistajat saattavat käyttää eri tavoin nimettyjä koordinaatistoja omissa 

käyttöliittymissään, mutta perusajatus on kaikissa sama. Oleellista ei niinkään ole 

koordinaatistoista käytettävät nimitykset vaan koordinaatistojen väliset toiminnallisuudet. 

 

Työkalun paikoituksen ja orientaation laskemiseksi jalustaan nähden tulee kuitenkin 

huomioida koko robotin konfiguraatio ja kinemaattinen ketju ennen työkalua, mihin 

tarvitaan lokaaleja eli liikkuvia koordinaatistoja. Liikkuva koordinaatisto on koordinaatisto, 

joka liikkuu nivelen mukana. Tätä voidaan pitää vastakohtana kiinteälle koordinaatistolle, 

esimerkiksi peruskoordinaatistolle. Tällainen jokaiseen niveleen sidottu koordinaatisto ottaa 

vastaan kaikki oman nivelensä liikkeet. Nivelen asema ja orientaatio suhteessa robotin 
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jalustaan ilmaistaan nivelen lokaalin koordinaatiston asemana ja orientaationa 

peruskoordinaatistossa. (Jazar 2007, s. 16 - 17.) Työkalun pään kinemaattinen tieto robotin 

jalustaan nähden saadaan laskettua kaikkien lokaalien koordinaatistojen siirtyminä alkaen 

ensimmäisestä nivelestä päätyen työkalukoordinaatistoon. Lokaalien koordinaatistojen 

avulla tiedetään jokaisen nivelen asento työympäristössä ja siten mahdolliset esteet voidaan 

kiertää, koska robotin tukivarsien dimensiot ovat tiedossa.     

 

Robotin liike tapahtuu koordinaatistossa, mistä käytetään nimeä maailmakoordinaatisto. 

Maailmakoordinaatisto on kiinteä robotin ympäristöön sidottu koordinaatisto, joka on 

itsenäinen robotin liikkeisiin nähden. (SFS-EN 9787 2013, s. 1.)  

 

3.3 Koordinaatistomuunnokset 

Robotin kinematiikan hallitsemiseksi tulee jokaiseen työkaluun ja tukivarteen kiinnittää oma 

koordinaatisto. Silloin kun robotin nivelet liikkuvat voidaan selvittää miten koordinaatistot 

liikkuvat toistensa suhteen ja päinvastoin. (Aalto et al. 1999, s. 23-24.) 

 

Homogeenisellä siirrosmatriisilla voidaan esittää kahden koordinaatiston asento ja paikka 

toistensa suhteen eli suorittaa koordinaatistomuunnos (Aalto et al. 1999, s. 22). 

Homogeenisilla muunnoksilla voidaan yhdistää paikoituksen ja orientaation esitysmuodot 

yhdeksi helposti operoitavaksi merkintätavaksi. Ne ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun 

tavoitellaan kompaktia esitysmuotoa ja halutaan helpottaa ohjelmointia. (Siciliano & Khatib 

2016, s. 16.) 

 

Siirrosmatriisi koostuu paikkavektorista p, neljästä vakiosta ja yksikkövektorimatriisista. 

Sillä voidaan esittää esimerkiksi työkalukoordinaatisto T peruskoordinaatistossa P 

seuraavasti:  

𝑇𝑇
𝑝 = [

𝑥𝑥 𝑦𝑥 𝑧𝑥 𝑝𝑥

𝑥𝑦 𝑦𝑧 𝑧𝑦 𝑝𝑦

𝑥𝑧 𝑦𝑧 𝑧𝑧 𝑝𝑧

0 0 0 1

] = [
�̅� �̅� 𝑧̅ �̅�
0 0 0 1

].                                (1) 

 

Siirrosmatriisin yksikkövektorimatriisi muodostuu tässä tapauksessa työkalukoordinaatiston 

akseleiden suuntaisista yksikkövektoreista, jotka ilmoitetaan peruskoordinaatiston 

akseleiden suuntaisina komponentteina. 



23 

 

 

 

 

Vaikka koordinaatistojen sijainti voikin olla mielivaltainen, niin johdonmukaisuuden ja 

laskennallisen tehokkuuden vuoksi on hyödyllistä noudattaa yleistä käytäntöä 

koordinaatistojen sijoittamisessa tukivarsiin (Siciliano & Khatib 2016, s. 26). Eräs tapa on 

käyttää Denavit-Hartenberg -menetelmää. 

 

Homogeenisen siirrosmatriisin määrittämiseksi voidaan käyttää apuna neljää Denavit-

Hartenberg -parametria, jotka koostuvat kahdesta tukivarren parametrista ja kahdesta 

nivelen parametrista. Tuloksena saadaan nivelen ja kahden tukivarren välinen 

matemaattinen yhteys. Nämä neljä parametria kuvaavat siis tukivarren ja nivelen 

kinemaattista rakennetta. (Siciliano & Khatib, s. 26.) 

 

Denavit-Hartenberg -parametrien nimeäminen nähdään kuvassa 3 ja ne määritellään (Aalto 

et al. 1999, s. 24; Siciliano & Khatib 2016, s. 26) mukaillen seuraavasti: 

• 𝑎𝑖 on tukivarren pituus eli peräkkäisten akselien välinen etäisyys 

• 𝛼𝑖 on tukivarren kiertymä eli peräkkäisten akselien välinen kulma 

• 𝜃𝑖 on nivelen kulma eli tukivarren kiertymäkulma 

• 𝑑𝑖 on nivelen offset eli nivelen akselin suuntainen siirtymä. 

 

Tukivarsiin sijoitettavien koordinaatistojen origojen ja akseleiden sijaintien määritys 

tapahtuu kuvan 3 mukaan siten, että edellisen koordinaatiston x -akseli leikkaa ja on 

kohtisuorassa seuraavan koordinaatiston z -akseliin nähden. Z -akseli sijoitetaan tukivarren 

työkalun puoleiseen päähän nivelen akselin kohdalle. Kyseistä menetelmää voidaan soveltaa 

vain kiertyville ja prismaattisille nivelille, joten useampien vapausasteiden nivelet 

mallinnetaan näiden kombinaatioina. (Aalto et al. 1999, s. 24; Siciliano & Khatib 2016, s. 

26.) 

 

 

Kuva 3. Vasemmalla koordinaatistojen sijoittaminen tukivarsiin Denavit-Hartenberg -

menetelmällä ja oikealla Denavit-Hartenberg -parametrien nimeäminen (Aalto et al., s. 24). 
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3.4 Suora kinemaattinen muunnos 

Yleensä tiedetään robotin vapausasteiden mukaisten tukivarsien ja niiden suuntaisien 

akseleiden pituudet sekä nivelakselien väliset kulmat esimerkiksi Denavit-Hartenberg -

menetelmää hyväksi käyttäen, jotka muodostavat mekaanisen konfiguraation. Mekaanisen 

konfiguraation ja sen muuttujien avulla voidaan laskea työkalun paikoitus ja orientaatio, 

jolloin puhutaan suorasta kinemaattisesta muunnoksesta. Käytännössä suora kinemaattinen 

muunnos ratkaistaan laskemalla koordinaatistomuunnos työkalu- ja peruskoordinaatiston 

välillä. Tämä edellyttää sitä, että robotin kaikkien nivelien homogeeniset siirrosmatriisit on 

määritelty. Siten työkalun homogeeninen siirrosmatriisi saadaan jokaisen nivelen 

siirrosmatriisin tulona. (Aalto et al. 1999, s. 24; Siciliano & Khatib 2016, s. 26.) 

 

Yleensä robotin opetuspaneelin ja ohjelmointisovellusten käyttöympäristö on tehty 

mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi robotin operaattorille ja ohjelmoijalle, eikä robotin 

mekaanisten rakenteiden kinemaattisen yhteyden syvällisempi ymmärtäminen ei ole siten 

edellytys robottilaitteiston käyttöönotolle tai käytölle. Kinematiikan perusmekanismit ovat 

kuitenkin hyvä ymmärtää esimerkiksi siinä tapauksessa, että robotin suorituskyky halutaan 

todentaa ulkoisella mittausjärjestelmällä, jolloin matriisi- ja vektorilaskenta voidaan joutua 

tekemään käsin. Tässä pääluvussa esitettyä kinematiikkaa ja matriisilaskentaa tarvitaan, jotta 

voidaan määrittää hiovan työkalun TCP:n paikoitus ja orientaatio suhteessa robotin jalustaan 

ja työympäristöön. Suoraa kinemaattista muutosta hyödynnetään esimerkiksi robotin 

liikeratojen esteiden tarkassa väistämisessä ja hionnan työstöratojen luonnissa. Nämä 

puolestaan vaativat hiontaprosessin kannalta oleellisten robottikäsivarren komponenttien ja 

mekanismien ymmärtämistä.  

 

Hiontasovellukseen   robottikäsivarren ulottuvuuden on riitettävä siihen, että työkalu pääsee 

hiontaa suoritettavilla työalueilla työstöradan edellyttämiin liikeradan pisteisiin niin 

monessa orientaatiossa, ettei se rajoita työn suoritusta. Tämän tutkimuksen kokeellisen 

osuuden kannalta oleellisimmat koordinaatistot ovat sidottuna robotin jalustaan, 

työkappaleeseen ja työkalun päähän. Robotin operaattorilta tai ohjelmoijalta ei edellytetä 

tietoa robotin niveliin kiinnitettyjen, sisäisten koordinaatistojen keskinäisestä toiminnasta ja 

ne liittyvät enemmänkin robotin perusteellisempaan, alemman tason kinemaattiseen 

tarkasteluun.  
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4 ROBOTIN OHJAUS JA SÄÄTÖ 

 

 

Tässä luvussa määritellään ja kuvataan hiontaprosessin kannalta oleelliset robotin 

interpolointimenetelmät ja liikeratojen singulariteettiongelma, joka on oleellinen tunnistaa 

sen vaikuttaessa jatkossa esimerkiksi työstöratojen suunnitteluun. Myös hiontaprosessin 

kannalta oleelliset robotin servo-ohjaus, reaaliaikainen radankorjausmenetelmä ja 

voimasensoreiden rajapinnat käydään aiheina läpi. Luvussa esitetyn tiedon perusteella 

tiedetään, mitä liikeratatyyppejä ja ohjausmenetelmiä tulee käyttää robotisoidussa 

hiontasovelluksessa. 

 

Robotin ohjausjärjestelmä on elektroninen ja uudelleen ohjelmoitavissa oleva järjestelmä, 

joka vastaa robottikäsivarren liikkeistä ja niiden hallinnasta. Ohjausjärjestelmä toimii 

reaaliajassa ja sen avulla robotti toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja tarjoaa 

riittävät mekanismit operaattorin rajapinnalle käyttöliittymän muodossa, jotta käyttäjä voi 

antaa komentoja robotin työtehtävien suorittamiseksi. (Pires 2007, s. 86.) Kuvassa 4 nähdään 

hyvin yleinen esimerkki robotin ohjausjärjestelmän arkkitehtuurista. Ohjausjärjestelmässä 

hallitaan useita tietokoneohjelmia samaan aikaan useiden prosessoreiden toimesta, jotka 

vaihtavat tietoa jaetun muistin avulla (Aalto et al. 1999, s. 34).  

 

 

Kuva 4. Tyypillinen esimerkkitapaus robotin ohjausjärjestelmän perusarkkitehtuurista 

(Pires 2007, s. 87) mukaillen.    

 

Robotin ohjausjärjestelmän tulee suorittaa useita tärkeitä tehtäviä, jotta robottikäsivarren 

liikkeiden ohjaus olisi mahdollista. Näihin tehtäviin kuuluu tietoliikenneyhteyden 

muodostaminen kommunikointitietokoneen ja robotin sisäisen ohjausjärjestelmän välille. 
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Tämä nähdään kuvassa 4 communication computer ja robot computer välisenä rajapintana. 

Muita tehtäviä ovat antureiden käyttöönoton lisäksi riittävien ominaisuuksien ja 

mekanismien tarjoaminen, jotka mahdollistavat robotin ohjelmoinnin, ohjelmien 

suorittamisen ja käyttöliittymän operaattorille. Robotin liikeohjaus voidaan jakaa neljään eri 

vaiheeseen: liikeradan suunnitteluun, interpolointiin, liikeradan suodatukseen ja servo-

ohjaukseen. Liikeradan suunnittelun perustehtävä on valmistella robotin liikerata ja tarjota 

riittävästi dataa interpolointia varten. Interpoloinnilla saatu data suodatetaan vielä ennen sen 

välittämistä servo-ohjaukselle. Suodatuksella saavutetaan tasaisemmat työkalun 

kiihtyvyydet ja hidastuvuudet, sekä hallitaan servomoottorin vääntömomentteja. (Pires 

2007, s. 86-88.) 

 

4.1 Liikeradan interpolointi 

Liikeradan interpoloinnin tehtävänä on liikekäskyn saatuaan laskea tarvittavat välipisteet 

tietyn interpolointi-intervallin väliajoin alkuaseman ja loppuaseman välillä, kun robotin 

työkalun nopeus ja kiihtyvyys on määritelty. Yhden intervallin väli on tyypillisesti noin 20-

50 millisekuntia ja sen avulla työkalu saadaan liikkumaan halutulla tavalla myös 

kiertyvänivelistä robottia käytettäessä. Interpoloinnilla saadaan asetettua ne liikeradan 

kohdepisteet, jotka työkalulla todellisuudessa halutaan saavuttaa servo-ohjauksen avulla. 

Robotin mekaanisen rakenteen ja toimilaitteiden tarkkuus puolestaan ratkaisee sen, kuinka 

tarkasti nämä kohdepisteet voidaan saavuttaa. (Pires 2007, s. 87-88; Aalto et al. 1999, s. 35-

37.)  

 

Kuvassa 5 esitetyt lineaari- ja ympyräliike ovat erityisen käyttökelpoisia 

interpolointiliiketapoja lastuavassa työstössä. Kun työkalun alku- ja loppupaikoitukset sekä 

orientaatiot ovat määritelty robottiohjelmassa, lineaarisessa interpoloinnissa 

työkalukoordinaatiston origo siirtyy tasaisella ja suoraviivaisella liikkeellä loppuasemaan 

muuttaen samalla orientaatiotaan tasaisella kulmanopeudella (Aalto et al. 1999, s. 37).  
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Kuva 5. KUKA LBR Iiwa -robottikäsivarren ympyräliike (circular) vasemmalla ja 

lineaariliike (linear) oikealla (KUKA 2016, s. 304 - 305). 

 

Interpoloinnissa haluttu työkalun paikoitus ja orientaatio voidaan toteuttaa yleensä useilla 

erilaisilla nivelten asennoilla, jotka saadaan laskettua käänteisellä kinemaattisella 

muunnoksella. Jos käytettävän robotin nivelten on mahdollista kiertyä yli 360°, 

nivelkulmalle on silloin olemassa useampi kuin yksi vaihtoehto. Näissä tapauksissa 

nivelkulma täytyy valita ja silloin puhutaan kaksoismerkitysongelmasta. Yleensä tästä ei 

koidu käytännön ongelmia, mutta useiden liikkeiden sarjoissa on mahdollista, että robotin 

ranteelle tai työkalulle menevät ulkoiset prosessikaapelit katkeavat väärän nivelkulman 

valinnan seurauksena. (Aalto et al. 1999, s. 37.) Tämän ongelman mahdollisuus on syytä 

ottaa huomioon esimerkiksi robottikäsivarteen integroitavien laitteiden prosessiletkujen 

kiinnityksissä.  

 

 

Kuva 6. KUKA LBR Iiwa -robottikäsivarren PTP-liike (point-to-point) (KUKA 2016, s. 

304). 

 

Robotin liikkeet saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti käyttämällä kuvan 6 mukaista 

nivelinterpolointia, missä jokainen nivel liikkuu vain yhteen suuntaan tasaisella nopeudella 

kohdeaseman määrittämään konfiguraatioon. Menetelmä soveltuu pääasiassa vain niihin 

tapauksiin, joissa työkalulta ei vaadita tarkkaa hallintaa päätepisteiden välillä. (Aalto et al. 

1999, s. 37.)  

 

4.2 Robotin singulariteettiongelma 

Kuuden vapausasteen kiertyväniveliset robotit kohtaavat usein tilanteen, missä kahden 

nivelen kiertymisakselit yhtyvät ja silloin robotti menettää yhden vapausasteen käytön. 

Tyypillisesti ilmiö esiintyy robotin ranteessa 4. ja 6. vapausasteen välillä. Tämä on esimerkki 

singulariteetin tapauksesta ja se johtuu robotin rakenteesta, eikä siltä voida aina välttyä. 
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Robotin työkalun liikkeen tarkkuus heikkenee singulariteettiasemien läheisyydessä, mikä 

voidaan tapauksesta riippuen ottaa huomioon ohjelmoinnissa. Eräs ratkaisu tähän ongelmaan 

on lisätä kuuden vapausasteen robottiin yksi vapausaste lisää, mikä sinällään on 

ylimääräinen, mutta auttaa näissä ongelmatilanteissa. Vapausasteen lisäys vaatii ohjaukselta 

huomattavasti enemmän optimointia ja monimutkaisempien algoritmien käyttöä, sekä 

laskentakapasiteettia. (Aalto et al. 1999, s. 37-38.)  

 

Kuvassa 7 viitataan robotin akseleihin tunnuksella A ja sen perässä oleva luku ilmaisee 

akselin järjestysluvun. Kuvassa nähdään havainnollistavana esimerkkinä KUKA LBR Iiwa 

-robottikäsivarren neljä kinemaattista singulariteettia. 

 

 

Kuva 7.  KUKA LBR Iiwa -robottikäsivarren kinemaattiset singulariteetit (KUKA 2016, s. 

322-323) mukaillen. 

  

4.3 Robotin servo-ohjaus 

Robotin servo-ohjaus käyttää liikeradan suunnittelun ja interpoloinnin kautta saatua 

suodatettua dataa liikuttaakseen robottikäsivarren akseleita. Servomoottorin ohjaus on 

itsessään varsin haastava prosessi, sillä robotin dynamiikkaan vaikuttaa useita eri tekijöitä 

muodostaen monimutkaisen kokonaisuuden. Liikeohjauksen toteutukseen voidaan käyttää 

myös nopeus- tai voima/momenttiohjausta kuvan 8 mukaisesti. Kuvassa 8 nähdään 

esimerkki tyypillisestä teollisuusrobotin nivelen ohjaussilmukan rakenteesta, jolla säädetään 

nivelen asema. Silmukkaan tulee liikekäsky ja aseman ohjearvo interpoloinnin kautta, jonka 

ohjaussilmukka toteuttaa varsinaisena liikkeenä servomoottorin avulla. (Aalto et al. 1999, s. 

38-39; Pires 2007, s. 90-91.)    
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Kuva 8. Esimerkkinä tyypillinen teollisuusrobotin nivelen ohjaussilmukka (Pires 2007, s. 

90) mukaillen.    

 

Robotin liikeohjauksessa täytyy ottaa huomioon myös nopeus- ja kiihtyvyysparametrit. Jotta 

liikerata olisi tasaisen, sen täytyy muodostua jatkuvasta funktiosta. Nopeus saadaan tämän 

funktion ensimmäisenä derivaattana ja kiihtyvyys puolestaan toisena derivaattana, joiden 

tulee myös olla jatkuvia funktioita. Siten robotin liikeohjauksen laskennassa käytetään 

korkeamman asteen polynomifunktioita. (Pires 2007, s. 88.) 

 

4.4 Reaaliaikainen radankorjaus 

Robotin ratatarkkuuden ja radan toistotarkkuuden virheitä voidaan kompensoida 

reaaliaikaisella radankorjausjärjestelmällä. Hiontasovelluksien teollisuusrobotti-

järjestelmien eräs integroitava radankorjausjärjestelmä on kolmen vapausasteen voima-

anturi, jolla voidaan ohjata työstövoimia. (Aalto et al. 1999, s. 39.) 

 

4.5 Voimasensoreiden rajapinnat 

Robotin työkalu ja työkappale ovat työstötehtävän aikana keskenään fyysisessä 

vuorovaikutuksessa, minkä seurauksena niiden välille muodostuu myös työstövoimia. 

Työstövoimia on pystyttävä hallitsemaan siten, että työstötehtävä voidaan suorittaa oikein 

ja ettei työkalu tai työkappale vahingoitu. Työstövoimien hallintamenetelmille on kaksi eri 

optiota riippuen suoritettavan työtehtävän luonteesta. (Pires 2007, s. 96.)    

 

Työtehtävä voidaan suorittaa onnistuneesti käyttäen passiivista voimaohjausta, mikäli 

työstövoimien kontrolloinnin kannalta on riittävää, että työstövoimat pidetään tietyn 

turvallisuusalueen rajoissa. Passiivista voimaohjausta käytettäessä muodostuneet 

työstövoimat ovat usein ei-toivottuja seurauksia työtehtävän suorittamisesta, eivätkä siten 

ole myöskään välttämättömiä työn onnistumisen kannalta. Tätä voidaan hyödyntää 

lisäämällä joustavuutta päätyefektoriin, joka vaimentaa mahdolliset iskut ja suurentaa 
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paikoitusvirheen toleranssialuetta. Toinen vaihtoehto on aktiivinen voimaohjaus, jota 

käytetään siinä tapauksessa, että työstövoimien aktiivinen kontrollointi on merkityksellistä 

ja se vaikuttaa suoraan työtehtävän onnistumiseen. Voima-anturit ovat sijoitettu 

teollisuusroboteissa yleensä lähelle työkalua, tyypillisesti manipulaattorin ranteeseen.     

(Pires 2007, s. 96-97.)   

 

Kirjallisuudesta löytyvän tiedon perusteella lastuavassa työstössä robotti voidaan 

ohjelmoida siten, että voima-anturi mittaa työstövoiman suuruutta suhteessa työkalun ja 

työkappaleen keskinäiseen sijaintiin ja robotti voi tämän tiedon perusteella korjata liikerataa 

reaaliajassa. Siinä tapauksessa työstövoiman komponenteille on asetettu tietyt vakioarvot ja 

työkalu seuraa sille määriteltyä liikerataa ja voima-anturi mittaa jatkuvasti työstövoiman 

suuruutta. Jos työstövoimassa havaitaan muutoksia, robotti osaa itse tehdä tarvittavan 

korjausliikkeen, kun työkappaleen geometria on tunnettu. Edellä mainitun vakiovoimalla 

toteutetun radankorjausjärjestelmän etuna on tässä tutkimuksessa se, että silloin robotin 

ratatarkkuuden ja radan toistotarkkuuden virheet, sekä ympäristön epätarkkuudet eivät ole 

enää merkitseviä, vaan itse voima-anturin tarkkuus muodostuu ratkaisevaksi tekijäksi.    

 

Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa voidaan käyttää lineaarista interpolointiliikettä 

tasaisien pintojen hiontaan siten, että esimerkiksi hiomalaikan työstävä pinta on 

kohtisuorassa työkappaleen työstettävään pintaan nähden koko työkierron ajan. Vastaavasti 

ympyräliikettä voidaan käyttää pyöristyssäteiden hiontaan niissä työkohteissa, joissa 

pyöristyssäteet ovat suurempia eikä vastaavalla säteellä olevia hiomatyökaluja ole saatavilla. 

Näissä tapauksissa pyöristyssäteiden hionta voitaisiin suorittaa esimerkiksi sylinterimäisellä 

hiomatyökalulla. Oletettavasti varmin ratkaisu olisi toteuttaa hionta työkappaleen 

pyöristyssädettä vastaavalla pallomaisella hiomatyökalulla, kuten pienempien 

pyöristyssäteiden tapauksissa, jolloin näiden alueiden hiontaan voidaan soveltaa lineaarista 

interpolointia.  

 

Lastuavan työstön tapauksessa nivelinterpolointia voidaan käyttää, kun työkalua siirretään 

ilmassa pidempiä matkoja esimerkiksi työkalun vaihdon yhteydessä. Silloinkin 

työympäristössä tulee olla riittävästi tilaa suorittaa vaadittavat nivelten liikkeet ja lineaarinen 

interpolointi tulee aloittaa riittävän turvaetäisyyden päässä työkappaleen läheisyyteen 

siirryttäessä. 
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5 ROBOTTIKÄSIVARREN SUORITUSKYKY HIONTA- JA 

KIILLOTUSSOVELLUKSISSA 

 

 

Robottivalmistajat merkitsevät pääsääntöisesti robottien teknisiin tietoihin vain yksittäisen 

pisteen paikoituksen toistotarkkuuden (position repeatability), mikä kevyimmillä kuuden 

vapausasteen teollisuusroboteilla on yleensä noin ± 0,02 mm luokkaa. Tämä tieto on 

yksistään riittävä vain sovelluksissa, joissa robotin työkalun paikoitus ja sen tarkka 

toistettavuus yksittäisissä pisteissä on tärkeää. Siksi tämän tiedon perusteella ei voida 

suorittaa luotettavaa arviointia eri robottien suorituskyvyistä sellaisissa sovelluksissa, joissa 

vaaditaan jatkuvaa liikeradan kontrollia eli vaaditaan tarkkuutta myös yksittäisien pisteiden 

välillä liikuttaessa. Esimerkkinä voidaan mainita hionta, jossa koko työstöradan tarkkuus on 

merkitsevä tekijä eikä ainoastaan tietyt yksittäiset pisteet. Tämän luvun tarkoituksena on 

esitellä hionta- ja kiillotusprosessien kannalta merkitsevät teollisuusrobotin 

suorituskykykriteerit.    

 

ISO 9283:1998 -standardin liitteen B taulukko B.1 antaa suosituksia suorituskykykriteerien 

valitsemiselle kiillotussovelluksiin. Samoja kriteerejä suositellaan myös purseenpoistolle, 

työstämiselle ja leikkaukselle, koska näissä sovelluksissa robotilta vaaditaan hyvin 

samankaltaista suorituskykyä kuin kiillotuksessa. Suorituskykykriteerien valintaan 

suositellaan (SFS-EN 9283 1998, s. 59) mukaan seuraavia ominaisuuksia: 

• Ratatarkkuus (path accuracy), mutta vain offline-ohjelmoinnin tapauksessa 

• Radan toistotarkkuus (path repeatability) vain paikoituksen osalta eikä orientaation 

• Kulmapoikkeamat (cornering deviations) 

• Ratanopeuden tarkkuus (path velocity accuracy) 

• Ratanopeuden toistotarkkuus (path velocity repeatability) 

• Ratanopeuden vaihtelu (path velocity fluctuation) 

• Staattisuuden noudattaminen (static compliance). 

 

Näitä kiillotusprosessin kannalta merkittäviä ominaisuuksia käsitellään tarkemmin tässä 

pääluvussa. Samalla tarkastellaan lyhyesti myös paikoituksen toistotarkkuuteen liittyvää 

teoriaa kahdesta syystä: 
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1. Paikoituksen toistotarkkuus on ainut ominaisuus, jolle robottivalmistajat ilmoittavat 

tarkan arvon ja tutkitaan sen riippuvuutta muista suorituskyvyn tekijöistä. 

2. Ymmärretään paremmin miksi nämä ominaisuudet eivät ole kiillotusprosessissa 

olennaisia ja asiasta voidaan tehdä myös omia johtopäätöksiä. 

 

5.1 Hyötykuorma 

Hyötykuormalla tarkoitetaan painoa, jota robotti pystyy kuljettamaan siten, että robotin muut 

spesifikaatiot säilyvät. Siten robotin suurin kuormituskapasiteetti voi olla huomattavasti 

suurempi kuin sen hyötykuorma, mutta silloin robotista saattaa tulla epätarkempi sen 

tukivarsien taipumien johdosta. Robotin hyötykuorma on yleensä todella pieni verrattuna 

sen omaan painoon. (Niku 2011, s. 14 - 15.) 

 

5.2 Työkalun asennon ominaisuudet 

Työkalun määritellyllä asennolla (pose) tarkoitetaan sellaista asentoa, joka on robotille 

ohjelmoimalla spesifioitu. Näitä robotin ohjelmointimetodeja ovat etäohjelmointi (offline-

ohjelmointi), numeeristen tietojen syöttäminen käsin tai opettamalla ohjelmointi 

käsiohjaimen avulla. Saavutetulla asennolla tarkoitetaan puolestaan sellaista asentoa, joka 

robotin työkalulla saavutetaan ajon aikana. Kuvassa 9 on esitetty määritellyn ja saavutetun 

asennon välinen suhde. Asennon tarkkuuden ja toistotarkkuuden ominaisuudet ilmaisevat 

määrällisesti ne eroavaisuudet, jotka esiintyvät määritellyn ja saavutetun asennon välillä, 

sekä vaihtelut saavutettujen asentojen välillä, kun ennalta määritelty asento otetaan useita 

kertoja. (SFS-EN 9283 1998, s. 20.)      
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Kuva 9. Robotin työkalun keskipisteen määritellyn asennon ja saavutetun asennon välinen 

suhde (SFS-EN 9283 1998, s. 21).      

 

5.2.1 Asentotarkkuus 

Asentotarkkuus AP (pose accuracy) ilmaisee saavutettujen asentojen keskiarvojen ja ennalta 

määritellyn asennon välisen poikkeaman silloin, kun määritettyä asentoa lähestytään aina 

samasta suunnasta. Asentotarkkuus voidaan jakaa ISO 9283 -standardin (SFS-EN 9283 

1998, s. 21) mukaan kahteen eri osaan: paikoitustarkkuuteen ja orientaatiotarkkuuteen. 

Nämä muodostavat yhdessä asentotarkkuuden. Paikoitustarkkuus 𝐴𝑃𝑝  ilmaistaan 

pituusyksiköissä määritellyn paikoituksen 𝑂𝑐  ja saavutettujen paikoituksien 

massakeskipisteen 𝐺  välisenä erona, joka nähdään kuvassa 10. Orientaatiotarkkuus 

ilmaistaan puolestaan kulmayksiköissä määritellyn orientaation ja saavutettujen 

orientaatioiden keskiarvon välisenä erona, joka nähdään 𝐴𝑃𝑐 komponentille kuvassa 11.  
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Kuva 10. Robotin työkalun keskipisteen paikoitustarkkuus ja paikoituksen toistotarkkuus 

(SFS-EN 9283 1998, s. 22).  

 

 

 

 

Kuva 11. Robotin työkalun keskipisteen orientaatiotarkkuus ja orientaation toistotarkkuus. 

Samaa kuvaa voidaan soveltaa myös vektoreille �̅� ja �̅�. (SFS-EN 9283 1998, s. 22.)      
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Paikoitustarkkuuden 𝐴𝑃𝑝  ja orientaatiotarkkuuden komponenttien 𝐴𝑃𝑎 , 𝐴𝑃𝑏 ja 𝐴𝑃𝑐 

laskemiseksi voidaan ISO 9283 -standardia (SFS-EN 9283 1998, s. 22 - 23) mukaillen johtaa 

kaavat, jolloin asematarkkuudelle saadaan: 

 

𝐴𝑃𝑝 = √(
1

𝑛
∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑥𝑐)2 + (

1

𝑛
∑ 𝑦𝑗 − 𝑦𝑐

𝑛
𝑗=1 )2 + (

1

𝑛
∑ 𝑧𝑗 − 𝑧𝑐

𝑛
𝑗=1 )2,              (2) 

 

missä (𝑥𝑐, 𝑦𝑐, 𝑧𝑐) ovat määritellyn paikoituksen koordinaatit ja (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗) ovat saavutetun 

paikoituksen koordinaatit. Vastaavasti orientaatiotarkkuuden komponenteille saadaan: 

 

𝐴𝑃𝑎 = (
1

𝑛
∑ 𝑎𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑎𝑐)                (3) 

 

𝐴𝑃𝑏 = (
1

𝑛
∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑏𝑐)                (4) 

 

𝐴𝑃𝑐 = (
1

𝑛
∑ 𝑐𝑗

𝑛
𝑗=1 − 𝑐𝑐),                (5) 

 

joissa (𝑎𝑐, 𝑏𝑐, 𝑐𝑐)  ovat määritellyn orientaation kulmat ja ( 𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 , 𝑐𝑗)  ovat saavutetun 

orientaation kulmat. Edellä mainittujen kulmien arvot edustavat samassa asennossa 

saavutettujen orientaatioiden keskiarvoja, kun mittaus on toistettu n kertaa. 

 

Käytännössä monet eri tekijät vaikuttavat paikoitustarkkuuteen. Näitä ovat esimerkiksi 

kitka, kuluminen, epämuodostumat, kokoonpanon toleranssit ja taipuminen, joista monet 

ovat huomaamattomia ja hallitsemattomia. (Li & Jia & Chen & Sun 2015, s. 3.) 

 

5.2.2 Asennon toistotarkkuus 

Asennon toistotarkkuus RP (pose repeatability) ilmaisee saavutettujen asentojen 

yhdenmukaisuuden, kun samaa määriteltyä asentoa lähestytään n kertaa samasta suunnasta. 

Siten toistotarkkuus edustaa robotin kykyä palata takaisin samaan pisteeseen, kun robotin 

liikettä toistetaan useaan kertaan. Monet muuttujat saattavat vaikuttaa asennon 

toistotarkkuuteen, eikä robotti siten saavuta aina haluttua pistettä, mutta on silti kyseisestä 

pisteestä tietyn säteen etäisyydellä. Jos liikettä toistetaan monta kertaa samoilla asetuksilla 

ja samoissa olosuhteissa, nämä saavutetut pisteet muodostavat joukon halutun pisteen 
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ympärillä ja joukon hajonta määrittää robotin asennon toistotarkkuuden. Haluttu piste voi 

myös olla kokonaan tämän joukon ulkopuolella esimerkiksi kalibrointivirheen takia. (Niku 

2011, s. 15; Siciliano & Khatib, s. 85 - 86.) 

 

Asennon toistotarkkuus voidaan jakaa ISO 9283 -standardin (SFS-EN 9283 1998, s. 25) 

mukaan kahteen eri osaan: paikoituksen toistotarkkuuteen ja orientaation toistotarkkuuteen. 

Nämä muodostavat yhdessä asennon toistotarkkuuden. Paikoituksen toistotarkkuus 𝑅𝑃𝑙 

ilmaistaan pituusyksiköissä ympyrän säteenä, jonka nollapisteenä on saavutettujen 

paikoituksien massakeskipiste 𝐺. Tämä on esitetty kuvassa 10. Orientaation toistotarkkuus 

ilmaistaan kulmayksiköissä ja määritellään kulmapoikkeamina saavutettujen orientaatioiden 

keskiarvoista �̅�, �̅� ja 𝑐̅ komponenteilla ±3𝑆𝑎, ±3𝑆𝑏 ja ±3𝑆𝑐. Tämä on esitetty kuvassa 11 

komponentille ±3𝑆𝑐  ja keskiarvolle 𝑐̅. Paikoituksen toistotarkkuuden 𝑅𝑃𝑙  ja orientaation 

toistotarkkuuden komponenttien 𝑅𝑃𝑎 , 𝑅𝑃𝑏  ja 𝑅𝑃𝑐  laskemiseksi voidaan ISO 9283 -

standardia (SFS-EN 9283 1998, s. 25) mukaillen johtaa kaavat, jolloin paikoituksen 

toistotarkkuudelle saadaan: 

 

𝑅𝑃𝑙 =
1

𝑛
∑ 𝑙𝑗 + 3√

∑ (𝑙𝑗−
1

𝑛
∑ 𝑙𝑗

𝑛
𝑗=1 )2𝑛

𝑗=1

𝑛−1

𝑛
𝑗=1                (6) 

 

silloin kun 

 

𝑙𝑗 = √(𝑥𝑗 −
1

𝑛
∑ 𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1 )2 + (𝑦𝑗 −

1

𝑛
∑ 𝑦𝑗

𝑛
𝑗=1 )2 + (𝑧𝑗 −

1

𝑛
∑ 𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1 )2             (7) 

 

missä ( 𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑗)  ovat saavutetun asennon koordinaatit. Orientaation toistotarkkuuden 

komponenteille saadaan puolestaan saavutetun asennon kulmia (𝑎𝑗, 𝑏𝑗, 𝑐𝑗) käyttämällä: 

 

𝑅𝑃𝑎 = ±3𝑆𝑎 = ±3√
∑ (𝑎𝑗−

1

𝑛
∑ 𝑎𝑗

𝑛
𝑗=1 )2𝑛

𝑗=1

𝑛−1
                    (8) 

 

𝑅𝑃𝑏 = ±3𝑆𝑏 = ±3√
∑ (𝑏𝑗−

1

𝑛
∑ 𝑏𝑗

𝑛
𝑗=1 )2𝑛

𝑗=1

𝑛−1
                    (9) 
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𝑅𝑃𝑐 = ±3𝑆𝑐 = ±3√
∑ (𝑐𝑗−

1

𝑛
∑ 𝑐𝑗

𝑛
𝑗=1 )2𝑛

𝑗=1

𝑛−1
                  (10) 

 

5.3 Työkalun liikeradan ominaisuudet 

Robotin liikeradan ratatarkkuus ja radan toistotarkkuus ovat havainnollistettu kuvassa 12, 

joista molemmat ovat riippumattomia ohjelmoidun liikeradan muodosta. Seuraavaksi 

käsiteltävät liikeradan ominaisuudet ovat päteviä kaikille ohjelmointityypeille. (SFS-EN 

9283 1998, s. 39.) Saavutettu liikerata muodostuu kuvan 12 mukaisesti useista saavutettujen 

pisteiden muodostamasta ryhmästä, jonka geometrinen muoto ei ole säännöllinen.  

 

Kuva 12. Robotin ennalta määritellyn liikeradan ratatarkkuus ja radan toistotarkkuus 

(SFS-EN 9283 1998, s. 39). 

 

5.3.1 Ratatarkkuus 

Ratatarkkuus AT (path accuracy) kuvaa robotin kykyä toteuttaa sille ennalta määritelty 

liikerata, mikä toistetaan samaan suuntaan n kertaa. Ratatarkkuuden määrittelyyn käytetään 

ISO 9283 -standardin (SFS-EN 9283 1998, s. 40) mukaan kahta eri tekijää: 

• Saavutetun liikeradan massakeskipisteiden muodostaman radan ja ennalta 

määritellyn liikeradan positioiden välinen ero. Tämä kuvaa paikoituksen 

ratatarkkuutta 𝐴𝑇𝑝.  
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• Saavutettujen kulmaorientaatioiden keskiarvojen ja ennalta määriteltyjen 

kulmaorientaatioiden välinen ero. Tämä kuvaa orientaation ratatarkkuutta.  

 

Ratatarkkuus on siten robotin saavutetun liikeradan kaikkien paikoituksien ja orientaatioiden 

suurin ratapoikkeama. Paikoituksen ratatarkkuus 𝐴𝑇𝑝 voidaan ilmaista seuraavasti: Se on 

ennalta määritellyn liikeradan pisteiden ja massakeskipisteiden G positioiden välisien 

maksimietäisyyksien arvo kaikille lasketuille pisteille m ja n:lle mittausjaksolle. ISO 9283 -

standardia (SFS-EN 9283 1998, s. 40) mukaillen voidaan johtaa kaavat paikoituksen 

ratatarkkuuden 𝐴𝑇𝑝  ja orientaation ratatarkkuuden komponenttien 𝐴𝑇𝑎 , 𝐴𝑇𝑏  ja 𝐴𝑇𝑐 

laskemiseksi. Paikoituksen ratatarkkuudelle saadaan: 

 

𝐴𝑇𝑝 = 𝑚𝑎𝑥√(
1

𝑛
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𝑛
𝑗=1 )2, 𝑖 = 1 … 𝑚        (11) 

 

missä m on laskettujen pisteiden lukumäärä, (𝑥𝑐𝑖, 𝑦𝑐𝑖, 𝑧𝑐𝑖) koordinaatit ennalta määritellyn 

radan pisteelle i ja ( 𝑥𝑖𝑗, 𝑦𝑖𝑗, 𝑧𝑖𝑗)  koordinaatit saavutetun liikeradan ja normaalitason 

leikkauspisteelle. Vastaavasti orientaation ratatarkkuuksiksi saadaan:  

 

𝐴𝑇𝑎 = 𝑚𝑎𝑥 |
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑐𝑖

𝑛
𝑗=1 | , 𝑖 = 1 … 𝑚            (12) 
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𝑛
𝑗=1 | , 𝑖 = 1 … 𝑚            (13) 

 

𝐴𝑇𝑐 = 𝑚𝑎𝑥 |
1

𝑛
∑ 𝑐𝑖𝑗 − 𝑐𝑐𝑖

𝑛
𝑗=1 | , 𝑖 = 1 … 𝑚            (14) 

 

joissa 𝑎𝑐𝑖, 𝑏𝑐𝑖 ja 𝑐𝑐𝑖 ovat ennalta määritellyn liikeradan orientaatiot pisteelle (𝑥𝑐𝑖 , 𝑦𝑐𝑖, 𝑧𝑐𝑖)  ja 

𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗 ja 𝑐𝑖𝑗 saavutetun liikeradan orientaatiot pisteelle (𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 , 𝑧𝑖𝑗).  

 

5.3.2 Radan toistotarkkuus 

Radan toistotarkkuus RT (path repeatability) ilmaisee toteutuneiden liikeratojen 

yhdenmukaisuuden, kun käytetään samaa ennalta määriteltyä liikerataa ja liikerata toistetaan 

n kertaa. Radan toistotarkkuuden mittaamiseen käytetään samaa testiproseduuria kuin 
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ratatarkkuuden mittaamiseen. Annetulle liikeradalle, jota seurataan samaan suuntaan n 

kertaa, voidaan radan toistotarkkuus ilmaista ISO 9283 -standardin (SFS-EN 9283 1998, s. 

41) mukaan seuraavasti: 

• 𝑅𝑇𝑝  on 𝑅𝑇𝑝𝑖 :n maksimiarvo, mikä on samansuuruinen kuvan 12 normaalitasolle 

piirretyn ympyrän säteen kanssa, jonka keskipiste on massakeskipistekaarella. 

• Suurin kulmien hajonta keskiarvosta lasketuissa pisteissä. 

 

𝑅𝑇𝑝 = max 𝑅𝑇𝑝𝑖 = max [
1

𝑛
∑ 𝑙𝑖𝑗 + 3√∑ (𝑙𝑖𝑗−
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silloin kun 
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missä (𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 , 𝑧𝑖𝑗) ovat saavutetun liikeradan orientaatiot.  

 

Toistotarkkuus on tärkeä huomioida, jos robotilla suoritetaan toistettavia tehtäviä, kuten 

useita työkiertoja vaativaa lastuavaa työstöä. Sitä voidaan pitää tärkeämpänä kuin tarkkuutta, 

koska tarkkuus ilmenee usein toistuvana virheenä, joka voidaan ennakoida ja korjata 

ohjelmoinnin avulla. Toistotarkkuuden virheet muodostuvat pääasiassa sattumanvaraisista 

virheistä eri muuttujien johdosta, joten niitä on hyvin vaikea hallita tai kompensoida. (Niku 

2011, s. 15; Siciliano & Khatib, s. 85 - 86.) 

 

5.4 Kulmapoikkeamien ominaisuudet 

Kulmapoikkeamat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: teräviin kulmiin ja pyöristettyihin 

kulmiin. Terävien kulmien saavuttamiseksi ja tarkan rataohjauksen säilyttämiseksi 

nopeuden muutoksen täytyy olla sallittu. Tämä johtaa normaalisti suureen nopeuden 

vaihteluun ja siksi vakionopeuden säilyttämiseksi kulmien täytyy olla pyöristettyjä. Terävät 

kulmat toteutuvat silloin, kun robotti liikkuu ensimmäisestä liikeradasta vakionopeudella ja 

ilman viivettä toiseen liikerataan, mikä on kotisuorassa ensimmäiseen rataan nähden. (SFS-

EN 9283 1998, s. 44).  
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Nopeuden vaihtelu kulmissa riippuu käytettävästä ohjausjärjestelmästä. Pyöristettyjä kulmia 

käytetään välttämään huomattavia kulman ylityksiä ja pitämään robotin mekaaninen rasitus 

tietyn rajan sisällä. Ohjausjärjestelmästä riippuen ohjelmoinnissa voidaan käyttää erillisiä 

radii tai spline liikeratafunktioita liikeradan tasoitusmetodeina. Kulmaylitys CO (cornering 

overshoot) ja kulmapyöristyksen virhe CR (cornering round-off error) ovat määritelty 

suurimmaksi lasketuksi poikkeamaksi kolmelta peräkkäiseltä toistolta. Kulmaylitys ja 

kulmapyöristyksen virhe nähdään kuvassa 13. (SFS-EN 9283 1998, s. 44 - 45). 

 

 

Kuva 13. Robotin liikeradan kulmaylitys ja kulmapyöristyksen virhe terävissä kulmissa 

(SFS-EN 9283 1998, s. 45). 

 

5.5 Ratanopeuden ominaisuudet 

Robotin ratanopeuteen liittyvät suorituskyvyn tekijät jaetaan (SFS-EN 9283 1998, s. 46) 

mukaan kolmeen kriteeriin: 

• ratanopeuden tarkkuus AV (path velocity accuracy) 

• ratanopeuden toistotarkkuus RV (path velocity repeatability) 

• ratanopeuden vaihteluun FV (path velocity fluctuation). 

 

Edellä mainittujen kriteerejä on havainnollistettu kuvassa 14.  
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Kuva 14. Robotin liikeradan ratanopeuden ominaisuudet (SFS-EN 9283 1998, s. 45). 

 

Ratanopeuden tarkkuus AV määritellään toteutuneiden ratanopeuksien keskiarvon ja 

ohjelmoinnilla määritetyn nopeuden välisenä virheenä. Ratanopeuden toistotarkkuus RV 

ilmaisee toteutuneiden ratanopeuksien yhdenmukaisuuden, kun käytetään samaa 

ohjelmoimalla määritettyä ratanopeutta. Ratanopeuden tarkkuus ja ratanopeuden 

toistotarkkuus ilmaistaan ohjelmoinnilla määritetyn nopeuden prosenttiosuutena. 

Ratanopeuden vaihtelu FV tarkoittaa yhden ajon aikana tapahtuvaa suurinta yksittäistä 

nopeuden vaihtelua ohjelmoinnilla määritetyllä ratanopeudella.    

 

Kuten huomataan, niin varsin monet robotin suorituskyvyn tekijöistä vaikuttavat 

robotisoitavaan hionta- tai kiillotusprosessiin. Kaikkien tässä luvussa edellä mainittujen 

robotin suorituskyvyn tekijöiden kokeellinen mittaaminen ja niiden perusteella tapahtuva 

vertailu vaatii laajoja koejärjestelyitä ja siksi kyseiset mittaukset tulee suorittaa tämän 

tutkimuksen ulkopuolella, mikäli sille nähdään myöhemmin tarvetta. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään analysoimaan ja hyödyntämään aikaisemmista tutkimuksista saatavaa tietoa ja 

soveltamaan sitä hiontaprosessiin ja tämän tutkimuksen kokeelliseen osuuteen.  

 

Tässä luvussa esitellyt kaavat tarjoavat hyvän teoreettisen pohjan laajempia tutkimuksia 

varten ja niiden perusteella voidaan suorittaa robottikäsivarren suorituskyvyn todentaminen 

standardisoiduilla menetelmillä. Lisäksi esitettyjä kaavoja voidaan hyödyntää myös muista 

tutkimuksista saataviin tuloksiin. Luvussa käsiteltyjen standardien avulla voidaan valita 

hiontaprosessin kannalta tärkeimmät robotin suorituskyvyn tekijät ja keskittyä niiden 

tarkempaan analysointiin. Näitä ovat ratatarkkuus ja radan toistotarkkuus sekä 

kulmapyöristyksen virhe.  
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6 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET ROBOTIN SUORITUSKYVYSTÄ JA 

TYÖSTÖRADAN SUUNNITTELUSTA 

 

 

Tässä luvussa esitettyjen tutkimuksien tulokset ja niissä käytetyt metodit mahdollistavat 

tarkan suorituskykydiagnoosin kuuden vapausasteen teollisuusrobotille ja tuloksia voidaan 

soveltaa myös muille saman hyötykuorman ja paikoituksen toistotarkkuuden omaaville 

roboteille. Tämän luvun tiedot antavat suuntaa antavia lähtöarvoja tutkimuksen kokeelliseen 

osuuteen ja tiedonhaussa on käytetty edellisessä luvussa hiontaprosessin kannalta 

merkittäväksi todettuja suorituskyvyn tekijöitä. Aiempien tutkimuksien haku on rajattu vain 

uusimpiin tieteellisin julkaisuihin ja niitä on analysoitu käyttämällä SJR (Scientific Journal 

Rankings) ja SNIP (Source Normalized Impact Per Paper) -indikaattoreita. Haun tuloksena 

saaduista tietolähteistä on poimittu vain tämän työn kannalta relevanteimmat dokumentit. 

 

6.1 Offline-ohjelmoinnin vaikutus paikoituksen ratatarkkuuteen 

Perinteisesti robotin liikeradat on ohjelmoitu manuaalisesti tai opetettu käsin. Nämä 

menetelmät ovat monessa tapauksessa hyviä keinoja tai jopa välttämättömiä, mutta ne ovat 

myös varsin hitaita verrattuna offline-ohjelmointiin. Offline-ohjelmointi tarjoaa 

ohjelmoijalle useita etuja ja vähentää etenkin automatisoidun robottijärjestelmän 

suunnitteluun ja ohjelmointiin tarvittavaa aikaa, mikä puolestaan ehkäisee tuotannon 

seisokkeja ja lisää tehokkuutta. (Morozov 2016, s. 285.) 

 

Huomattavia virheitä voi kuitenkin esiintyä offline-ohjelmoidussa työstöradassa, koska 

robottiyksilöiden välisistä eroavaisuuksista johtuen liikeradat poikkeavat hieman yleisestä 

kinemaattisesta mallista. Nämä eroavaisuudet johtuvat robotin mekaanisten rakenteiden 

koneistustoleransseista, robottikäsivarren jäyhyydestä ja välyksistä, antureiden 

resoluutioista ja kalibroinnin aikana esiintyvästä toistotarkkuuden virheestä. (Morozov 

2016, s. 285.) Siksi offline-ohjelmointi ei sovellu suurta tarkkuutta vaativiin sovelluksiin, 

koska robottiyksilöiden välisiä eroja ei voida luotettavasti laskea ja ottaa huomioon 

kinemaattisilla malleilla.  

 

University of Strathclyden julkaisemassa artikkelissa ”Offline scan path planning for robotic 

NDT” tutkittiin lentokoneen siiven rakenteen robotisoitua rikkomatonta aineenkoetusta ja 
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siihen liittyviä robotin offline-ohjelmoinnista johtuvia epätarkkuuksia TCP:n paikoituksen 

ratatarkkuudessa. Mittauksissa käytettiin KUKA KR5 arc kuuden vapausasteen 

teollisuusrobottia, jolle valmistaja antaa ISO 9283 -standardin mukaisen asennon 

toistotarkkuuden ± 0,04 mm ja 5 kg hyötykuorman. (Morozov 2016, s. 284 - 285; KUKA 

2016, s. 13-15.) Kuten aiemmin mainittiin, robotin offline-ohjelmointi asettaa rajoituksia 

työkalun paikoituksen ratatarkkuudelle, joka on tärkeä parametri niin NDT (Non-

Destructive Testing) tarkastuksissa kuin hiontasovelluksissakin.  

 

Jotta robotin omien antureiden epätarkkuuksista johtuvat virheet voitiin poistaa, käytettiin 

kyseisessä tutkimuksessa Leican ulkoista mittausjärjestelmää.  Kuvassa 15 nähdään ISO 

9283:1998 -standardin mukainen testirata, joka on valittu tutkimukseen paikoituksen 

ratatarkkuuden mittaamiseen. Suorakulmainen testirata ajettiin kymmenen kertaa edellä 

mainitun standardin mukaisesti 100 % nimellisnopeudesta. Kuvassa nähdään ohjelmoidut 

komentokoordinaatit, robotin antureiden ilmoittamat toteutuneet koordinaatit ja laserilla 

mitatut koordinaatit. Kyseissä tutkimuksessa raportoitu TCP:n kalibroinnin epätarkkuus oli 

0,32 mm, mikä vaikuttaa merkittävästi suoraan paikoituksen ratatarkkuuden virheeseen. 

(Morozov 2016, s. 285-288.) 

 

 

Kuva 15. ISO 9283:1998 -standardin mukainen robotin suorituskyvyn mittauksen testirata 

mitattuna 100 % nimellisnopeudella. (Morozov 2016, s. 288.) 

 

Taulukko 1 esittää lasketut paikoituksen ratatarkkuudet kolmelle nimellisnopeudelle.  

Tuloksista nähdään, että virhe kasvaa suuremmalla nopeudella. Raportissa ei ilmoitettu 
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robotin nimellisnopeutta eikä tietoa ole myöskään saatavilla valmistajan nettisivuilta. 

Kuvassa 16 nähdään NDT tarkastuksen simuloitu ympäristö. 

 

Taulukko 1. ISO 9283:1998 -standardin mukaisesti mitattu paikoituksen ratatarkkuus 𝐴𝑇𝑝. 

(Morozov 2016, s. 289.) 

10% nimellisnopeudesta 50% nimellisnopeudesta 100% nimellisnopeudesta 

1.844 mm 3.178 mm 4.464 

 

 

Kuva 16. Simuloitu havainnekuva robotisoidusta NDT tarkastuksen ympäristöstä 

(Morozov 2016, s. 287) muokattu. 

 

Kuvassa 17 nähdään paikoituksen ratatarkkuuden virheen jakauma NTD tarkastuksen 

mittaradalla 100 % nimellisnopeudella. Kuvasta nähdään virheen olevan suurin 

työkappaleen robotin puoleisessa päädyssä y-akselin suuntaisesti, kun x saa suurimpia 

arvoja. Pienin virhe esiintyy työkappaleen keskiosassa x-akselin suuntaisesti missä 

työkappale on enemmän yhdensuuntainen robotin jalustan kanssa. Taulukossa 2 on esitetty 

paikoituksen ratatarkkuus eli suurin yksittäinen mittaradalla esiintynyt virhe NDT 

tarkastuksen rataa pitkin eri nopeuksilla. Paikoituksen ratatarkkuuden tulokset on saatu 

vertailemalla robotin ohjelmoituja koordinaatteja ulkoisella mittausjärjestelmällä 

mitattuihin koordinaatteihin (Morozov 2016, s. 289).  
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Kuva 17. Paikoituksen ratatarkkuuden virhe mitattuna todellisella NTD tarkastuksen 

liikeradalla ja 100 % nimellisnopeudella. (Morozov 2016, s. 289.) 

 

Taulukko 2: Työkappaleen mittausrataa pitkin mitattu paikoituksen ratatarkkuus 𝐴𝑇𝑝 . 

(Morozov 2016, s. 289) 

10% nimellisnopeudesta 50% nimellisnopeudesta 100% nimellisnopeudesta 

1.493 mm 3.464 mm 3.528 

 

Paikoituksen ratatarkkuus riippuu jatkuvan liikkeen tapauksessa käänteisesti liikeradan 

nopeudesta; mitä nopeampi liike on, sitä isompi paikoituksen virhe esiintyy. Paikoituksen 

virheen kompensoimiseksi voitaisiin käyttää ulkoisen mittalaitteiston mittadataa 

reaaliaikaiseen radankorjaukseen. (Morozov 2016, s. 289.) 

 

NDT tarkastettu kappale sijaitsi lähempänä robotin työavaruuden keskipistettä, kun taas 

suurempia epätarkkuuksia voidaan odottaa robotin ulottuvuuden äärialueilla. Siten 

kyseisessä tutkimuksessa NDT tarkastuksen mittausrata ei edusta paikoituksen 

ratatarkkuutta koko robotin työalueella vaan tiettyä osaa sitä. Toteutuneen liikeradan ja 

ohjelmoidun liikeradan välisen virheen keskihajonnan laskettiin olevan 10 % 

nimellisnopeudella alle 0,35 mm. (Morozov 2016, s. 289.)    
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6.2 Liikeradan nopeuden vaikutus paikoituksen ratatarkkuuteen 

Industrial Technology Research Instituten (ITRI) konferenssijulkaisussa ”Analysis of a six-

axis industrial robot’s dynamic path accuracy based on an optical tracker” tutkittiin kuuden 

vapausasteen robotin lineaarisen, ympyrämäisen ja terävän kulman liikeratojen eri 

nopeuksien vaikutusta työkalun paikoituksen ratatarkkuuteen. Liikeradan nopeus vaihteli 

välillä 100 mm/s - 800 mm/s kun intervalli oli 100 mm/s. Robotin paikoituksen 

toistotarkkuudeksi ilmoitettiin ± 0,02 mm ja hyötykuormaksi 5 kg. Työkalun orientaatio 

pidettiin vakiona ja mittaukset suoritettiin kymmenen kertaa jokaisella nopeudella ja 

liiketyypillä. Paikoituksen ratatarkkuudet ovat laskettu käyttämällä keskineliövirheen 

neliöjuurta RMSE (Root Mean Square Error). Virheet saatiin vertailemalla ulkoisella, 

optisella mittalaitteistolla, saatuja koordinaatteja robotin ohjelmoituihin koordinaatteihin. 

(Lin et al. 2017, s.178-184.)  

 

Tutkimus osoittaa, että ratatarkkuuden virhe kasvaa nopeuden myötä kaikilla kolmella 

liiketyypillä ja liikeradan nopeus on siten merkittävä ratatarkkuuteen vaikuttava tekijä. Sen 

lisäksi värähtelynä esiintyvät dynaamiset virheet olivat merkittävä tekijä suuremmilla 

nopeuksilla. (Lin et al. 2017, s.184.) 

 

Kuvassa 18 nähdään oikealla paikoituksen ratatarkkuuden ja suoran lineaariliikkeen eri 

nopeuksien välinen yhteys liikuttaessa vastakkaisiin suuntiin. Vasemmalla nähdään 

ohjelmoitu ja mitattu lineaarinen liikerata nopeudella 800 mm/s. Eteenpäin ja taaksepäin 

liikuttaessa saatiin eriävät tulokset ja virhe lisääntyy molemmissa selvästi nopeuden 

kasvaessa. Virhe oli eteenpäin liikuttaessa 0,493 mm nopeudella 100 mm/s ja 0,831 mm 

nopeudella 800 mm/s. Virhe kasvoi 0,501 mm arvon 0,937 liikuttaessa taaksepäin. 

Testitulokset osoittavat, että hitailla nopeuksilla työkalun paikoituksen ratatarkkuuteen 

vaikuttaa pääasiassa robotin mekaanisista rakenteista johtuvat virheet. Sen sijaan 

suuremmilla nopeuksilla dynaamiset virheet ovat keskeisin paikoituksen ratatarkkuuteen 

vaikuttava tekijä. Tähän voi olla syynä robotin värähtelyn lisääntyminen suuremmilla 

nopeuksilla, mikä johtuu nivelien joustavuudesta vaikuttaen siten mekaanisen rakenteen 

jäykkyyteen. (Lin et al. 2017, s.181-182.)   
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Kuva 18. Vasemmalla ohjelmoidun ja mitatun lineaariliikkeen koordinaatit nopeudella 800 

mm/s. Oikealla nähdään eri nopeuksien ja RMSE:n välinen yhteys. (Lin et al. 2017, s.181-

182.) 

 

Kuvassa 19 nähdään oikealla paikoituksen ratatarkkuuden ja ympyrämäisen liikeradan eri 

nopeuksien välinen yhteys. Vasemmalla nähdään ohjelmoitu ja mitattu ympyrämäinen 

liikerata nopeudella 800 mm/s. Virhe kasvoi arvosta 1,792 mm arvoon 2,010 mm nopeuden 

kasvaessa vastaavasti 100 mm/s arvoon 800 mm/s. Tuloksien perusteella ympyrämäisellä 

liikeradalla mitattiin suurempia virheitä kuin lineaarisella liikeradalla. Myös tällä 

liiketyypillä havaittiin värähtelystä johtuvia dynaamisia virheitä suuremmilla nopeuksilla. 

(Lin et al. 2017, s.181-183.)  

 

 

 

Kuva 19. Vasemmalla ohjelmoidun ja mitatun radan vertailu nopeudella 800 mm/s. Oikealla 

nähdään RMSE:n ja eri nopeuksien välinen yhteys.  (Lin et al. 2017, s. 181-183.) 
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Servo-ohjauksen suorituskykyä tutkittiin terävän kulman liikeradalla. Mitatut 

kulmapyöristyksen virheet eri nopeuksilla on esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Kulmapyöristyksen virheet eri nopeuksilla. (Lin et al. 2017, s.183.) 

Nopeus 

(mm/s) 
100 200 300 400 500 600 700 800 

Virhe 

eteenpäin 

(mm) 

6,66 11,98 17,32 22,95 28,14 33,73 39,50 44,73 

Virhe 

taaksepäin 

(mm) 

6,68 11,90 17,27 22,49 27,95 33,71 39,02 44,49 

 

Kuva 20 näyttää vasemmalla kulmapyöristyksen virheen vertailun ohjelmoidun ja 

toteutuneen radan välillä nopeuksilla 100 mm/s, 400 mm/s ja 800 mm/s. Oikealla nähdään 

eri nopeuksien ja kulmapyöristyksen virheen välinen korrelaatio. Nähdään, että suuremmilla 

nopeuksilla tapahtuu erittäin suuri kulmapyörityksen virhe ja hitaammalla nopeudella radan 

seuranta on selkeästi tarkempi. Kuvaajan perusteella voidaan todeta, että tällä liiketyypillä 

nopeuden muutos korreloi melko tarkasti suoraan paikoituksen ratatarkkuuden virheeseen 

eli tässä tapauksessa kulmapyöristyksen virheeseen. Terävällä kulmalla havaittiin myös 

selkeää kulmaylitystä kaikilla liikenopeuksilla. (Lin et al. 2017, s.182-183.) 

 

 

Kuva 20. Vasemmalla ohjelmoidun ja mitatun radan vertailu. Oikealla nopeuksien ja 

kulmapyöristyksen virheiden välinen korrelaatio. (Lin et al. 2017, s.182-183.)  
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Tiivistettynä voidaan todeta, että lineaarisen, ympyrämäisen ja terävän kulman liikeratojen 

ratatarkkuudet olivat 0,662 ± 0,169 mm; 1,901 ± 0,109 mm ja 17,334 ± 7,572 mm. Terävän 

kulman ratatarkkuuden virhe oli huomattavasti suurempi kuin kahdella muulla liiketyypillä.  

 

6.3 Työstöradan suunnittelu ja voimaohjattu kiillotusprosessi 

International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE) konferenssijulkaisussa 

“Industrial Robot Path Planning for Polishing Applications” tutkittiin teollisuusrobotin 

työstöratojen suunnittelua kiillotussovelluksille.  

 

Tyypillisten teollisuusrobottisovelluksien lisäksi myös materiaalin poistoon liittyvät 

sovellukset ovat lisääntyneet selvästi viime aikoina. Tähän ovat syynä lisääntyneet 

työvoimakustannukset ja työntekijöiden haluttomuus työskennellä terveydelle haitallisissa 

ympäristöissä. Materiaalin poiston prosessit kuten kiillotus ja hionta ovat tyypillisesti 

terveydelle haitallisia, joten ne tullaan lopulta korvaamaan robotisoidulla tai 

automatisoidulla työllä. Teollisuusrobotin implementoinnissa näihin prosesseihin on 

kuitenkin useita haasteita. (Liu 2016, s. 1764.) 

 

Toisin kuin kappaleenkäsittelyn tyyppiset sovellukset, materiaalin poiston prosessit ovat 

haastavia, koska ne vaativat robotilta jatkuvaa tarkkuutta ja työstövoiman tulisi pysyä 

vakiona. Tyypillisiin teollisuuden kappaleisiin on haastavaa luoda työstöratoja, joilla 

lopullinen pinnanlaatu olisi tasalaatuista. (Liu 2016, s. 1764.) 

 

Liun mukaan useimmat kirjallisuudesta löytyvät työstöratojen suunnitteluun liittyvät 

tutkimukset käyttävät metodina offline-ohjelmointia, mikä perustuu työkappaleen CAD 

(Computer Aided Design) -malliin. Vaikka kyseinen metodi on tehokas työstöratojen 

luomisessa, siihen liittyy myös tiettyjä haittoja (Liu 2016, s. 1764.): 

• kaikista kappaleista ei ole saatavilla CAD-mallia 

• robotin ja työkappaleen välinen kalibrointi on välttämätöntä, jotta offline-ohjelma 

voidaan siirtää todelliseen työympäristöön 

• robotin työstöradat täytyy hienosäätää robotin epätarkkuuksista johtuen 

työavaruuden eri pisteissä 
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• ammattitaitoa vaativa offline-ohjelmoinnin ohjelmiston käyttö työstöratojen 

luomiseksi. 

 

Lisäksi offline-ohjelmoimalla voi luoda vain ideaalisen työstöradan, mikä perustuu 

kappaleen ideaaliseen 3D-malliin. Jos todellinen kappale eroaa mallista, työstörata ei seuraa 

todellista pintaa. (Liu 2016, s. 1764.) 

 

Voiman takaisinkytkennän implementointi robotin reaaliaikaiseen radanohjaukseen on 

auttanut teollisuusrobottien soveltuvuudessa myös jatkuvaa ja kontrolloitua voimaa 

vaativissa työprosesseissa kuten kiillotus ja hionta. Voimaohjauksen käyttö robotisoidussa 

kiillotusprosessissa mahdollistaa tasaisen työstövoiman, mikä parantaa tuotteen 

pinnanlaatua. Koska voimaohjaus pitää työstövoiman vakiona, sillä voidaan kompensoida 

eri työkappaleiden välisiä pieniä eroavaisuuksia ja robotin mekaanisista rakenteista johtuvia 

virheitä.  (Liu 2016, s. 1764.) 

 

Esitetyssä menetelmässä monimuotoisen kappaleen pinnat jaetaan ensin yksinkertaisempiin 

pintoihin niiden piirteiden mukaan, kuten suoriin pintoihin ja kaareviin pintoihin. Sitten 

yksittäisille pinnoille suunnitellaan työstöradat ja nämä pyritään optimoidusti yhdistämään 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Kyseisessä tutkimuksessa validoidaan esitetyn metodin 

tehokkuus käytännön kiillotuskokeilla. (Liu 2016, s. 1764-1765.) 

 

Perinteisesti kiillotussovelluksissa käytetään yksittäisien pisteiden paikoitukseen perustuvaa 

menetelmää työstöratojen luomisessa. Jos työkappale on monimutkainen, se voi edellyttää 

huomattavan monien pisteiden luomista, jotta kiillotuksen laatu olisi hyvä. Tarpeettoman 

monien pisteiden luominen hidastaa huomattavasti työstöratojen luomista. Kuvassa 21 

nähdään tyypillinen ongelma mikä saattaa esiintyä, kun ei käytetä voimaohjausta ja robotti 

ei pysty mukautumaan työkappaleiden välisiin eroavaisuuksiin. (Liu 2016, s. 1765.) Vaikka 

työkalu saataisiinkin kulkemaan todellisen pinnan mukaisesti, on hyvin vaikeaa saada 

pidettyä työstövoima vakiona ilman voimaohjausta. Tätä ongelmaa voi toki kompensoida 

tiettyyn rajaan asti käyttämällä joustavaa ja pehmeämpää työkalua.  
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Kuva 21. Ohjelmoitu ideaalinen liikerata ei voi mukautua dimensioiden eroavaisuuksiin. 

Kuvan esimerkissä työkappaleen dimensio on hieman pienempi kuin ideaalisessa CAD-

mallin kappaleessa ja pinta jää siksi kiillottamatta. (Liu 2016, s. 1765.) 

 

Voimaohjatussa kiillotusprosessissa työkappaleen pinnan kanssa kohtisuoraan olevaa 

työstövoimaa kontrolloidaan samalla, kun kahden muun akselin muodostaman tason ohjaus 

toteutetaan yksittäisillä pisteillä. Siten ohjaus tapahtuu hybridimenetelmällä, missä voidaan 

kontrolloida tarkasti työkappaleen pintaan välittyvää työstövoimaa. Kuva 22 esittää 

puhtaasti pisteiden paikoitukseen ja hybridiohjauksen perustuvien ohjausmenetelmien 

eroavaisuutta kiillotusprosessissa. (Liu 2016, s. 1765.) 

 

Kuva 22. Kiillotusprosessi käyttäen työkalun voimaohjausta. Vaikka työkappaleen 

dimensio onkin pienempi kuin ideaalisessa CAD-mallissa, voimaohjaus mahdollistaa 

kontaktin todellisen pinnan kanssa pitäen samalla työstövoiman vakiona. (Liu 2016, s. 

1765.) 

 

Kuvasta 22 nähdään, että perinteisessä menetelmässä robotti seuraa ohjelmoimalla ennalta 

määrättyä rataa tietyllä nopeudella, kun taas voimaohjauksen avulla robotti reagoi 

mittavirheisiin ja voi poiketa ohjelmoidulta radalta voimasensorin antaman tiedon avulla. 

Siten robotti tekee työstörataan jatkuvasti reaaliaikaisia korjauksia. Robotin adaptiivisuuden 

ansiosta työstöradan tarkka suunnittelu ei ole niin tärkeää ja se vähentää merkittävästi 

robotin ohjelmointiin kuluvaa aikaa. Kuvassa 23 nähdään yhteenveto työstöradan 

suunnittelun ja luomisen metodista. (Liu 2016, s. 1765.) 
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Kuva 23.  Robotisoidun kiillotusprosessin työstöradan luomisprosessi (Liu 2016, s. 1766) 

mukaillen. 

 

Työstöradan luomiseksi suoran pinnan vapaalle muodolle käytetään suunnikkaan 

sovittamista muodolle kuvan 24 mukaisesti. 

 

Kuva 24. Työstöratasuunnittelussa suunnikkaan sovittaminen suoralle pinnalle (Liu 2016, 

s. 1766). 

 

Kun suunnikas on sovitettu kiillotettavaan tasaiseen pintaan, voidaan määrittää kiillotettavan 

alueen pituus eli suunnikkaan pidemmän särmän pituus. Sen perusteella saadaan laskettua 

syöttöjen määrä: 

𝑁 =
𝐿

𝑊
+ 1,    (17) 

missä N on syöttöjen määrä, L on kiillotettavan alueen pituus ja W on työkalun hiovan pinnan 

halkaisija. Syöttöjen määrään lisätään yksi veto varmistamaan koko alueen kattava kiillotus. 

Todellinen työstöradan leveys on silloin: 

Monimutkainen ja useista 
piirteistä koostuva työkappale

Työkappaleen jakaminen osiin 
piirteiden mukaan

Työstöradan luominen 
erikseen kullekin osa-alueelle 

Optimaalinen työstöratojen 
yhdistäminen

Koko työkappaleen kattava ja 
eheä työstörata 
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𝑤 =
𝐿

𝑁
,    (18) 

missä w on todellinen työstöradan leveys kuvan 25 mukaisesti. Koska yhtälöiden 17 ja 18 

mukaisesti w < W, tiedämme kiillotuksen kattavan koko pinnan. 

 

Kuva 25.  Työstöratasuunnittelussa työstöradan leveyden määritys (Liu 2016, s. 1766). 

 

Kaareville pinnoille tarvitsee ohjelmoida yksi ylimääräinen apupiste pyöristyssäteen 

määrittämiseksi kuvan 26 mukaisesti. Kuvassa nähdään esimerkkejä kahden pinnan 

työstöratojen yhdistämisestä suoralle ja kaarevalle pinnalle.   

 

 

Kuva 26. Yksittäisien viereisien työstöratojen yhdistäminen a) suorilla pinnoilla ja b) 

kaarevilla pinnoilla (Liu 2016, s. 1767). 

 

6.4 Hiomatyökalun kovuuden merkitys 

Hiomatyökalu koostuu kovista abrasiivipartikkeleista ja pehmeämmästä sidosaineesta. 

Sidosaineen tehtävä on liittää yhteen abrasiivipartikkelit ja sidosaineena voidaan käyttää 

erilaisia metallista, lasista tai muovista valmistettuja materiaaleja. Hiomatyökalujen 
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ominaisuudet eroavat toisistaan merkittävästi riippuen käytetyistä materiaaleista. Yleisimpiä 

abrasiiveja ovat alumiinioksidista ja silikonikarbidista valmistetut hiomatyökalut. Nämä 

työkalut ovat edullisia ja laajasti saatavilla. Timantti- ja CBN (Cubic Boron Nitride) -

abrasiivit ovat puolestaan huomattavasti kalliimpia, mutta erittäin kovia ja kulutusta 

kestäviä. Hiomaprosessin kannalta merkittävin tekijä on abrasiivin ja työkappaleen välinen 

vuorovaikutus. Ensisijaisen tärkeää on, että abrasiivi säilyttää korkeamman kovuusarvonsa 

työstettävään työkappaleeseen nähden koko hiomaprosessin ajan siinä lämpötilassa, missä 

vuorovaikutus tapahtuu. Koska prosessissa muodostuvat lämpötilat voivat nousta hyvinkin 

korkeaksi, niin on tärkeää, että abrasiivi säilyttää kovuusominaisuutensa myös korkeissa 

lämpötiloissa. Jos abrasiivin kovuus laskee alle työkappaleen kovuuden jossain vaiheessa 

hiomaprosessia, niin vaikutus on päinvastainen ja silloin työkappale kuluttaa puolestaan 

merkittävästi työkalua. Abrasiivien kovuus laskee huomattavasti tyypillisissä 

hiomaprosessin lämpötiloissa ja useimpien abrasiivien kovuus puolittuu, kun prosessin 

saavuttama lämpötila on 1000 °𝐶. (Marinescu at al. 2013, s. 4-6.) 

 

Hiomatyökalun materiaalin kovuus on avaintekijä työkalun kulumisen kontrolloinnissa. 

Kirjallisuudessa esimerkiksi Jackson & Hitchiner (Jackson & Hitchiner 2013, s. 7) antaa 

peukalosäännön, jonka mukaan työkalun partikkeleiden on oltava vähintään 20 % kovempia 

kuin työkappale, jotta se olisi käyttökelpoinen abrasiiviksi. Tätä peukalosääntöä voidaan 

käyttää hyväksi työkalusuunnittelussa tutkimuksen kokeellista osuutta varten. Työkalujen 

muodon määrittelee puolestaan työstöratojen ja hiottavien kappaleiden geometriat. 

 

Aiempien tutkimuksien perusteella offline-ohjelmointi ei sovellu käytettäväksi suurta 

tarkkuutta vaativissa sovelluksissa – kuten hionnassa – useiden epätarkkuustekijöiden 

vuoksi. Epätarkkuus voidaan kuitenkin poistaa käyttämällä voimaohjattua menetelmää. 

Aiempien tutkimuksien tuloksista nähdään, että paikoituksen ratatarkkuus pienenee ja 

kulmapyöristyksen virhe kasvaa silloin kun robotin liikeradat suoritetaan suuremmilla 

nopeuksilla. Sen vuoksi tämän tutkimuksen kokeellisessa osuudessa tulisi käyttää robotin 

liikeradan nopeuksia, jotka ovat alle 50 mm/s. Laadukkaan hiontatyön saavuttamiseksi 

käytännön hiontakokeissa tulee käyttää voimaohjattua menetelmää. Hiontakokeiden 

työstöratasuunnittelussa tulee käyttää menetelmää, jossa työstöradat jaetaan osiin 

työstettävän koekappaleen geometrian piirteiden mukaisesti ja lopuksi työstöradat liitetään 

toisiinsa. 
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7 KÄYTETYN METODIIKAN KUVAUS ROBOTISOITAVAN 

HIONTAPROSESSIN TUTKIMISEKSI JA VERTAILEMISEKSI 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi tässä tutkimuksessa sovellettavat tutkimusmetodit, jäsennellään 

koe- ja mittausjärjestelyiden periaatteellinen rakenne ja määritellään kokeiden 

laatuvaatimukset. Tutkimuksen kokeellinen osuus alkaa tästä luvusta kokeiden 

suunnittelulla. 

 

7.1 Sovelletut tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodien valinta on tehty tutkimusongelman perusteella, jolloin saatujen tietojen 

pohjalta pystytään vastaamaan validisti asetettuun tutkimusongelmaan. Aineiston 

hankinnassa käytetään omaa empiirisellä kokeella saatujen tuloksien lisäksi aiempien 

tutkimuksien tuloksia ja kirjallisuudesta löytyvää tietoa. Kirjallisuudesta löytyvän tiedon 

perusteella on tehty rajaus aiempien tutkimuksien tiedonhakuun. Käytännön kokeissa 

käytettävien työkalujen valinnoissa käytettiin kohdeyrityksen työntekijöiden ammattitaidon 

reflektointia ja kokemuksen perusteella toimiviksi todettuja menetelmiä. 

 

7.2 Käytännön koe- ja mittausjärjestelyiden periaatteellinen rakenne 

Käytännön kokeissa tutkittavaa robotisoitavaa hiontatyötä vertaillaan manuaalisesti 

suoritettuun hiontatyöhön. Tuloksien vertailukelpoisuuden vuoksi manuaalinen ja 

robotisoitu työ suoritetaan samasta alumiiniseoksesta valmistetuille koekappaleille, joilla on 

samat geometriat ja dimensiot. Samasta syystä molempien hiontatöiden materiaalin poiston 

mittaus suoritetaan GOM ATOS Core optisella 3D-skannerilla. 

 

Kohdeyrityksen tuotannossa on tällä hetkellä käytettävissä useita erilaisia hiomatyökaluja 

manuaalisen työn suorittamiseksi. Työntekijöillä on henkilökohtaiset mieltymykset 

parhaaksi katsomistaan työkaluista, mutta tietyt mallit ovat yleisessä suosiossa ja ne ovat 

kokemuksen perusteella havaittu toimiviksi ja soveltuvan hyvin lentokoneen runkokaaren 

materiaalin ja tutkittavan alueen geometrioiden materiaalin poistoon. Käytännön kokeisiin 

valittiin yleisimpiä manuaalisessa hionnassa käytettävistä työkaluista, joiden arvioitiin 

soveltuvan hyvin myös robotisoituun hiontaan. 
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Suoritettavien käytännön kokeiden tarkoituksena on tutkia teollisuusrobotin soveltuvuutta 

hiomalla suoritettavaan materiaalin poistoon. Tavoitteena on, että lopputulos täyttää sille 

asetetut laatuvaatimukset ja että hyväksyttävä tulos on toistettavissa.  

 

7.3 Kokeiden laatuvaatimukset 

Koekappaleen lopulliseksi pinnankarheusvaatimukseksi on asetettu Ra < 0,6 μm . 

Pinnankarheuden ollessa 0,1 < 𝑅𝑎 ≤ 2 tulee standardin EN ISO 4288 (SFS-EN 4288 1997, 

s.10) mukaan näytteenottomatkan olla 0,8 mm ja mittauspituuden 4 mm. Mittapään suurin 

sallittu säde on silloin EN ISO 3274 -standardin (SFS-EN 3274 1997, s. 12-13) mukaan 5 

μm.  

 

Pinnankarheuden Ra -arvot vaihtelevat mitattavalla alueella ja siten yksittäinen mittaus ei 

anna riittävää varmuutta toleranssin noudattamisesta. Pinnankarheuden mittausten 

arviointiin voidaan käyttää EN ISO 4288 -standardin (SFS-EN 4288 1997, s. 7) ja liitteen A 

mukaista menettelyohjetta 16 % -säännöstä, jota noudatetaan silloin, kun pinnankarheuden 

parametri ilmaistaan ilman ”max” -päätettä. Pinnankarheusvaatimuksen ollessa Ra < 0,6 𝜇𝑚 

se edustaa keskiarvoa viideltä näytteenottomatkalta ja pinnankarheus voidaan 16 % -säännön 

mukaisesti hyväksyä seuraavien ehtojen perusteella: 

• Ensimmäinen mitattu arvo on alle 70 % raja-arvosta 0,6 μm 

• Kolme ensimmäistä mitattua arvoa eivät ylitä 0,6 μm 

• Korkeintaan yksi ensimmäisestä kuudesta mitatusta arvosta ylittää 0,6 μm 

• Korkeintaan kaksi ensimmäisestä kahdestatoista mitatusta arvosta ylittää 0,6 μm. 

 

Koekappaleen materiaalin poiston paksuusmittatoleranssiksi on määritelty 0,15 mm −0,05
+0,05

 

koko hiottavalle alueelle. Tarkan materiaalin poiston määrän mittaamiseksi koekappaleiden 

pinta 3D-skannataan. 

 

7.4 Kokeiden suunnittelu 

Käytännön kokeiden suunnitteluvaiheessa keskitytään määrittelemään työtehtävään 

parhaiten sopivat laitteet ja komponentit. Tehtyjen valintojen perusteella rakennetaan 

robottijärjestelmä ja tarvittava testiympäristö.   
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Tämä tutkimus vaikuttaa lopullisen robottijärjestelmän laitteistovalintoihin ja palvelee siten 

mahdollista investointia. Työstökokeiden aikana tehtävät havainnot ja lopulliset koetulokset 

johtavat matalampaan tekniseen riskiin.  

 

Hiomakokeita suunniteltaessa on huomioitava käytettävissä olevat resurssit ja kokeita 

suorittavien henkilöiden kokemus niin käytettävän laitteiston kuin työmenetelmän osalta. 

Suunnittelussa on myös oleellista huomioida, että asetettujen laatuvaatimusten täyttyminen 

on toteutettavuustutkimuksessa riittävä taso. Siten esimerkiksi työkalujen karheuden tai 

muodon optimointi ovat toissijaisia tavoitteita käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden 

vuoksi.  
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8 KOKEELLISEN TUTKIMUSOSUUDEN TOTEUTUS 

 

 

Kirjallisuudesta löytyvän tiedon ja aiempien tutkimusten perusteella robotin tarkkuus on 

teoreettisesti riittävän hyvä suorittamaan hiontatyön sen tarkkuusvaatimuksien rajoissa, 

kunhan robotin liikeradat eivät hionnan aikana lähesty singulariteettiasemia tai 

työavaruuden reuna-alueita. Robotin liikeradan tarkkuudelle on erittäin haastavaa laskea 

matemaattisesti absoluuttista arvoa tietyssä kohtaa työaluetta julkisesti saatavan tiedon 

perusteella, koska siihen vaikuttavat olennaisesti tietyn robottimallin lisäksi myös eri 

robottien yksilölliset mekaaniset eroavaisuudet. Siksi suoritetaan vertailevat käytännön 

hiontakokeet kahdella eri robotilla, jotta voidaan varmistua laatuvaatimusten mukaisen 

hiontatyön olevan toteutettavissa ja voidaan vertailla kahden suorituskyvyltään erilaisen 

robotin toiminnallisuutta lopullisessa robottijärjestelmässä.  

 

8.1 Hiomakokeissa käytetyt materiaalit 

Robotisoidusti suoritettavia hiomakokeita varten valmistetut koekappaleet koneistettiin 

82,50 mm vahvuisesta 7050-T7451 -seoksen alumiinilaatasta. Kuvassa 27 nähdään yksi 

tutkimusta varten koneistetuista koekappaleista. 

 

  

Kuva 27. Robotisoitua hiontatestiä varten alumiinista koneistettu koekappale. 

 

8.2 Testilaitteisto 

Hiontakokeet suoritettiin kahdella erilaisella robottijärjestelmällä ja näiden lisäksi oli 

käytössä erillinen testilaitteisto mittausjärjestelmälle. Ensimmäisessä robottijärjestelmässä 

käytettiin seuraavia komponentteja ja laitteita: 

• KUKA KR 3 R540 Agilus robottikäsivarsi 
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• KR C4 Compact ohjausyksikkö 

• SycoTec 4033 AC karamoottori ja SycoTec Type 4825/33 ASE karamoottorin pidin 

• SMC MXS12-10A pneumaattinen joustoyksikkö 

• 2 kpl MSC IR2010-F02 tarkkuusregulaattoreita 

• Kehitystietokone varustettuna KUKA KR C3 ohjelmistolla 

  

Robottijärjestelmä rakennettiin kuvan 28 mukaisesti vaneripöydän päälle ja pöytään 

kiinnitettiin ruuvipenkki testilevyjen kiinnittämistä varten. Ruuvipenkki poistettiin ennen 

koekappaleiden hiontakokeita ja koekappaleet pultattiin suoraan vaneripöytään kiinni. 

Kehitystietokone ja ohjauspaneeli pidettiin turvallisella operointietäisyydellä turvaseinän 

takana, missä sijaitsi myös karamoottorin ulkoinen ohjausyksikkö. 

 

Toisessa robottijärjestelmässä käytettiin seuraavia komponentteja ja laitteita: 

• KUKA LBR Iiwa 7 R800 robottikäsivarsi 

• KUKA Sunrise Cabinet robotin ohjausyksikkö 

• SycoTec 4033 AC karamoottori 

• SycoTec Type 4825/33 ASE karamoottorin pidin 

• Kehitystietokone varustettuna KUKA Sunrise Workbench -ohjelmistolla 

 

Robottijärjestelmä rakennettiin kuvan 28 mukaisesti KUKA FlexFellow siirtokärryyn ja 

vanerista valmistettu jigi ruuvattiin siirtokärryssä valmiina olleisiin reikiin. Vanerijigiin 

porattiin reiät koekappaleiden pulttaamista varten. Kehitystietokone ja ohjauspaneeli 

pidettiin turvallisella operointietäisyydellä robotin ulottuvuuden ulkopuolella missä oli myös 

karamoottorin ulkoinen ohjausyksikkö. 
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Kuva 28. Vasemmalla KUKA Agilus -robottikäsivarren testilaitteisto. Oikealla KUKA Iiwa 

-robottikäsivarren testilaitteisto. (Patria 2018, s. 11.) 

 

Taulukossa 4 on vertailtu testeissä käytettyjen robottien teknisiä tietoja. Testien kannalta on 

huomion arvoista selkeä ero kahden eri robotin paikoituksen toistotarkkuudessa. 

 

Taulukko 4. Käytettyjen robottikäsivarsien teknisten tietojen vertailu. (KUKA 2015, s. 13-

14; KUKA 2017, s. 11.) 

 KUKA LBR Iiwa 7 R800 KUKA KR3 R540 AGILUS 

Payload 7 kg 3 kg 

Total load  7 kg 2 kg 

Maximum reach 800 mm 541 mm 

Number of controlled axes 7 6 

Position repeatability (ISO 

9283) 

± 0,1 mm  

 

± 0,02 mm  

 

Weight 24 kg 26 kg 

Controller KUKA Sunrise Cabinet KR C4 compact 

 

KUKA LBR Iiwa 7 R800 -robottikäsivarresta tullaan jatkossa käyttämään nimitystä 7 DOF 

(Degrees of Freedom) robotti, jolla viitataan robottikäsivarren seitsemään vapausasteeseen. 

Taulukon 4 ilmaisu Number of controlled axes tarkoittaa samaa asiaa. Vastaavasti KUKA 
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KR3 R540 AGILUS -robottikäsivarresta tullaan jatkossa käyttämään nimitystä 6 DOF 

robotti, jolla viitataan robottikäsivarren kuuteen vapausasteeseen. 

 

Mittalaitteena käytettiin kuvan 29 mukaista GOM ATOS Core 3D-skanneria. Käytössä 

olivat myös tarvittavat apulaitteet skannerin kalibrointia varten ja lämpömittari huoneen 

lämpötilan mittaamiseen, mitä tarvittiin skannerin tarkkaa asetusta varten. 

 

 

Kuva 29. Koekappaleiden mittauksissa käytetty GOM ATOS Core 3D-skannerin 

mittalaitteisto. Kuvassa käynnissä skannerin kalibrointi. (Patria 2018, s. 13.) 

 

Testeissä käytettiin SycoTec:in valmistamia 4033 AC-ST-60 ja 4033 DC-T mallien 

korkeataajuisia kolmivaiheisia asynkronisia karamoottoreita, jotka ovat tarkoitettu 

käytettäväksi erityisesti hionta- ja CAD-sovelluksissa. Työkalun vaihto tapahtui 

pneumaattisesti 5 - 6 baarin käyttöpaineella. Karamoottorien jäähdytys tapahtui pitimessä 

olevan jäähdytyselementin välityksellä.   

 

8.3 Koordinaatistojen opettaminen 

Robotin kalibroinnissa käytettiin kahta toisesta päästä teräväksi hiottua pulttia, jotka 

toimivat robotin opetuspiikkinä. Toinen piikki kiinnitettiin karamoottoriin työkalun tilalle ja 

toinen piikki kiinnitettiin robotin työalueelle siten, että robotti yltää siihen neljästä 

mahdollisimman erilaisesta orientaatiosta. Työkalukoordinaatisto saatiin opetettua, kun 

opetuspiikit ajettiin vastakkain neljästä eri orientaatiosta kuvan 30 mukaisesti. Opetetun 

työkalukoordinaatiston avulla opetettiin työkappaleen koordinaatisto ajamalla robotin 
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opetuspiikki kolmeen pisteeseen työkappaleessa: ensimmäisenä origo, toisena positiivisen 

x-akselin suunnan määräävä piste ja kolmantena xy-tason kulman määräävä piste, eli 

käytännössä z-akselin suunnan määräävä piste. Kuvassa 30 vasemmalla nähdään käynnissä 

oleva työkalukoordinaatiston opetus ja siihen on merkitty työkappalekoordinaatisto. 

Oikealla testilaattojen työkappalekoordinaatisto. (Patria 2018, s. 7.) 

 

 

Kuva 30. Vasemmalla nähdään työkappalekoordinaatiston sijoittaminen koekappaleeseen 

ja oikealla työkappalekoordinaatiston sijoittaminen testilaattoihin. (Patria 2018, s. 7-11.) 

 

8.4 Robotin offline-ohjelmointi 

Robotin offline-ohjelmoinnissa ladattiin ohjelman valmiista kirjastosta käytössä oleva 

robottimalli ja lisäksi ohjelmaan tuotiin työkappaleen CAD-malli kuvan 31 mukaisesti. 

Työkappaleen koordinaatisto asetettiin tarkalleen samaan kohtaan ja samansuuntaisesti kuin 

mitä robotille oltiin opetettu. Tämän jälkeen offline-ohjelmoinnissa asetettiin robotilla 

opetetut työkalu- ja työkappalekoordinaatistojen arvot. Siten pystyttiin varmistamaan, 

pääseekö robotti kaikkiin haluttuihin konfiguraatioihin ja orientaatioihin vai tuleeko 

esimerkiksi akselirajat vastaan tai syntyykö singulariteetteja. (Patria 2018, s. 7.) 
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Kuva 31. Kuvassa nähdään 7 DOF robotin (KUKA LBR Iiwa) offline-ohjelmointia 

hionnassa käytettävälle koekappaleelle. (Patria 2018, s. 8.) 

 

Robotin liikeratojen pisteiden luonnissa käytettiin koodikieltä, joka oli 6 DOF robotin 

tapauksessa KRL-kieltä (KUKA Robot Language) ja 7 DOF robotin tapauksessa Javaa.  

 

Offline-ohjelmoinnissa ei ollut ominaisuutta, jolla robotilla käsin tehdyt pisteiden 

muokkaukset saataisiin takaisin offline-ohjelmointiin. Tehokkaan offline-ohjelmoinnin 

toteuttamiseksi kyseinen ominaisuus on tässä työssä välttämätöntä. Offline-ohjelmointia 

varten tulee jatkossa käyttää eri menetelmää, jolla voidaan toteuttaa hiontaprosessin kannalta 

optimaalisemmat työstöradat koekappaleiden CAD-pirteiden perusteella. (Patria 2018, s. 9.) 

 

7 DOF robotilla tehdyissä hiontatesteissä käytettiin mahdollisimman paljon virtuaalisen 

jousen funktiota, jolla pyrittiin saamaan tasainen työstövoima kappaleen pintaa hiottaessa. 

Virtuaalinen jousi on yksi tapa toteuttaa voimaohjaus, mutta kyseinen menetelmä osoittautui 

kuitenkin liian epätarkaksi, joka saattaa johtua 7 DOF robotin alhaisesta toistotarkkuudesta. 

Kuva 32 havainnollistaa virtuaalisen jousen toimintaa. (Patria 2018, s. 9.) 



64 

 

 

 

 

Kuva 32. Havainnekuva 7 DOF robotin (KUKA LBR Iiwa) virtuaalisen jousen toiminnasta. 

Kuvassa on merkitty kirjaimella C (kohta 2) virtuaalijousen jousivakiota, jonka arvo voitiin 

määrittää. (KUKA 2016, s. 476) 

 

8.5 Käytännön koe- ja mittausjärjestelyt 

Tasomaisien pintojen alustavat testiajot suoritettiin 8mm x 80 mm x 220 mm kokoisille 

7050-T73651-alumiinista koneistetuille testilaatoille. Alumiinilaatat stanssattiin ja jokaiseen 

laattaan porattiin neljä kohdistusreikää. Reikien avulla saatiin kohdistettua samalle laatalle 

tehdyt 3D-skannatut pinnat tarkemmin toisiinsa ja vertailun virhettä saatiin minimoitua. 

Jokaisen laatan pintaan suihkutettiin ohut kerros titaanioksidia ja kappaleiden referenssipinta 

mitattiin 3D-skannaamalla ennen hiontaa. Titaanioksidin tarkoitus on luoda 

mittakappaleeseen heijastamaton pinta, mikä oli tässä tutkimuksessa mittalaitteen toiminnan 

kannalta välttämätöntä. Hionnan jälkeen työkappaleen pinnalle suihkutettiin jälleen 

titaanioksidia ja kappale 3D-skannattiin. Ennen hiontaa mitattua referenssipintaa verrattiin 

hionnan jälkeen mitattuun pintaan käyttämällä laitevalmistajan omaa GOM Inspect 

ohjelmaa. Kahden mittaustuloksen erotuksena saatiin hionnassa poistuneen materiaalin 

määrä. Myös varsinaisien koekappaleiden mittauksissa käytettiin samaa menetelmää, mutta 

niiden kohdistamiseen käytettiin kolmea koneistettua reikää ja yhtä tasopintaa. 

 

Työkaluja testattiin aluksi suorilla edestakaisilla työradoilla yhdelle testilaatalle, jota ei 

skannattu. Tarkoituksena oli arvioida silmämääräisesti hionnan laadukkuutta ja valikoida 

potentiaaliset työkalut tarkempiin testauksiin ja työstöparametrien hakuun. Jo tässä 

vaiheessa osa työkaluista karsiutui pois, eikä kaikkia työkaluja olisi pystytty testaamaan 
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tutkimuksen aikataulun puitteissa. Valikoiduilla työkaluilla siirryttiin etsimään optimaalisia 

työstöparametreja, joihin saatiin viitearvoja aiempien tutkimusjulkaisujen perusteella. 

 

Seuraavassa vaiheessa etsittiin parhaita työstöparametreja todellisen mukaiselle, 

koekappaleille sopivalle, tasomaisen pinnan siksak-työstöradalle ja tulosta arvioitiin 

silmämääräisesti. Nämä alustavat testit suoritettiin käyttämällä 6 DOF robottia. Työstörata 

toistettiin kymmenen kertaa ja tämän jälkeen huomattiin harjamaisten työkalujen 

sopimattomuus tälle työstöradalle, koska pinta jäi silminnähden ja sormella tunnusteltuna 

liian aaltomaiseksi. Työstövoima jakautui selkeästi epätasaisesti ja keskeltä poistui 

enemmän materiaalia kuin reunoilta. Aaltomaisuus saatiin hallittua parhaiten käyttämällä 25 

mm halkaisijan hiomakiekkoa ja sille suunniteltua pidintä, mikä jakoi työstövoiman 

tasaisesti koko hiottavalle pinta-alalle. Tämän jälkeen suoritettiin ensimmäiset materiaalin 

poiston mittaukset edellä mainitulla työkalulla ja työstöradalla. Mittaustuloksista kävi ilmi, 

että materiaalia ei poistunut riittävän tasaisesti ja pinta jäi osittain aaltomaiseksi. Tuloksista 

nähtiin myös, että työkalun orientaatio ei ollut täysin kohtisuorassa hiottavaan pintaan 

nähden. Orientaatiota korjattiin, mutta se ei johtanut parempaan lopputulokseen. 

Työstöratakuvio vaihdettiin spiraalikuvioksi, jolla saavutettiin tasaisempi materiaalin poisto, 

joten se valikoitui koesarjojen tasopintojen hiontoihin.  

 

7 DOF robotilla suoritetuissa hionnoissa käytettiin heti alusta alkaen offline-ohjelmointia. 

Menetelmää haluttiin testata, koska robotin oman virtuaalijousen oletettiin kompensoivan 

offline-ohjelmoinnilla tapahtuvan virheen. Tasopintojen hiontaan käytettiin hiomakiekkoja 

karheuksilla medium, fine ja very fine. Ennen koesarjaa tehdyissä testeissä arvioitiin 

optimaaliseksi työkiertojen määräksi 50 kullakin karheudella, jolloin materiaalia saadaan 

poistettua tarvittava määrä yhteensä 150 työkierrolla. Kuvassa 33 nähdään vasemmalla 

hiemakiekon hiontaa tasopinnalla. 
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Kuva 33. Hionnan aikaisia tilannekuvia. 7 DOF robotin (KUKA LBR Iiwa) suorittama 

koekappaleen tasopintojen hionta vasemmalla ja pyöristyssäteiden hionta oikealla. (Patria 

2018, s. 25.) 

 

Ensimmäisen koekappaleen hionnan jälkeen kappale 3D-skannattiin ja prosessia muutettiin 

tulosten mukaisesti: materiaalia oli poistunut toiselta tasopinnalta hieman liikaa, joten 

materiaalin poistoa haluttiin vähentää toiselle koekappaleelle. Tämä toteutettiin 

vähentämällä fine- ja very fine -karheuksilla suoritettavien työkiertojen määrää 25:llä 

kummastakin. Vaikka työkiertojen määrää vähennettiin vain hienoimmilla karheuksilla, oli 

toisesta työkappaleesta poistunut selkeästi liian vähän materiaalia. Kahden ensimmäisen 

koekappaleen hiontajälki oli myös epätasalaatuista ja tässä vaiheessa robotin liikeratojen 

pisteet käytiin läpi yksi kerrallaan manuaalisella ajolla syyn selvittämiseksi. Kävi ilmi, että 

työkalua käsin pyörittäessä työstövoiman aiheuttama vastus vaihteli suuresti eri pisteissä 

ollen joissain pisteissä jopa ilmassa, kun toisissa pisteissä työkalu otti voimakkaaksi kiinni 

työkappaleeseen. Tämä johtui 7 DOF robotin epätarkkuudesta, työkappaleen CAD-mallin ja 

koneistettujen työkappaleiden välisistä mittaeroista (offline-ohjelmoinnin heikkous) sekä 

työkalu- ja kappalekoordinaatistojen epätarkkuuksista. (Patria 2018, s. 26-27.) 

 

7 DOF robotilla käytettiin heti ensimmäisestä hionnasta lähtien virtuaalista jousta 

(setStiffness-funktio) kompensoimaan edellä mainittuja epätarkkuuksia ja samalla haluttiin 

selvittää integroidun voimaohjauksen soveltuvuus hiontatyöhön. Kahden ensimmäisen 

työkappaleen epätasaiset hionnat osoittivat, että virtuaalisen jousen ja offline-ohjelmoinnin 

käyttö olivat liian epätarkka menetelmä kyseiseen hiontaan. 7 DOF robotin virtuaalinen 

jousivakio asetettiin (stiffness = 1000) vastaamaan 6 DOF robotilla ja joustoyksiköllä 

hyväksi havaittua työstövoimaa noin 3 N. (Patria 2018, s. 27.) 
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Kolmatta koekappaletta varten työstöradan jokainen koordinaattipiste korjattiin ja 

tallennettiin ajamalla robotti ohjelmoituun pisteeseen ja pyörittämällä työkalua käsin, 

kunnes kaikissa pisteissä työstövoiman vastus tuntui samalta. Tällä menetelmällä ei 

kuitenkaan saatu merkittävää parannusta epätarkkuuteen. Neljättä koekappaletta varten 

työstöradan pisteitä muokattiin jälleen samalla tavalla ja työkalun orientaatiota muutettiin 

ulkoreunojen radan osalta siten, että hionta-alueen reunoille kohdistui hieman suurempi 

työstövoima. Tällä menetelmällä saatiin selkeästi tasalaatuisempi materiaalin poisto ja 

lähemmäksi vaadittavaa toleranssialuetta. (Patria 2018, s. 27.) 

 

8.5.1 Robotin liikeratojen nopeus 

Robotisoidussa hionnassa robotin liikenopeus tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin 

työkalun syöttönopeus. Testilevyihin suoritettiin testauksia robotin eri liikenopeuksilla 

väliltä 10 mm/s - 40 mm/s. Testilevyjen 3D-skannattujen mittaustulosten perusteella paras 

liikenopeus oli noin 30 mm/s ja sitä käytettiin koekappaleiden hiontatesteissä. Robotin 

optimaalinen liikenopeus oli sidoksissa käytettävään työkalun pyörimisnopeuteen ja 

työstövoimaan. Liian hitaalla syötöllä prosessilämpötila nousi liikaa. Liian nopealla 

liikenopeudella hionta ei ollut tasalaatuista johtuen kulmaylityksestä ja kulmapyöristyksen 

virheestä, koska robotti ei enää pystynyt tarkkaan seuraamaan ohjelmoitua työstörataa. 

 

8.5.2 Kierrosnopeus 

Kullekin työkalulle käytettiin ensisijaisesti valmistajan ilmoittamaa optimaalista 

kierrosnopeutta, mutta myös huomattavasti erilaisia kierrosnopeuksia testattiin testilevyille 

kuten nähdään kuvasta 34. Testien perusteella paras hiontajälki saavutettiin käyttämällä 

työkaluvalmistajien ilmoittamia optimaalisia kierrosnopeuksia, mikä useimpien työkalujen 

kohdalla oli noin 20 000 rpm. Liitteen 4 SycoTec 4033 AC karamoottorin teho / vääntö 

kuvaajan mukaisesti 20 000 rpm kierrosnopeudella saavutetaan maksimiväännöksi noin 8 

Ncm. Liitteen 5 SycoTec 4033 DC-T karamoottorin teho / vääntö kuvaajan mukaisesti 

20 000 rpm kierrosnopeudella saavutetaan maksimiväännöksi noin 27 Ncm. 
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Kuva 34. Testilaatan mittaustulosten vertailua 5000 rpm ja 15 000 rpm kierrosnopeuksilla. 

Nähdään, että materiaalia poistuu enemmän suuremmalla kierrosnopeudella (Patria 2018, 

s. 22.) 

 

8.5.3 Työstövoima 

6 DOF robotilla tehdyissä testilevyjen hiontakokeissa huomattiin jo vähäisen testauksen 

jälkeen, että SycoTec 4033 AC -karamoottori oli liian tehoton ja sen ohjainyksikkö näytti 

usein ylikuormaa hionnan aikana. Välillä karamoottori pysähtyi ja meni virheeseen 

työkierron sellaisissa kohdissa, joissa tuli kuormituspiikki, esimerkiksi kaarteissa tai 

työkierron alussa, kun työkappaleen pintaan otettiin ensikosketus. (Patria 2018, s. 22.) 

 

Hiomakiekon sienimäisen rakenteen vuoksi työkalun paksuus vaihteli hieman yksilöittäin, 

mutta työkalun joustavuus kompensoi tästä aiheutuneet muutokset työstövoimaan. 

Hiomakiekon tapauksessa työstövoima määriteltiin testauksien aikana kehiteltyä 

menetelmää käyttäen. Työkalun ja työkappaleen välin jätettiin A4-paperi ja työkalua ajettiin 

pintaa kohti, kunnes paperin liikuttelu vaati hieman voimaa. Näin saadusta z-akselin arvosta 

vähennettiin vielä yksi millimetri työkappaleeseen päin, jolloin saatiin todellinen 

hiontavoima ja TCP:n korkeus kappaleen pinnasta. Kirjevaa’alla mitattuna työstövoima oli 

noin 3N. (Patria 2018, s. 23.) 

 

Testilevyjen hiontojen aikana 6 DOF robottiin asennettiin kuvan 35 mukainen 

paineilmatoiminen joustoyksikkö auttamaan karamoottorin kuormitusongelmissa. 

Joustoyksikön avulla työstövoima saatiin pidettyä tasaisempana ja sitä voitiin rajoittaa. 

Karamoottori toimi paremmin joustoyksikön kanssa, mutta kuormitus pysyi silti lähes 
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maksimissa eikä ratkaissut ongelmaa siten, että järjestelmän riittävä toimintavarmuus olisi 

saavutettu. Tämän takia testeihin hankittiin tehokkaampi SycoTec 4033 DC-T karamoottori. 

Joustoyksikössä käytettiin aluksi tavallisia regulaattoreita, mutta ne olivat liian epätarkat 

tarvittavaan paineensäätöön ja tilalle vaihdettiin kaksi kuvan 35 mukaista 

tarkkuusregulaattoria. (Patria 2018, s. 23.) 

 

  

Kuva 35. Vasemmalla kaksi kappaletta SMC:n IR2010-F02 tarkkuusregulaattoreita (0,005-

0,4 MPa) joustoyksikön vaatimaa tarkkaa paineen säätöä varten. Oikealla SMC:n 

liukupöytäsylinteri MXS12-10A. (Patria 2018, s. 6.) 

 

Liukupöytäsylinteri joustoyksikköön oli mahdollista johtaa paine männän ylä- ja alapuolelle. 

Testeissä sylinterin asento oli aina kuvan 35 mukaisessa asennossa, jolloin joustoyksikön ja 

karamoottorin yhteispaino riitti tarvittavan työstövoiman muodostamiseksi eikä yläpuolista 

painetta tarvittu. Alapuolisella paineella puolestaan kompensoitiin joustoyksikön ja 

karamoottorin painoa. Joustoyksikön optimaalinen paine oli sylinterin alapuolelle 0,95 Bar 

ja tätä painetta käytettiin 6 DOF robotilla tehdyissä koekappaleiden hiontatesteissä. 

Sylinterin toimintaa ei saatu missään vaiheessa niin herkäksi kuin oltaisiin haluttu johtuen 

sylinterin tiivisteiden lepokitkasta. Sylinteriä liikuteltaessa yli 45 asteen orientaatioihin z-

akseliin nähden tulisi myös huomioida painovoiman kompensointi, esimerkiksi 

kiihtyvyysanturin antaman datan avulla toteutetulla paineensäädöllä. (Patria 2018, s. 23.) 

 

8.6 Työstöratojen suunnittelu 

Koekappaleiden työstöratojen suunnittelussa käytettiin hyväksi 6.3 kappaleen mukaista 

menetelmää jakamalla hiottavat alueet osiin pinnan piirteiden mukaan. Tämä nähdään 

kuvassa 36. Tasopintojen työstöratojen yhteensovittaminen pyöristyssäteiden työstöratojen 

kanssa mahdollistettiin käyttämällä tasopintojen hiontaan riittävän pienen halkaisijan 
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hiomakiekkoja, jolloin kulmiin ei jäänyt hiomattomia alueita. Kuvassa 36 punaisella näkyvä 

alue hiottiin käyttämällä joustavaa harjasta, jotta se pystyisi mukautumaan pyöristyssäteen 

muuttumiseen. 

 

 

Kuva 36.  Koekappaleen hiottavan alueen jakaminen osiin pinnan geometrian piirteiden 

mukaisesti. Tasopintoja merkitty vaalean- ja tummansinisellä. Pyöristyssäteiden pintoja 

merkitty keltaisella ja oranssilla. 

 

Tasopinnoille testattiin kolmea kuvan 37 mukaista työstöratakuviota testilevyjen hionnoissa: 

spiraali, siksak ja Hilbertin käyrän mukainen työstöratakuvio. Näistä spiraalikuviolla saatiin 

tasalaatuisin hiontajälki tasopinnoilla ja sitä käytettiin tasopintojen työstöratasuunnittelussa.  

 

 

Kuva 37. Erilaisia testattuja työstöratakuvioita vasemmalta oikealle: spiraali, siksak ja 

Hilbertin käyrän mukainen työstöratakuvio. (Patria 2018, s. 21.) 

 

Työstöradan kuvion lisäksi hionnan laatuun vaikuttaa merkittävästi kuinka paljon viereiset 

työstöradat limittyvät keskenään eli kuinka paljon on radanylitystä. Testilevyjen hionnoissa 

todettiin parhaan radanylityksen määrän olevan noin 50 % ja sitä käytettiin 

työstöratasuunnittelussa. Spiraalikuviolla ja 50 % radanylityksellä saavutettiin paras 

hiontajälki ja vähiten resonointia, kun työkalun pyörimissuunta oli spiraalikuvion kanssa 

saman suuntainen. (Patria 2018, s. 21.) 
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9  KOKEELLISEN TUTKIMUSOSUUDEN TULOKSET 

 

 

Tämä luku kattaa robotisoitujen ja manuaalisten hiontojen mittaustulokset kahdella eri 

esitysmuodolla. Ennen ja jälkeen hiontoja suoritettujen 3D-skannausten mittaustulokset 

olivat pistepilvimuodossa, jotka yhdistettiin käyttämällä GOM Inspect ohjelmistoa. Siten 

jokaiselle koekappaleelle saatiin vertailupinnan esitysmuoto.  Materiaalin poiston määrän 

graafiset esitykset tehtiin Excelillä ja ne perustuvat 3D-skannattuihin mittaustuloksiin. 

Tutkimuksen mittaustulokset on nimetty siten, että ensimmäinen luku tarkoittaa koesarjan 

juoksevaa lukua ja toinen luku ilmoittaa, millä menetelmällä (6 DOF robotilla, 7 DOF 

robotilla tai manuaalisesti) koesarja on hiottu: 6 DOF robotilla suoritettujen hiontojen 

koesarjan tunnus on 1, 7 DOF robotilla suoritettujen hiontojen koesarjan tunnus on 2 ja 

manuaalisten hiontojen koesarjan tunnus on 3. Siten esimerkiksi koekappale 3.3 on 

manuaalisen hionnan koesarjan kolmas koekappale. Poistetun materiaalin määrällä 

tarkoitetaan materiaalin paksuuden pienenemää. 

 

9.1 Robotisoidun hionnan pinnankarheustulokset 

Taulukossa 5 on esitetty robotisoidusti hiottujen koekappaleiden pinnankarheustuloksien 

keskiarvo kymmeneltä mittauskerralta. Tarkemmat mittaustulokset löytyvät liitteestä 6. 

Pinnankarheuden suure Ra ei tunnista yksittäisiä syvempiä naarmuja mittausalueelta. 

Koekappaleiden hiottavien alueiden koneistuspintojen pinnankarheuden keskiarvoksi 

mitattiin Ra (μm) = 1,041. 

 

Taulukko 5. Koekappaleiden pinnankarheustulokset. 

Koekappale 1.1 2.1 1.2 2.2 3.2 4.2 

Ra keskiarvo 

(𝝁𝒎) 

1,192 0,993 0,856 1,206 1,394 1,241 

Ra keskihajonta 

(𝝁𝒎) 

0,320 

 

0,238 

 

0,169 

 

0,177 

 

0,374 

 

0,383 

 

 

9.2 Koekappaleiden materiaalin poiston määrän mittaustulokset  

Koekappaleiden materiaalin poiston määrän mittaukset suoritettiin käyttämällä GOM ATOS 

Core optista 3D-skanneria. Mittaustuloksia edustavat kuvat ovat GOM Inspect -ohjelmiston 
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väriskaalaukseen perustuva esitysmalli mittaustuloksista. Kuvien alapuolella olevista 

palkeista nähdään, mitä materiaalin poiston määrää kukin väri indikoi. 

Yksityiskohtaisemmat värimallit yksittäisine mittauspisteineen on esitetty liitteissä I, II ja 

III. 

 

Robotisoitujen hiontojen mittaustuloksien kuvissa 38, 39 ja 40 tumman punaiset alueet 

indikoivat, että niillä alueilla poistetun materiaalin määrä on alle 0,02 mm ja tumman siniset 

alueet puolestaan, että niillä poistetun materiaalin määrä on yli toleranssirajan 0,20 mm. 

Kaikki muut materiaalin poiston määrät ovat näiden välissä erilaisina vihreän ja sinisen 

sävyinä. 

 

Manuaalisten hiontojen mittaustuloksien kuvissa 41, 42 ja 43 on erilainen värimaailma kuin 

robotisoitujen hiontojen mittaustuloksissa. Manuaalisten hiontojen mittaustuloksissa 

tumman punaisilla alueilla poistetun materiaalin määrä ylittää toleranssirajan 0,20 mm. 

Kaikki muut pienemmät materiaalin poiston määrät nähdään erilaisina vihreän, keltaisen ja 

punaisen sävyinä. 

 

9.2.1 KUKA KR3 Agilus -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut mittaustulokset 

6 DOF robotilla (KUKA KR3 Agilus) hiotun koesarjan 3D-skannatut mittaustulokset 

nähdään kuvassa 38. Tarkemmat mittaustulokset on esitetty liitteessä I. 
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Kuva 38.  GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 1.1 ja 

oikealla koekappale 2.1. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  

 

9.2.2 KUKA LBR Iiwa -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut mittaustulokset 

7 DOF robotilla (KUKA LBR Iiwa) hiotun koesarjan 3D-skannatut mittaustulokset nähdään 

kuvissa 39 ja 40. Tarkemmat mittaustulokset on esitetty liitteessä II. 

 

  

 

Kuva 39. GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 1.2 ja 

oikealla koekappale 2.2. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  
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Kuva 40. GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 3.2 ja 

oikealla koekappale 4.2. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  

 

9.2.3 Manuaalisesti hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut mittaustulokset 

Manuaalisten hiontojen 3D-skannatut mittaustulokset nähdään kuvissa 41, 42 ja 43. 

Tarkemmat mittaustulokset on esitetty liitteessä 3. 

 

  

 

Kuva 41. GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 1.3 ja 

oikealla koekappale 2.3. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  
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Kuva 42. GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 3.3 ja 

oikealla koekappale 4.3. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  

 

  

 

Kuva 43. GOM ATOS Core 3D-skannerin mittaustuloksia. Vasemmalla koekappale 5.3 ja 

oikealla koekappale 6.3. Väripalkki indikoi poistuneen materiaalin määrää välillä 0,00 – 0,20 

mm.  

 

KUKA KR3 Agilus -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut mittaustulokset 

osoittavat, että materiaalin poiston määrä ei ylitä 0,20 mm toleranssirajaa kummallakaan 

koekappaleella. Koekappaleella 1.1 suurin materiaalin poiston määrä oli 0,15 mm ja 

koekappaleella 2.1 puolestaan 0,17 mm. Materiaalia ei ole poistunut kaikilta tasopintojen 

työstöradan alueilta. 

 

KUKA LBR Iiwa -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatuista mittaustuloksista 

nähdään, että materiaalin poiston määrä ylittää 0,20 mm toleranssirajan jokaisella 

koekappaleella. Koekappaleella 1.2 ylitys tapahtuu tasopinnan alueella ja koekappaleilla 2.2 

sekä 3.2 pyöristyssäteiden alueilla. Koekappaleella 4.2 ylitys tapahtuu tasopinnoilla ja 

pyöristyssäteiden alueilla. Materiaalia ei ole poistunut kaikilta tasopintojen eikä 

pyöristyssäteiden alueilta. 
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Manuaalisesti hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut mittaustulokset osoittavat, että 

materiaalin poiston määrä ylittää 0,20 mm toleranssirajan koekappaleiden 1.3, 2.3, 5.3 ja 6.3 

pyöristyssäteiden alueilla. Koekappaleella 4.3 toleranssiraja ylittyy tasopinnalla. Materiaalia 

on poistunut kaikilta tasopintojen ja pyöristyssäteiden alueilta. 

 

9.3 Koekappaleiden materiaalin poiston määrän graafinen esitys 

Tulosten käsittelyssä käytettiin apuna GOM Inspect ohjelmistoa, jossa koekappaleiden 

vertailupintojen pistepilviltä otettiin mittapisteitä 4 mm välein ja mittadata vietiin Exceliin.  

 

9.3.1 Robotisoidusti suoritetut hionnat 

Kuvissa 44 ja 45 nähdään graafiset esitykset robotisoitujen hiontojen materiaalin poiston 

määrille. 7 DOF robotilla hiotussa koesarjassa otettiin yhteensä 900 mittapistettä 

tasomaisilta- ja pyöristyssäteiden pinnoilta. 6 DOF robotilla hiotussa koesarjassa otettiin 530 

mittapistettä vain tasomaisilta pinnoilta, koska pyöristyssäteille ei tehty hiontoja. Graafiset 

esitysmuodot ovat suhteellinen frekvenssijakauma ja -summafrekvenssijakauma. 

 

 

Kuva 44. Robotisoitujen hiontojen suhteellinen frekvenssijakauma. Kuvaajaan merkitty 

hionnan toleranssialue 0,10 mm – 0,20 mm. 
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Kuva 45. Robotisoitujen hiontojen suhteellinen summafrekvenssijakauma. Kuvaajaan 

merkitty hionnan toleranssialue 0,10 mm – 0,20 mm. 

 

9.3.2 Manuaalisesti suoritetut hionnat 

Kuvissa 46 ja 47 nähdään graafiset esitykset manuaalisten hiontojen materiaalin poiston 

määrille. Graafisissa esityksissä ei käytetty mittapisteitä pyöristyssäteiden ulkoreunojen 

pyöristyksiltä.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

fs
(%

)

Materiaalin poiston määrä (mm)

Hionta 1.1 Hionta 2.1 Hionta 1.2 Hionta 2.2 Hionta 3.2 Hionta 4.2

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24

f(
%

)

Materiaalin poiston määrä (mm)

Hionta 1.3 Hionta 2.3 Hionta 3.3 Hionta 4.3 Hionta 5.3 Hionta 6.3

Toleranssialue 

Toleranssialue 



78 

 

 

 

Kuva 46. Manuaalisten hiontojen suhteellinen frekvenssijakauma. Kuvaajaan merkitty 

hionnan toleranssialue 0,10 mm – 0,20 mm. 

 

Kuvassa 47 on esitetty suhteellinen summafrekvenssijakauma manuaalisten hiontakertojen 

materiaalin poiston määrille.  

 

Kuva 47. Manuaalisten hiontojen suhteellinen summafrekvenssijakauma. Kuvaajaan 

merkitty hionnan toleranssialue 0,10 mm – 0,20 mm. 

 

Kuvassa 48 nähdään manuaalisten hiontojen jakaumien keskiarvot. 
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Kuva 48. Manuaalisten hiontojen suhteellisen frekvenssijakauman ja suhteellisen kertymän 

keskiarvot.  

 

Tuloksista nähdään, että manuaalisesti suoritettujen hiontojen suhteelliset 

frekvenssijakaumat ovat normaalijakautuneita, kun taas robotisoidusti suoritettujen 

hiontojen suhteelliset frekvenssijakaumat eivät ole. Manuaalisesti suoritettujen hiontojen 

materiaalin poiston määrät ovat toleranssialueen sisäpuolella 20 – 50 % osuudella 

koekappaleiden koko hiottavasta pinta-alasta. Vastaava luku on robotisoidusti suoritetuille 

hionnoille 10 – 50 %. 
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10 TULOSTEN ARVIOINTI JA VERTAILU 

 

 

Mittaustulokset ja havainnot osoittavat, että robotisoidulla hionnalla voidaan päästä 

materiaalin poiston määrän toleranssialueen sisäpuolelle tasopintojen alueilla. Kahteen 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen luotettava vastaaminen edellyttää lisää robotisoidun 

hionnan tutkimus- ja kehitystyötä.  

 

Pinnankarheuden Ra mittauksissa käytettiin EN ISO 4288 -standardin mukaista 

menettelyohjetta ja sen perusteella yksikään tulos ei ollut hyväksyttävä. Kymmenen 

mittauskerran antama keskiarvo vaihteli välillä Ra 0,856 - 1,394 eri koekappaleilla, kun 

hyväksyttävä tulos olisi ollut alle Ra < 0,6. 

 

Kuvan 38 koekappaleen 1.1 oikeassa yläkulmassa nähdään vihreällä ja sinisellä 7 DOF 

robotilla tehtyjä, koesarjaa edeltäviä työstöparametrien testauksia, joita ei pidä huomioida 

tuloksissa. Saman kuvan koekappaleen 2.1 pyöristyssäteillä olevia vihreitä alueita ei ole 

hiottu vaan kyseessä on mittausmenetelmästä johtuva virhetulos. 

 

Kuvan 40 perusteella voidaan arvioida 7 DOF robotin radan toistotarkkuutta ja kuvan 38 

perusteella 6 DOF robotin radan toistotarkkuutta. Jälkimmäinen oli selvästi tarkempi ja siksi 

materiaalin poiston määrä pysyy molemmilla koekappaleilla lähes samana. 7 DOF robotilla 

koekappaleiden välillä oli noin kahdeksan kertaa suurempi vaihtelu materiaalin poiston 

määrässä. Tulokset näyttäisivät olevan yhteydessä 4 taulukon paikoituksen 

toistotarkkuudelle arvoihin, joista nähdään 7 DOF robotin olevan noin viisi kertaa 

epätarkempi kuin 6 DOF robotin.  

 

Kuvasta 47 nähdään, että manuaalisista hionnoista vain koekappaleen 6.3 materiaalin 

poiston määrä pysyi puoliksi toleranssialueen sisällä. Muilla manuaalisilla hionnoilla 

materiaalin poiston määrä oli noin 20 % - 40 % toleranssialueen sisällä. Kuvasta 48 nähdään 

manuaalisten hiontojen materiaalin poiston määrän mediaanin olevan 0,09 mm, kun 

tavoiteltava mediaani on 0,15 mm.  
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Jos tutkimuksia oltaisiin jatkettu pidempään, niin robotisoitua hiontaprosessia olisi pystytty 

kehittämään entisestään ja siten saamaan myös parempia tuloksia. Etenkin pyöristyssäteiden 

alueiden ja työstöratojen liityntäkohtien osalta vaaditaan paljon lisätestausta uusilla 

työkaluilla. 

 

Manuaalisten hiontojen materiaalin poiston määrä on normaalijakautunut, kun taas 

robotisoidun hionnan mittaustulokset jakautuvat tasaisemmin eri materiaalin poiston määrän 

osuuksille. 
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11 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ja arvioida sekä tuottaa analyyttista vertailutietoa 

kohdeyritykselle robotisoidun hionnan jatkokehitystyön perusteeksi hiontaprosessille 

asetetuilla laatuvaatimuksilla Käytännön hiontakokeiden aikana ilmenneet ongelmat ja 

niiden ratkaisut ovat arvokasta tietoa, jotka auttavat myöhemmässä tutkimus- ja 

kehitystyössä. Työn aikana opittiin paljon robotisoidun hionnan haasteista ja prosessiin 

vaikuttavista muuttujista. 

 

11.1 Työkalujen arviointi 

Työkaluista käytetään niiden tyyppien mukaisia nimityksiä ja työkalujen tarkemmat 

kaupalliset mallit löytyvät liitteestä VII.  

 

Kuvan 49 mukaiset hiontakiekot kiinnitettiin työkalun pitimeen kiertämällä noin 180 - 360 

astetta. Hiontakiekko oli sienimäinen ja joustava työkalu. Kokeissa käytettiin kolmea eri 

karheutta: medium, fine ja very fine. Hionta toteutettiin asteittain järjestyksessä 

karkeammasta hienompaan. Optimaalinen ja samalla suurin sallittu kierrosnopeus tälle 

työkalulle oli 20 000 rpm. Työkalua käytettiin tasomaisien pintojen hiontaan ja 

kiillotukseen. (Patria 2018, s.15.) 

 

 

Kuva 49. Suhner FVBS 25 mm hiomakiekkoja. Vasemmalla ylhäällä uusia ja alhaalla 

kuluneita työkaluja. Oikealla alhaalla nähdään työkalun pidin. (Patria 2018, s. 15.) 
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Työkalun todettiin olevan testatuista työkaluista paras tasopintojen hiontaan, sillä 

materiaalin poisto oli tehokasta ja jälki oli hyvää, kunhan hionta tehtiin asteittain ja 

työkappaleen pintaan kohdistuva paine sekä syöttönopeus olivat sopivat. (Patria 2018, s. 15.) 

 

Työkalun ongelma oli sen alttius muodostaa appelsiinin kuorta muistuttava pinta hiotuille 

alueille. Ongelma esiintyi erityisesti karkeammalla medium-kiekolla silloin, kun painetta oli 

liikaa tai syöttönopeus oli liian hidas. Työkaluvalmistajan mukaan ongelma johtui liian 

suuresta prosessilämpötilasta. Työkalut kestivät hyvin kulutusta eivätkä menneet helposti 

tukkoon. Koekappaleiden hionnassa samalla kiekolla ajettiin keskimäärin 100 työkiertoa 

eikä merkittävää hiontatehon laskua vielä esiintynyt, joten työkalujen hiontateho säilyy 

todennäköisesti paljon pidempäänkin. (Patria 2018, s. 15.) 

 

Alumiinilaattoihin tehdyissä alustavissa testihionnoissa suoritettiin koeajoja myös 

muutamilla eri kierrosnopeuksilla, mutta jatkossa käytettiin optimikierroksia, koska jälki 

vaikutti hyvältä. Työkalusta testattiin matalampaa versiota, mutta sen materiaalin poisto oli 

heikkoa ja jälki huonompaa, sekä meni nopeasti tukkoon. Työkalun pitimiä oli saatavilla 

vain 6 mm halkaisijan varrella, joten vartta täytyi sorvata vastaamaan käytettävän 

karamoottorin 3-4 mm istukkaan sopivaksi. (Patria 2018, s. 15.) 

 

Testeissä käytettiin pyöristyssäteiden alueille kuvan 50 mukaista, halkaisijaltaan 19 mm 

radiaalipyöröharjaa karheudella P80. Työkalupitimen päässä olevan ruuvin alle sai asetettua 

halutun määrän hiontakiekkoja, joka tässä työssä oli viisi kappaletta. Työkaluvalmistajalta 

ei löytynyt tietoa optimikierroksista ja maksimikierrosnopeus (MOS, maximum operating 

speed) oli 35 000 rpm. (Patria 2018, s. 17.) 

 

 

Kuva 50. Roloc Radial Bristle RB-ZB 19 mm halkaisijan radiaalipyöröharjaa käytettiin 

pyöristyssäteiden hiontaan. Kuvassa nähdään eri asteisesti kuluneita harjaksia. (Patria 2018, 

s. 17.) 
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Hiontatesteissä työkalulle käytettiin kierrosnopeutta 25 000 rpm. Karamoottorista johtuvan 

tilarajoitteen vuoksi työkalua ajettiin 30 asteen kulmassa z-akseliin nähden. Tämä aiheutti 

merkittävää kulumista etummaisissa harjaksissa kuten nähdään kuvasta 39. Harjojen 

hiontateho heikkeni nopeasti johtuen harjojen nopeasta kulumisesta. Työkalun hiontatehoon 

vaikutti merkittävästi sen etäisyys työkappaleen pinnasta eli toisin sanoen työstövoima. 

Työkalun harjakset taipuivat merkittävästi työkalua siirrettäessä niin lähelle työkappaletta, 

että työstövoimalla saataisiin poistettua haluttu määrä materiaalia. Kuitenkin jos 

työstövoima kasvoi liian suureksi niin harjaksia irtosi. Kokeissa havaittiin, että työkalun 

pyörimissuunta tulisi olla aina sisäpuolelta ulkoreunaan päin, ettei työkalun harjakset osu 

terävään reunaan ja kulu tarpeettoman nopeasti sitä vasten. Siten myös vältyttiin ulkoreunan 

liialliselta hionnalta. Työkalun hiontateho oli epävarmaa ja materiaalin poiston määrä 

vaihteli. Lisäksi työkalun säätö oli liian herkkä virheille eikä työkalua voi suositella 

käytettäväksi oikeassa hiontasovelluksessa. (Patria 2018, s. 17.) 

 

Testilevyjen hiontakokeissa testattiin tasopintojen hiontaan kuvan 51 mukaista 

aksiaalipyöröharjaa, jonka halkaisija oli 25 mm ja käytössä oli kahta eri karheutta P80 

(valkoinen) ja P120 (keltainen). Kun harjat olivat kohtisuorassa hiottavaa pintaa vasten, niin 

työkalu alkoi resonoida ja pomppia työkappaleen pinnalla. Ilmiö väheni, kun lisättiin 

kierrosnopeutta ja kappaleen pintaan kohdistuvaa painetta eli työstövoimaa, mutta 

pomppimista esiintyi siitä huolimatta ja hiontajälki oli epätasalaatuista. Pomppiminen 

vähentyi merkittävästi, kun työkalua ajettiin kulmassa työkappaleen pintaan nähden, mutta 

silloin hiontajälki oli epätasalaatuista. Tämän vuoksi kyseistä aksiaaliharjaa ei käytetty 

koekappaleiden hiontatesteissä. (Patria 2018, s. 18.) 

 

 

Kuva 51. Roloc Axial 25 mm halkaisijan aksiaalipyöröharjaa kokeiltiin tasopintojen 

hiontaan, mutta sillä ei saavutettu tarpeeksi laadukasta lopputulosta. (Patria 2018, s. 18.) 
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Muita aksiaaliharjan tyyppisiä hiontatyökaluja olivat kuvan 52 mukaiset nylonharjat 1” ja 

½” halkaisijoilla sekä keraamiharja 6 mm halkaisijalla. Kaikissa kolmessa työkalussa 

maksimikierrosnopeus oli 10 000 rpm. Keraamiharjan valmistaja ilmoitti 

optimikierrosnopeuden olevan 80 % maksimista ja sen perusteella alustavissa testeissä 

käytettiin kierrosnopeutta 8 000 rpm. Keraamiharja osoittautui melko tehokkaaksi 

materiaalin poistoon tasopintojen hionnassa. Pienen halkaisijan ja jäykkien harjaksien 

ansiosta työstövoima jakaantui tasaisesti työkalun keskiosaan ja reunoille, joten materiaalin 

poisto oli tasalaatuista koko hiottavalla alueella. Pieni halkaisija mahdollista myös 

pienempiin nurkkiin pääsyn. Huonona puolena voidaan mainita, että hionnan kesto lisääntyi 

suuresti heikomman hiontatehon takia. Keraamiharja joutui tekemään huomattavasti 

enemmän toistoja verrattuna hiomakiekkoon saavuttaakseen saman materiaalin poiston 

määrän. Tasohionnan jälki tuntui sormella koittaessa sileältä, mutta näytti visuaalisella 

tarkastelulla karhealta. Pinnan epätasaisuus kuitenkin hävisi, jos pinnan viimeisteli very fine 

hiomakiekolla 10 työkierrolla keraamiharjan hionnan jälkeen. Hiottu testilevy 3D-

skannattiin ja tuloksista nähdään materiaalin poiston olevan tasaista. Jotta voitaisiin 

luotettavasti arvioida työkalun kulumista, olisi pitänyt suorittaa enemmän hiontakokeita. 

Suoritettujen hiontojen perusteella kulumisen kesto oli kuitenkin kohtalainen ja pitkän 

harjan ansiosta uutta hiovaa pintaa kuluu esiin jatkuvasti. (Patria 2018, s. 20.) 

 

 

Kuva 52. Kuvassa vasemmalla testeissä käytetyt nylonharjat 1” ja ½” halkaisijoilla sekä 

oikealla keraamiharja 6 mm halkaisijalla. Suurin sallittu kierrosnopeus on kaikilla kolmella 

työkalulla 10 000 rpm. (Patria 2018, s. 20.) 

 

Keraamiharjalla testattiin lisäksi pyöristämättömien reunojen hiontaa, mutta siihen työkalu 

ei soveltunut sen huonon kestävyyden ja materiaalin poiston takia. Nylonharjoilla 

materiaalia ei käytännössä poistunut ollenkaan ja kyseinen työkalu soveltuu ainoastaan 

pinnan viimeistelyyn kiillotuksella. (Patria 2018, s. 20.) 
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11.2 Tutkimuksen problematiikka 

Käytännön koejärjestelyiden suunnitelmaa ja ensisijaisia tavoitteita jouduttiin muuttamaan 

kesken hiontakokeiden, kun oli selvää, että laatuvaatimuksien mukaista hiontatyön 

toistettavuutta ei voitaisi näiden testien puitteissa todentaa. Tämän vuoksi 6 DOF robotilla 

ajettiin kahden koekappaleen sarja täysin samoilla asetuksilla, jotta saataisiin tulos minkä 

perusteella voidaan arvioida hiontatyön toistettavuutta korkeamman tarkkuuden 

teollisuusrobotilla.  

 

Vaikkakin hionnan laatu ei ollut laatuvaatimuksien mukainen ja koesarja pieni, niin 

tuloksesta voidaan tehdä suuntaa-antavia arvioita ja on siten arvokas myöhempää tutkimus- 

ja kehitystyötä ajatellen. Tutkimuksen problematiikka tarjoaa osaltaan tärkeää tietoa 

myöhempää kehitystyötä ajatellen, koska niissä voidaan välttää tässä tutkimuksessa 

esiintyneitä ongelmia niin hiontaprosessin kuin mittausmenetelmänkin osalta.  

 

11.3 Vertailu kirjallisuuskatsauksen ja aiempien tutkimusten havaintoihin 

Tutkimuksen liittymäkohdat aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuudesta löytyvään tietoon 

rajoittuvat käsittelemään pääasiassa hiontaprosessin työstöratojen toteutusta ja 

robottikäsivarren suorituskykyominaisuuksia aiemmissa tutkimuksissa esiintyvien 

analogioiden kautta.  

 

Offline-ohjelmoinnin haasteellisuus huomattiin 7 DOF robotilla (KUKA LBR Iiwa) 

suoritettujen kokeiden aikana ja liikeratojen pisteitä jouduttiin lopulta muuttamaan käsin 

opettamalla. Havainto oli vastaava kuin University of Strathclyden julkaisemassa (Morozov, 

2016) artikkelissa luvussa esitetyssä tutkimuksessa. 

 

Industrial Technology Research Instituten (ITRI) konferenssijulkaisun (Lin et al., 2017) 

perusteella voitiin arvioida kulmapyöristyksen virhettä käytetyillä liikenopeuksilla, 

vaikkakin työstöradoissa ei käytetty teräviä kulmia. Siirryttäessä spiraali-työstöradalle 

voitiin käyttää suurempia pyöristyksiä työstöratojen kulmissa ja siten vähentää 

kulmapyöristyksen virheen vaikutusta, kuten myös kulmaylityksen virhettä.  

 

Työstöratasuunnittelussa käytettiin International Conference on Robotics and Biomimetics 

(IEEE) konferenssijulkaisun (Liu 2016) mukaista menetelmää, jossa monimuotoisen 
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kappaleen pinnat jaetaan yksinkertaisempiin pintoihin niiden piirteiden mukaan. Tässä 

tutkimuksessa ne olivat tasomaiset- ja pyöristyssäteiden pinnat. Molemmille pinnoille 

suunniteltiin omat työstöradat ja nämä pyrittiin yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Työstöratojen optimaalista yhdistämistä ei päästy tutkimaan tarkemmin, sillä 

pyöristyssäteiden hiontaa ei saatu riittävälle tasolle. 

 

11.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tämän työn reliabiliteetin tarkastelu kohdistuu pääosin käytettyyn mittausmenetelmään ja 

optiseen GOM ATOS Core 3D-mittauslaitteistoon. Myös koneistuksen aiheuttamat 

työkappaleiden väliset mittavirheet on hyvä pitää mielessä, mutta niiden tarkempaa 

vaikutusta ei ole tutkittu tarkemmin.  

 

Laitevalmistajan kotisivuilta ei ole suoraan saatavilla tietoa skannerin mittaustarkkuuden 

spesifikaatioista, mutta kuten (Vagovský, Buranský, Görög 2014, s. 1204) tutkimus osoittaa, 

on GOM ATOS skannerilla saavutettavien tulosten keskihajonta suurimmillaan millin 

tuhannesosien luokkaa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta GOM ATOS 

mittalaitteiston olevan reliaabeli tässä työssä suoritettaville mittauksille, koska 

tarkastelemme tuloksia vain millin sadasosien tarkkuudella. Laitteiston huolellinen 

kalibrointi mahdollisti mittaustarkkuuden rajoissa luotettavien mittaustulosten 

saavuttamisen. Käytetty mittalaitteisto on validi mittaamaan hiomalla suoritettua materiaalin 

poiston määrää. 

 

Mittausmenetelmään liittyy työvaiheita, joiden virheet näkyvät selkeästi mittaustuloksissa. 

Merkittävimmät näistä ovat titaanioksidin levittäminen mitattavan kappaleen pinnalle sekä 

kahden vertailtavan mittausdatan kohdistamisessa toisiinsa.  Koekappaleen 2.1 mittaustulos 

osoittaa, että titaanioksidin epätasaisen levittäminen pyöristyssäteelle kahdella eri 

mittauskerralla aiheutti laajan 0,04 mm vääristymän mittaustulokseen. Kyseiselle alueelle ei 

suoritettu hiontoja, joten virhe on helppo huomata ja todentaa virhetulokseksi. Virhetulos 

johtuu siitä, että titaanioksidia on suihkutettu kyseiseen kohtaan enemmän ensimmäisellä 

kuin toisella mittauskerralla ja virhe näkyy materiaalin paksuuden pienenemänä. Tuloksen 

vääristymä on vain paikallinen, koska muut saman koekappaleen hionta-alueen ulkopuoliset 

alueet ovat tumman punaisia. On syytä olettaa, että vastaavia suhteellisen laajoja usean 

sadasosan virhetuloksia voi esiintyä myös muissa koekappaleissa. Koska virhetulos on 
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suhteellisen laaja ja paikallinen, niin on erittäin vaikea arvioida, esiintyykö vastaavia virheitä 

hionta-alueilla. 

 

Useassa koekappaleessa näkyy myös pistemäisiä kohtia, joista materiaalia olisi tulosten 

mukaan poistunut reilusti enemmän kuin muualta ympäristöstä. Kaikissa vastaavissa 

tapauksissa tuloksen syynä on titaanioksidin epätasainen levittyminen isompina pisaroina 

kappaleen pinnalle aiheuttaen virhetuloksen, mikä näkyy pistemäisenä materiaalin 

paksuuden pienenemänä. Etenkään tällaisia pistemäisiä virhetuloksia ei voida sallia, koska 

tuloksiin täytyy pystyä luottamaan täydellä varmuudella vastaavien epäjatkuvuuskohtien 

osalta.  

 

GOM Inspect -ohjelmassa kahden eri 3D-skannatun mittauspinnan kohdistuksista 

aiheutuneet virheet ovat suuruudeltaan 0,01 mm ja johtuvat koneistuksien mittavirheistä 

sekä titaanioksidin epätasaisista kerroksista. Juuri titaanioksidin epätasainen levittyminen 

heikensi eniten mittaustulosten luotettavuutta. Titaanioksidin levittämisen työvaihe ja sen 

tasalaatuisuus ovat suorittajasta riippuvaisia ja siksi vaihtelun minimoimiseksi on 

suositeltavaa, että työvaiheen suorittaa sama henkilö. Tässä työssä kaikki titaanioksidin 

levitykset suoritti työn kirjoittaja. Optista laadunhallintajärjestelmää ei suositella 

integroitavan osaksi tuotantoon käyttöönotettavaa robottijärjestelmää juuri menetelmän 

virheherkkyyden vuoksi. Luotettavampi menetelmä on käyttää mekaanista mittakäsivartta.   

 

11.5 Tutkimuksen objektiivisuus ja virhetarkastelu 

Robotisoidusti hiomalla toteutettu materiaalin poisto osoittautui varsin herkäksi prosessiksi, 

koska pienilläkin ulkoisilla tekijöillä oli selvä vaikutus lopputuloksen kannalta. Usein oli 

myös vaikea arvioida, missä määrin tulosten vaihtelu johtui muutetuista parametreista, ja 

milloin oli kyse esimerkiksi robottikäsivarren epätarkkuudesta.  

 

Epävarmuustekijöitä löytyi itse hiontaprosessista kuin mittausmenetelmästäkin. Kaikista 

epävarmuustekijöistä ja niiden vaikutuksista ei ole varmaa näyttöä, koska myös tutkimuksen 

mittausmenetelmässä havaittiin epävarmuuksia. Esimerkiksi työkalun kuluminen ja sen 

vaikutus materiaalin poistoon on hankala todentaa, koska robottikäsivarren epätarkkuus luo 

epävarmuustekijöitä koko prosessiin. Prosessiin liittyi myös paljon muuttujia, joita ei voitu 

luotettavasti hallita. Kaikkien muuttujien välisten vuorovaikutusten luotettava selvittäminen 
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vaatisi laajoja koejärjestelyitä, mikä ei tosin ole välttämättä edellytys päästä haluttuun 

lopputulokseen. 

 

Tutkimus pyrittiin pitämään mahdollisimman objektiivisena, mutta esimerkiksi 3D-

skannaukseen liittyvä titaanioksidin levitys toi tutkimukseen työn suorittajasta riippuvaisen 

työvaiheen. Koska tuloksia pitää pystyä tarkastelemaan luotettavasti millin sadasosien 

tarkkuudella, niin kyseinen työvaihe laskee merkittävästi tutkimuksen objektiivisuutta. 

Myös koekappaleiden koneistuksessa tapahtuvat mittavaihtelut heikentävät tutkimuksen 

toistettavuutta. 

 

Edellisen luvun perusteella voidaan tutkimuksen mittaustulosten kokonaisvirheen arvioida 

olevan noin 0,05 mm luokkaa. 

 

11.6 Keskeiset johtopäätökset 

Optinen mittausmenetelmä ei sovellu tarkan materiaalin poiston määrän tutkimuksiin. 

Robottikäsivarsille valmistajien ilmoittamat paikoituksen toistotarkkuuden arvot 

näyttäisivät korreloivan radan toistotarkkuuden arvoihin. Tästä seuraa, että mitä tarkempi 

robottikäsivarren paikoituksen toistotarkkuuden arvo (position repeatability) on, niin sitä 

paremmin kyseinen robottikäsivarsi soveltuu hiontatyöhön. 7 DOF robotin (KUKA LBR 

Iiwa) integroitu virtuaalijouseen perustuva voimaohjausmenetelmä ei sovellu hiontatyöhön 

sen epätarkkuuden vuoksi. 

 

11.7 Tulosten uutuusarvo 

Robotisoidun hionnan materiaalin poiston määrää ja robotin suorituskyvyn testausta 

hiontatyössä on tutkittu vähän ja aiheesta löytyy niukasti tieteellisiä julkaisuja. Aiemmat 

tutkimukset ja kirjallisuus keskittyy pääasiassa voimatakaisinkytkettyjen 

ohjausmenetelmien käyttöön hiontasovelluksissa.  

  

11.8 Tulosten hyödynnettävyys 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää robotisoidun hiontatyön tutkimuksissa ja 

menetelmäkehityksessä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös mittausmenetelmän 

kehittämisessä soveltumaan paremmin hiontatyön tutkimuksiin. Vaikkakin manuaalisen 
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hiontatyön mittaustuloksia käsitellään tässä työssä vain vertailukohtana robotisoidulle 

hiontatyölle, niin tuloksia voidaan hyödyntää manuaalisen työn kehittämiseen.   

 

Robotisoidun hionnan tuloksia voidaan hyödyntää soveltavin osin myös muihin 

robotisoituihin prosesseissa, joissa samat robottikäsivarren suorituskyvyn tekijät ovat 

merkitseviä. Näitä ovat esimerkiksi purseenpoisto ja jyrsintä. 

 

11.9 Jatkotutkimuskohteet ja kehitysideat 

Tärkeimmät jatkotutkimuskohteet liittyvät robotisoidun hiontaprosessin toteutettavuuden 

todentamiseen annetuilla laatuvaatimuksilla. Hiontatyökaluja tulisi testata lisää etenkin 

pyöristyssäteiden alueille, mutta myös tasomaisille pinnoille sylinterimäisillä työkaluilla. 

 

 Työstöratoja ja niiden yhteensovittamista tulisi testata lisää tässä tutkimuksessa hyväksi 

havaituilla työkaluilla. Tarkemmat työkalujen karheuden ja muodon sekä prosessin 

optimointiin liittyvät kehitystoimet ovat tarvittavia jatkotutkimuskohteita. 

 

Jatkotutkimukset tulisi suorittaa sellaisella robottikäsivarren mallilla, jonka paikoituksen 

toistotarkkuus on kaupallisesti saatavilla olevista vaihtoehdoista kaikkein tarkin ja siihen 

liitetyllä ulkoisella voimaohjausjärjestelmällä. Validille hiontaprosessille voidaan tutkia 

hiomatyökalujen ja robotin liikeratojen optimointia. Myös mittausmenetelmän ja 

laadunhallinnan kehittäminen robotisoidussa hiontatyössä ovat oleellisia jatkotutkimuksien 

aiheita. Jatkotutkimuksissa suositellaan käytettävän mittakäsivartta tai tarkan 

mittakäsivarren ja laserskannerin muodostavaa järjestelmää. Toisaalta ei ole tietoa 

tarkkuuskalibroidun robottikäsivarren käytöstä osana laadunhallintajärjestelmää. Jos 

paikoituksen toistotarkkuus saadaan riittävälle tasolle, niin paras ratkaisu mittauksien 

suorittamiselle lienee käyttää tarkkaa robottikäsivartta ja siihen kiinnitettyä mittapäätä. 

 

Jatkotutkimuksissa täytyy kiinnittää huomiota enemmän hiotun pinnan viimeistelyyn, sillä 

pinnankarheustulokset eivät olleet tässä tutkimuksessa riittävällä tasolla. 

 

Tässä tutkimuksessa saadut tulokset antavat hyviä lähtötietoja ja viitearvoja 

kohdeyrityksessä tehtäviä jatkotutkimuksia varten. Myös mittausmenetelmän kriittinen 

arviointi on tärkeää jatkotutkimuksien kannalta. 
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12 YHTEENVETO 

 

 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli analysoida ja arvioida sekä tuottaa 

kohdeyritykselle analyyttista vertailutietoa robotisoidun hionnan jatkokehitystyön 

perusteeksi hiontaprosessille asetetuilla laatuvaatimuksilla. Käytännön kokeiden 

mittaustuloksien perusteella vertailtiin manuaalisesti ja robotisoidusti suoritettavan hionnan 

materiaalin poiston määrää sekä kahden eri robottijärjestelmän suorituskykyä. 

Suorituskyvyn vertailu kohdistui kahden testatun robottikäsivarren (KUKA KR3 R540 

AGILUS ja KUKA LBR Iiwa 7 R800) tarkkuuteen ja niissä käytettyihin ohjausmenetelmiin. 

Mittaus suoritettiin käyttämällä optista GOM ATOS Core 3D-skanneria ja saatua 

mittausdataa käsiteltiin laitevalmistajan GOM Inspect -ohjelmalla sekä Excelin avulla. 

 

Saatujen tulosten perusteella robotisoidun hionnan materiaalin poiston määrä ei täyttänyt 

sille asetettuja laatuvaatimuksia ja siten toteutettavuutta ei pystytty varmuudella 

todentamaan. Siten myös hyväksyttävän hiontatyön toistettavuus jäi todentamatta. Vaikka 

robotisoidulla hionnalla päästiin tasopinnoilla yhtä laadukkaaseen tulokseen materiaalin 

poiston määrässä kuin manuaalisella hionnalla niin pyöristyssäteiden ja työstöratojen 

liittymäkohtien alueet vaativat lisää kehitystyötä. Siksi manuaalista hiontatyötä ei tämän 

tutkimuksen perusteella pystytä vielä robotisoimaan. 

 

Tutkimuksiin valittiin kaksi suorituskyvyltään ja ohjausmenetelmiltään erilaista 

robottikäsivartta, jotta voitiin arvioida ja vertailla niiden soveltuvuutta hiontaprosessiin. 

Robottikäsivarsien radan toistotarkkuudessa ja valmistajan ilmoittamissa paikoituksen 

toistotarkkuuden arvoissa näyttää tutkimustulosten perusteella olevan riippuvuus. Varmaa 

johtopäätöstä ei pystytä tekemään muista mittauksiin ja prosessiin liittyvistä 

epätarkkuuksista johtuen, mutta robotisoidun hiontatyö jatkotutkimuksissa suositellaan 

käytettäväksi mahdollisimman korkean paikoituksen toistotarkkuuden omaavaa 

robottikäsivartta. KUKA LBR Iiwa 7 R800 -robotin integroitu virtuaalijouseen perustuva 

voimaohjausmenetelmä todettiin liian epätarkaksi ja virheherkäksi hiontatyöhön. 

Jatkotutkimuksissa suositellaan käytettäväksi ulkoista voimaohjausta, joka voidaan 

esimerkiksi sijoittaa robotin työkalulaipan ja karamoottorin väliin. 
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LIITTEET 

 

 

Liite I: KUKA KR3 Agilus -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut 

yksityiskohtaiset mittaustulokset. 

 

Tässä liitteessä esitetään KUKA KR3 Agilus -robotilla hiottujen koekappaleiden 

yksityiskohtaiset ja mittauspisteiden sisältämät mittaustulokset. Koekappaleiden mittaus 

suoritettiin käyttämällä GOM ATOS Core 3D-skanneria. Mittausdataa käsiteltiin GOM 

Inspect -ohjelmalla. Koekappaleen 1.1 oikeassa yläkulmassa nähtävä värikäs alue 

pyöristyssäteellä, jota ei pidä huomioida tuloksissa. Koekappaleen 2.1 ylhäällä keskellä ja 

oikealla nähdään vihreä alue pyöristyssäteellä, joka on mittausvirheen aiheuttama virhetulos. 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 1.1. 



 

 

 

 

 

Koekappale 2.1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite II: KUKA LBR Iiwa -robotilla hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut 

yksityiskohtaiset mittaustulokset. 

 

Tässä liitteessä esitetään KUKA LBR Iiwa -robotilla hiottujen koekappaleiden 

yksityiskohtaiset ja mittauspisteiden sisältämät mittaustulokset. Koekappaleiden mittaus 

suoritettiin käyttämällä GOM ATOS Core 3D-skanneria. Mittausdataa käsiteltiin GOM 

Inspect -ohjelmalla.  

 



 

 

 

 

 

Koekappale 1.2 



 

 

 

 

 

Koekappale 2.2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 3.2. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 4.2 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite III: Manuaalisesti hiottujen koekappaleiden 3D-skannatut yksityiskohtaiset 

mittaustulokset. 

 

Tässä liitteessä esitetään KUKA LBR Iiwa -robotilla hiottujen koekappaleiden 

yksityiskohtaiset ja mittauspisteiden sisältämät mittaustulokset. Koekappaleiden mittaus 

suoritettiin käyttämällä GOM ATOS Core 3D-skanneria. Mittausdataa käsiteltiin GOM 

Inspect -ohjelmalla.  

 



 

 

 

 

 

Koekappale 1.3 



 

 

 

 

 

Koekappale 2.3 

 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 3.3 

 

 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 4.3 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 5.3 

 



 

 

 

 

 

Koekappale 6.3 

 

 

 



 

 

 

 

Liite IV: SycoTec 4033 AC tekniset tiedot ja graafinen esitys. 

 

Tässä liitteessä esitetään hiontatesteissä käytetyn SycoTec 4033 AC -karamoottorin 

tarkemmat tekniset tiedot. Lisäksi nähdään karamoottorin teho/vääntö kuvaaja työkalun 

kierrosnopeuden [rpm] funktiona.  

 

Nopeusalue 5000 - 100 000 min-1 

Jännite 60 V 

Virta max. 8.00 A 

Vääntö max. 500 W 

Paino 1 kg 

Työkalupidin d 2.35 - 4.0 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite V: SycoTec 4033 DC-T tekniset tiedot ja graafinen esitys. 

 

Tässä liitteessä esitetään hiontatesteissä käytetyn SycoTec 4033 DC-T -karamoottorin 

tarkemmat tekniset tiedot. Lisäksi nähdään karamoottorin teho/vääntö kuvaaja työkalun 

kierrosnopeuden [rpm] funktiona.  

 

Nopeusalue 5000 - 60 000 min-1 

Jännite 49 V 

Virta max. 24 A 

Vääntö max. 27 Ncm 

Paino 1 kg 

Työkalupidin d 2.35 - 4.0 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite VI: Robotisoidusti hiottujen koekappaleiden pinnankarheustulokset. 

 

Tässä liitteessä on esitetty robotisoidusti hiottujen koekappaleiden Ra pinnankarheustulokset 

yksittäisiltä mittauskerroilta. Pinnankarheuden mittaus suoritettiin kymmenen kertaa 

jokaiselle koekappaleelle. Tuloksista nähdään pinnankarheuden keskiarvo ja keskihajonta. 

 

 Koekappale 1.1 2.1 1.2 2.2 3.2 4.2 

 Ra 1. mittaus 1,445 0,495 0,991 1,093 1,040 1,152 

 Ra 2. mittaus 1,142 0,845 0,808 1,193 1,039 1,503 

 Ra 3. mittaus 1,029 1,181 0,694 1,124 1,294 2,125 

 Ra 4. mittaus 1,250 0,815 1,227 1,512 1,976 1,203 

 Ra 5. mittaus 1,790 1,113 0,634 0,982 0,981 1,393 

 Ra 6. mittaus 1,341 0,878 0,907 1,391 1,282 0,707 

 Ra 7. mittaus 1,392 1,296 0,791 1,232 1,246 1,138 

 Ra 8. mittaus 0,990 1,093 0,906 1,413 1,651 1,201 

 Ra 9. mittaus 0,693 1,014 0,870 1,060 2,018 1,090 

 Ra 10. mittaus 0,850 1,203 0,736 1,062 1,414 0,901 

Ra keskiarvo 

(𝝁𝒎) 
1,192 0,993 0,856 1,206 1,394 1,241 

Ra 

keskihajonta 

(𝝁𝒎) 

0,320 

 

0,238 

 

0,169 

 

0,177 

 

0,374 

 

0,383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liite VII: Robotisoidussa hionnassa käytetyt työkalut. 

 

Tähän liitteeseen on listattu hiontakokeissa käytetyt hiontatyökalut. Liitteestä nähdään 

työkalun kaupallinen nimi, työkalun halkaisija ja työkalusta tässä tutkimuksessa käytetty 

nimitys. 

 

Työkalun kaupallinen nimi Halkaisija Käytetty nimitys 

Scotch-Brite Roloc Bristle Disc, Axial 25 mm aksiaalipyöröharjas 

Suhner FVBS 25 mm hiomakiekko 

Scotch-Brite Radial Bristle RB-ZB Roloc, Radial 19 mm radiaalipyöröharjas 

Weiler BURR-RX END BRUSHES-Banded 1” ja ½” nylonharjas 

Xebec Brush Surface 6 mm keraamiharjas 

 


