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Kandidaatintyön aiheena on tutkia, mitkä ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon 

ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin 

tiedonvaihdon integroinnissa, ja toteuttaa prototyyppiversio käyttöliittymästä. Työtä 

lähdettiin tekemään ammattihitsaajien työn tuottavuuden kasvattamiseksi. Robotilla 

voitaisiin teettää staattiset toistuvat osiot, jolloin ammattihitsaaja voisi keskittyä 

erikoisosaamista ja kokemusta vaativiin osa-alueisiin. Työn käytännön vaiheessa 

prototyyppiversio saatiin rakennettua ja todettiin projektin olevan mahdollinen 

jatkokehitykselle. Integroinnissa tulee ottaa huomioon sertifikointia varten 

robottivalmistajan vaatimukset, Java-ympäristö ja kosketusnäytöllisen päätelaitteen 

responsiivisuus. 
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The goal of this bachelor’s thesis work is to study which programming issues come into play 

in integrating the data interface of the software welding system with the data exchange of 

the collaboration robot and to implement a prototype version of the interface. This work is 

trying to make a welder’s job more productive by using collaboration robots: Robots could 

be used to do more static and repetitive tasks while the welder could use his/hers special 

skills and experience for more challenging parts. In the practical phase of the project, the 

prototype version was built, and the project was found to be suitable for further development. 

Robot manufacturer’s requirements, Java-environment and the responsivity of the end 

device should be taken into account during development.  
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1 JOHDANTO 
 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi taustaa eli miksi tätä projektia on lähdetty tekemään, 

projektin tavoitteet ja rajoitteet sekä työn rakenne. Työ on case-yritykselle tehtävä 

käyttöliittymäelementin integrointi yhteistoimintarobottiin, ja koostuu kolmesta osasta: 

case-tutkimukseen liittyvän kirjallisuuden katsaus, mahdolliset toteutustavat sekä 

aikataulutus. 

 
1.1 Tausta 
 

Hitsaajista on tällä hetkellä työvoimapulaa. Ammattibarometrin mukaan hitsaajista on pula 

lähestulkoon koko Suomessa, ja Kainuun, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla 

on paljonkin pulaa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2019). Ongelma ei ole ainoastaan Suomen 

sisäinen, vaan sitä on havaittavissa myös muualla maailmassa: Amerikan teollisuuteen on 

odotettavissa 450 000 koulutetun hitsaajan työvoimapula vuoteen 2022 mennessä 

(American Welding Society, 2019). Yksi tapa työvoimapulan helpottamiseksi on työn 

tuottavuuden kasvatus. Tuottavuuden kasvatukseen on erinäisiä keinoja, ja tämän työn 

tarkoituksena on kasvattaa sitä lisäämällä ihmisten ja robottien välistä yhteistyötä.  

 

Robotiikassa kuitenkin esiintyy tekniikoita, joihin Ammattihitsaajien tietotekniset taidot 

eivät aina välttämättä riitä robotiikan hallintaan, mikä on osa nykymaailman digitalisaation 

haasteita. Maailma digitalisoituu vauhdilla, mikä tuo mukanansa paljon uusia 

mahdollisuuksia ja muuttaa mm. tuotetoimittajien liiketoimintamalleja uudenlaisiin suuntiin 

(Kortelainen et al., 2019, ss. 333–341). Automatisoimalla robottien työvaiheita ja 

vähentämällä ihmiseltä pyydettäviä syötteitä, sekä muokkaamalla syötteet sellaisiksi 

tietopyynnöiksi, jotka ovat hitsaamisen ammattilaiselle jo entuudestaan tuttuja, voidaan 

ylläkuvattua osaamiskynnystä madaltaa merkittävästi. Teknisesti tämä on mahdollista mm. 

digitalisaation mukanansa tuomilla työkaluilla ja automaatiotuella (Kortelainen and 

Happonen, 2017). 
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Hitsausalan yrityksellä Kemppi Oy:llä on tuotevalikoimassaan hitsausjärjestelmiä, jotka 

ovat mahdollista integroida minkä tahansa robottimerkin kanssa. Tässä työssä toteutettiin 

yhdelle näistä järjestelmistä sulautettu käyttöliittymäelementti Universal Robotsin (UR) 

kehittämiin yhteistoimintarobotteihin. Järjestelmää on mahdollista ohjata selaimella 

Ethernetin kautta, mutta hitsausrobotin käyttöönottoa halutaan helpottaa siten, että robotin 

ja hitsausjärjestelmän konfigurointi tapahtuisi samasta paikasta. Tämä selkeyttäisi toimintaa 

ja vähentäisi tarvittavien päätelaitteiden määrää, kun sekä hitsausjärjestelmää että 

yhteistoimintarobottia pystyttäisiin ohjaamaan saman laitteen kautta. 

 

Kemppi Oy on vuonna 1949 perustettu yli 600 työntekijää työllistävä yritys, joka kehittää 

älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia 

asiantuntijapalveluita. Kempin laadunhallintajärjestelmä on ISO 9001 -sertifioitu 

(International Organization for Standardization) ja ympäristöjärjestelmä on ISO 14001 -

sertifioitu. Kempin hitsaustoiminnoille on myönnetty ISO 3834-2 -sertifiointi ensimmäisenä 

hitsauslaitevalmistajana maailmassa. Kempin työturvallisuusohjelma täyttää ISO 

45001:2018 -standardin vaatimukset. Yrityksen liikevaihto on ollut yli 110 miljoonaa euroa 

vuosina 2016 ja 2017, ja säännöllistä vientiä on yli 70 maahan. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Tämän työn tavoitteena on toteuttaa Universal Robots -yrityksen yhteistoimintarobottien 

graafiseen käyttöliittymäsovellukseen prototyyppi lisäosasta, jonka kautta olisi mahdollista 

konfiguroida Kempin A7 MIG Welder -hitsausjärjestelmää. Hitsausjärjestelmästä löytyy 

ohjelmointirajapinta eli API (Application Programming Interface), jonka kautta voidaan 

asettaa arvoja hitsaamiseen sekä järjestelmän yleisiin asetuksiin, kuten hitsausjärjestelmän 

sisäiseen kellonaikaan. Lisäosan kautta olisi mahdollista valita kanava, johon on tallennettu 

hitsausparametrit, ja konfiguroida nämä parametrit. Lisäksi käyttöliittymällä pystyttäisiin 

konfiguroimaan yleisiä asetuksia. UR:llä on myös omat rajoitteensa sille, mitä kaikkea 

yhteistoimintarobotin sovellukseen liitetty lisäosa voi tehdä. Annettuun tavoitteeseen ja jo 

alkuvaiheessa todettuihin rajoitukseen perustuen, työlle asetettiin tutkimuskysymys: Mitkä 

ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän 

datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin tiedonvaihdon integroinnissa?  
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Aihealueen laajuuden rajaamiseksi projektista jätetään ajoaikaiset toiminnot ulkopuolelle, ja 

keskitytään hitsausta edeltävien parametrien asettamiseen sekä yleisiin asetuksiin.  Ohjelma 

kuitenkin näyttää reaaliajassa hitsausjärjestelmän tilan. Työ ei myöskään sisällä 

laajamittaista testausta, vaan toimii proof of concept -henkisesti pyrkien esittämään 

mahdollisuuksia ja kokeilevan tutkimusotteen kautta testaamaan toteutettavuutta ja siinä 

mahdollisesti esiintyviä haasteita. 

 

1.3 Työn rakenne 
 
Toisessa luvussa käydään tähän case-tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta, joka karkeasti 

jakautuu kahteen osaan: hitsausrobotiikkaan ja ohjelman toteuttamisen tarvittavat tekniikat. 

Toteutus siis ohjelmointiympäristöstä, noudatettavasta ohjelmointiparadigmasta ja 

käytettävistä elementeistä. Kolmannessa luvussa kerrotaan sovelluksen toteutuksesta. 

Neljännessä luvussa on johtopäätökset, jonka jälkeen viidennessä luvussa on yhteenveto 

koko työstä. 
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2 CASE-TUTKIMUKSEEN LIITTYVÄN 
KIRJALLISUUDEN KATSAUS 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi case-tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta. Aluksi käydään 

läpi lyhyesti hitsausta ja teollisuusrobotiikkaa, jotta ymmärretään, minkälaisesta tekniikasta 

on kyse. Hitsauksesta kerrotaan lyhyesti sen historiasta, jonka jälkeen kerrotaan hiukan 

hitsausjärjestelmän kannalta oleellisesta hitsausmenetelmästä. Robotiikassa kerrotaan 

perinteisistä teollisuusroboteista ja nykyisestä suuntauksesta helpommin käyttöönotettavista 

roboteista. Lisäksi kerrotaan lyhyesti hitsausrobotiikan haasteista. Seuraavassa osuudessa 

kerrotaan tarkemmin ohjelmallisen toteutuksen kannalta oleellisista tekniikoista ja 

menetelmistä, kuten Javasta, olio-ohjelmoinnista ja tiedonvälitysmuodosta. 

2.1 Robotiikka ja hitsaus 
 
Hitsausprosessin automatisointi on hyvin haastava tutkimusalue usealla alalla: robotiikassa, 

sensoriteknologiassa, hallintajärjestelmissä kuin tekoälyssä (Pires, 2006, ss. 3–4). Tässä 

alakappaleessa käydään läpi hitsausmenetelmiä, robotiikkaa ja robottihitsausta. Projektin 

toteuttamisen kannalta on hyvä olla jonkinlainen ymmärrys hitsaamisen luonteesta ja siihen 

liittyvistä parametreistä sekä miten robotiikkaa voidaan hyödyntää hitsauksessa.  

 

2.1.1 Hitsaus 
 
Metalleja on yhdistetty toisiinsa jo tuhansien vuosien ajan, mutta suurimman osan ajasta se 

on tapahtunut sepän toimesta takomalla. Vasta 1800-luvun loppupuolella alkoi kehittymään 

muiden hitsausmenetelmien toimintaperiaatteita. Esimerkiksi vastushitsauksen 

ensimmäinen muuntaja kehitettiin vuonna 1886 Elihu Thomsonin toimesta. Ensimmäinen 

hitsaukseen sopiva poltin tehtiin noin vuonna 1900. (Weman, 2012, ss. 1–3) 

Hiilielektrodeilla toimiva kaarihitsausmenetelmä esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1881 

Pariisissa  (Turyk and Grobosz, 2014, ss. 15). Muita hitsausprosesseja ovat muun muassa 

laserihitsaus, plasmakaarihitsaus, elektronisädehitsaus ja kitkahitsaus (Mathers, 2002, ss. 

147–165). Seuraavaksi perehdytään tarkemmin MIG/MAG-hitsaukseen (Metal Inert Gas / 

Metal Active Gas), joka on kaasukaarihitsausmenetelmä. Menetelmä on käytössä case-

yrityksen laitteessa, jonka takia menetelmän peruselementit on hyvä ymmärtää toteutuksen 

kannalta.  
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Kuva 1 (Anderson, 2015). MIG/MAG-hitsauksen tärkeimmät elementit. 

 

MIG-hitsaus on kaarihitsausta, jossa hitsauspistoolista syötetään lankaa, joka toimii 

elektrodina ja täyteaineena. MIG-hitsauksessa lanka on kytkettynä positiiviseen päähän, 

josta kaari saa suurimman osan lämmöstään. Tällöin lanka sulaa hitsattavan kappaleen 

kanssa yhtenäiseksi sulaksi, joka muodostaa jähmettyessään kiinteän liitoksen. Kaarta, 

hitsisulaa ja syöttölankaa suojataan pistoolin kautta tulevalla suojakaasulla. (Mathers, 2002, 

ss. 116–117) MIG:n ja MAG:n ainoana erona on käytettävä suojakaasu: MIG-hitsauksessa 

suojakaasuna toimii jokin jalokaasu, yleensä helium ja/tai argon, kun taas MAG:ssa on 

jalokaasujen lisäksi myös muita kaasuja kuten hiilidioksidia (Weman, 2012, ss. 75).  

 
 
2.1.2 Perinteiset teollisuusrobotit ja yhteistoimintarobotit  
 
 
Perinteiset teollisuusrobotit on suunniteltu ja ohjelmoitu toimimaan hyvinkin staattisissa 

olosuhteissa: kun robotti on kerran saatu paikalleen asennettua, ohjelmoitua ja viimeisteltyä, 

yleensä oletetaan, ettei sen työympäristö paljoa muutu. Jotta robotti voisi toimia tarpeeksi 

nopeasti ja tehokkaasti, on sen toiminta-alue yleensä rajattu pois ihmisten käytöstä, tai 

noudatetaan vuorotteluperiaatetta: ensiksi robotti tekee työnsä, jonka jälkeen on ihmisen 

vuoro. Perinteiset teollisuusrobotit ovatkin yleensä hyvin tehokkaita tehtävässään, mutta 

robotin sijoittaminen toiseen tehtävään tulee kalliiksi ja vie paljon aikaa. (Heyer, 2010, ss. 

4749–4750) 
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Yksi teollisuusrobottien avainongelmista on sen ohjelmoinnin vaatimustaso: useimmissa 

tapauksissa robotin ohjelmointiin vaaditaan hyvin koulutettu henkilö, joka osaa 

robottiohjelmointikielet. Tällaisen henkilön palkkaaminen on kallista, ja ohjelmointi voi 

viedä paljonkin aikaa riippuen robotin työtehtävän monimutkaisuudesta. Lisäksi samanlaista 

tietotaitoa voidaan vaatia myös käytössä olevan robotin virheidenkorjaamiseen, sillä 

ohjelma saattaa olla hyvinkin monimutkainen, ja vain ohjelman luojalla on yleensä hyvä 

käsitys vian syystä. (Rossano et al., 2013, ss. 1119–1120) 

 

Robottien ohjelmoinnin vaatimuskynnystä on koitettu alentaa, ja useita ratkaisumenetelmiä 

on esitetty vuosien saatossa. Nykyään markkinoilta löytyy muutamia valmistajia, jotka ovat 

pyrkineet tekemään loppukäyttäjän ohjelmoinnin mahdolliseksi ja mahdollistamaan robotin 

kanssa työskentelyn saman aikaisesti. Omien sanojensa mukaan helposti ohjelmoitavia 

robotteja valmistaa muun muassa Universal Robots (Universal Robots, 2019), Productive 

Robotics Inc. (Productive Robotics, 2019), Hanwha Robotics (Hanwha, 2019), RARUK 

Automation (RARUK Automation Ltd, 2019) ja ABB (ABB, 2019). Tällaiset uudet 

kolloboraatiorobotit ovat teollisille yrittäjille aivan uudenlainen mahdollisuus automatisoida 

ja digitalisoida heidän toimintaansa, koska sama robotti voi soveltua moneen eri tehtävään, 

melko pienellä lisäkonfiguroinnilla. Esimerkiksi tässä työssä käsiteltävät Universal Robotin 

valmistavat tuotteet ovat sellaisia, että niillä olisi mahdollista tehdä hitsaustyötä 

päivävuorossa ja siirtää robotti päivän päätteeksi yrityksen logistiikkavarastolle ja tehdä 

samalla robotilla yön ylitse logistiikkatöitä (Minashkina and Happonen, 2018, ss. 66) ja 

palauttaa robotti taas aamuksi hitsauskäyttöön. Helposti ohjelmoitavia robotteja käyttävät 

yritykset säästäisivät työntekijäkuluissa, koska enää ei tarvittaisi kalliita ammattiohjelmoijia, 

vaan yrityksen sisältä löytyisi riittävä osaamistaso. Tässä työssä pyritäänkin helpottamaan 

loppukäyttäjän ohjelmantuotantoa, koska tavoitteena on pystyä ohjaamaan sekä robottia että 

hitsausjärjestelmää saman laitteen kautta. 
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2.1.3 Hitsausrobotiikka 
 

Hitsausrobotiikassa pyritään jäljentämään kokeneen ja ammattitaitoisen hitsaajan työtä 

teknisestä ja tieteellisestä näkökulmasta. Hitsauksen automatisointi on hyvinkin haastavaa 

ja vaikeasti toteutettavaa, koska se vaatii järjestelmältä mukautuvaa käyttäytymistä: hitsaus 

on jo pitkään ollut ihmisen suorittamaa työtä, jossa yhdistyy taito, taide ja tiede. (Pires, 2006, 

ss. 105) Hyvin tarkan kaarihitsauksen automatisoinnissa nousee esille kolme keskeistä 

ongelmaa (Liu, 2016, ss. 719): aistiminen, valinnanteko ja suorittaminen. Esimerkiksi 

hitsisulaa pitäisi pystyä seuraamaan, jotta jäljestä tulee tasaista. 
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2.2 Ohjelman toteutuksen kannalta oleellinen kirjallisuus 
 

Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä teoria, jonka ymmärtämistä vaaditaan käytännön 

toteutuksessa. Kappaleessa käydään läpi Java-ohjelmointikieleen liittyviä asioita, kuten sen 

historia, alustariippumattomuus ja automaattinen roskien kerääminen. Lisäksi kerrotaan 

käyttöliittymän toteutuksessa käytettävästä Javan Swing-käyttöliittymäkirjastosta, joka 

tarjoaa tarvittavat elementit graafisiin ominaisuuksiin. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa 

käydään pintaraapaisulla läpi olio-ohjelmoinnin perusajatuksia, koska olio-ohjelmointi on 

vahvasti kytköksissä Java-ohjelmointikieleen. JSON-tiedostomuodosta (JavaScript Object 

Notation) kerrotaan yleisellä tasolla sen rakenteesta ja toimivuudesta, koska 

hitsausjärjestelmän rajapinta käyttää datanvälitykseen kyseistä muotoa.  

 

2.2.1 Java 
 
Yhteistoimintarobottien käyttöliittymäsovellus, jonka lisäosaksi tämä ohjelma toteutetaan, 

toimii Javan virtuaaliympäristössä, joten tämä projekti toteutetaan Java-kielellä integroinnin 

helpottamiseksi. Robottivalmistajan ohjeistuksen mukaan käyttöliittymän päälle 

rakennettava lisäosa tulee toteuttaa joko HTML:llä (HyperText Markup Language) tai Javan 

Swing-kirjaston avulla. Sovelluslisäosassa on muutamia elementtejä, jotka vaativat 

kompleksisempia rakenteita ja vuorovaikutuksia, jonka takia toteutuksessa käytetään Swing-

kirjastoa. 

 

Java on Sun Microsystemsin kehittämä olio-ohjelmointikieli, jonka ensimmäinen versio 

julkaistiin vuonna 1995. Alkujaan Java-kielen päätavoitteena oli toimia 

alustariippumattomana ohjelmointikielenä sulautetuille järjestelmille, kuten kaukosäätimille 

ja televisioille, mutta internetin yleistyttyä Javan kehittäminen kohdistui enemmän WWW-

puolelle (World Wide Web). Tämän siirto mahdollisti Javan suosion kasvun, sillä Javan 

alustariippumattomuuden takia ohjelmoijat rupesivat käyttämään Javaa web-

sovelluspalveluihinsa. (Schildt, 2014, ss. 3–8) 
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Javan alustariippumattomuus saadaan toteutettua juurikin lähdekoodin kääntämisellä 

välikielen koodiksi, joka tulkataan ja suoritetaan Javan omassa virtuaalikoneessa JVM:ssä 

(Java Virtual Machine) (Ogihara, 2018). Koska Java-kieliset ohjelmat ajetaan 

virtuaalikoneen sisällä, voidaan ohjelmalle asettaa helpommin rajoituksia lisäten täten 

tietoturvaa (Schildt, 2014, ss. 9–10; Vesterholm, 2018, ss. 22–23). Javan tavukoodin ansiota 

ohjelma on myös helposti siirrettävä, kunhan laitteistolla on JRE (Java Runtime 

Environment). 

 

Javan muita ominaisuuksia on sen automaattinen roskien kerääminen (eng. garbage 

collection), C++:aa muistuttava syntaksi ja oliopohjaisuus. C++:aa läheisesti muistuttava 

syntaksi otettiin alun perin C++:n suuren käyttäjämäärän vuoksi, jolloin Javan oppiminen 

helpottui (Schildt, 2014). Vaikka Javan syntaksi muistuttaakin paljon C++:aa, puuttuu siitä 

esimerkiksi osoitinaritmetiikka ja moniperintäisyys (Vesterholm, 2018, ss. 21–31). Javan 

automaattisen roskienkeräämisen ansiota Javassa ei tarvitse manuaalisesti varata ja 

vapauttaa muistia, mikä välillä johtaa ongelmiin esimerkiksi C/C++ -ohjelmointikielissä 

(Schildt, 2014, ss. 11–12).  

 

2.2.1.1 Swing-kirjasto 
 

Swing on Javalle tarkoitettu vuonna 1997 julkaistu kirjasto GUI:n luontiin (Graphical User 

Interface), joka pohjautuu Javan alkuperäiseen graafisen käyttöliittymän osajärjestelmään 

eli AWT-kirjastoon (Abstract Window Toolkit). Swing-kirjasto luotiin ratkaisuksi AWT-

kirjaston puutteisiin/ongelmakohtiin, joista selkein on AWT-kirjaston graafisten elementtien 

raskaus ja siitä johtuvat hankaluudet, josta puhutaan lisää tässä kappaleessa. Swingin 

tavoitteena ei ole korvata täysin AWT:ta, vaan se käyttää esimerkiksi samaa 

tapahtumienhallintamekanismia (engl. event handling mechanism). (Schildt, 2014, ss. 1021–

1022) Swing-kirjaston kaksi tärkeintä eroa AWT-kirjastoon verrattuna on Swing-

elementtien keveys ja keveyden kautta mahdollinen ”pluggable look and feel” (PLAF, 

käytetään myös lyhennettä L&F)” -toimintoon (Schildt, 2014).  Lisäksi Swing sisältää 

muutaman uuden komponentin, esimerkiksi taulun, tiputusvalikon (engl. spinner) ja  

edistymispalkin (engl. progress bar) (Loy et al., 2002, ss. 8–9). 
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Graafisten komponenttien ohjelmoinnissa keveydestä/raskaudesta puhuttaessa tarkoitetaan 

sitä, kuinka vahvasti komponentti on riippuvainen käyttöjärjestelmän tarjoamista 

komponenteista; Jos komponentti ei tarvitse toimiakseen käyttöjärjestelmän vastaavaa 

komponenttia, se on silloin kevyt komponentti (Rohaly, 2012). Swing kirjasto on kirjoitettu 

pelkästään Javalla, eikä sisällä järjestelmäkohtaisia komponentteja niin kuin AWT-kirjasto. 

Näin ollen Swingin komponenttien ominaisuuksiin ei vaikuta taustalla pyörivä 

käyttöjärjestelmä, ja sovelluksista tulee yhtenäisempiä käyttöjärjestelmästä riippumatta. 

AWT-kirjastossa taasen on graafisia komponentteja, jotka käännetään järjestelmän omiin 

vastaaviin osiin, jonka takia komponentin käyttötuntuma määräytyy käyttöjärjestelmän 

kautta eikä täten ole yhtenäinen muiden järjestelmien välillä (Schildt, 2014, ss. 1021–1022).  

 

Koska Swing on kirjoitettu täysin Javalla eikä ole riippuvainen käyttöjärjestelmäkohtaisista 

komponenteista, myös sen käyttötuntuma on täysin hallittavissa. Swing-kirjaston graafisissa 

komponenteissa onkin jaettu ominaisuudet loogisiin ja ulkonäköseikkoihin vaikuttaviin. 

Tämän ansioista komponentin ulkonäköön voidaan tehdä muutoksia ilman sivuvaikutuksia 

logiikkaan. (Schildt, 2014, ss. 1022–1023) Näin ollen voidaan liittää ulkonäkö suoraan 

komponenttiin ilman sivuvaikutuksia komponentin logiikkaan, mikä on PLAF-toiminnon 

idea. 

 

Swingillä toteutettu käyttöliittymä koostuu käytännössä kahdenlaisista osasista: 

komponenteista ja paneeleista (engl. container) (Schildt, 2014, ss. 1024–1025). Komponentit 

ovat itsenäisiä visuaalisia elementtejä, kuten esimerkiksi liukusäätimet (engl. slider), 

tekstikentät ja napit. Kaikki Swing-kirjaston komponentit pohjautuvat JComponent-

luokkaan, jossa on määritelty komponenteille yhteiset ominaisuudet ja komponenttien 

käyttäytymiseen liittyvät asiat (Zukowski, 2005, ss. 67–68). Swing-kirjastossa on määritetty 

kahdenlaisia paneeleja: kevyitä paneeleja ja ylätason paneeleja(Schildt, 2014). Näiden erona 

on se, että kevyet paneelit perivät JComponent-luokan, ja ylätason paneelit ovat raskaita 

elementtejä, mikä tekee ylätason paneeleista poikkeustapauksen  Swing-kirjastossa(Schildt, 

2014, ss. 1025). Swingin ylätason paneeleja ovat esimerkiksi JFrame ja JWindow, jotka 

käytännössä luovat ikkunan käyttöjärjestelmään. Kevyitä paneeleja on enemmän tarkoitus 

käyttää ylätason paneelien sisällä ja järjestellä ikkunan sisällä olevia komponentteja. 
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2.2.2 Olio-ohjelmoinnista 
 
Olio-ohjelmointi on ohjelmointiparadigma, joka on syvästi kytköksissä Java-

ohjelmointikieleen (Schildt, 2014, ss. 17). Ohjelmointiparadigma on lähestymistapa 

ohjelmointiin perustuen matemaattiseen teoriaan tai joukkoon johdonmukaisia sääntöjä 

(Roy, 2009, ss. 10). Muita paradigmoja ovat muun muassa funktionaalinen ja 

proseduraalinen ohjelmointi. Funktionaalisessa ohjelmoinnissa ohjelma koostuu funktioista, 

jotka palauttavat arvon annetun syötteen perusteella, joka voi olla toinen funktio (Hughes, 

1989).  Proseduraalisessa ohjelmoinnissa ohjelma koostuu aliohjelmista, jotka suorittavat 

itsenäisen tehtävänsä(Poo, 2007, ss. 1); Aliohjelma ei välttämättä tarvitse syötettä eikä aina 

palauta arvoa. 

 

Olio-ohjelmoinnissa tavoitteena on kuvastaa enemmän todellista maailmaa, joka koostuu 

erinäisistä oliosta ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta (Poo, 2007, ss. 1–3; Schildt, 2014, 

ss. 17–18; Vesterholm, 2018, ss. 31). Esimerkiksi on olemassa ihmisiä ja roskakoreja, ja 

niiden välistä vuorovaikutusta on se, että ihminen heittää roskan roskakoriin. Oliot ovat 

jonkin kyseisen luokan ilmentymiä. Esimerkiksi jokainen koirayksilö on yksi olio, mutta 

ovat luokiteltavissa koiraksi eli ovat koira-luokan instansseja. Olio-ohjelmointikielillä on 

muutama periaate, joiden avulla ohjelman koodi kuvastaa paremmin reaalimaailmaa. Näitä 

ovat kapselointi (eng. encapsulation), periminen (eng. inheritance) ja monimuotoisuus (eng. 

polymorphism). (Schildt, 2014, ss. 18–23) 

 

Kapseloinnilla tarkoitetaan koodin ja datan kokoamista oliomäärittelyyn ja niiden 

toteutusrakenteen piilottamista olion käyttäjältä  (Poo, 2007, ss. 111–112). Toisin sanoen 

kapselointi on mekanismi, joka sitoo koodin ja sen manipuloivan datan ja suojaa sitä 

ulkopuoliselta väärinkäytöltä (Schildt, 2014, ss. 18–19). Olio-ohjelmoinnin mukaisesti 

dataan tulisi päästä käsiksi vain julkisen metodin kautta. Esimerkiksi kaupan asiakkaan ei 

tarvitse olla tietoinen televisioiden varastotilanteesta, vaan riittää, että niitä on saatavilla 

hyllystä. Näin ollen asiakkaalta on siis estetty pääsy kaikkiin televisioihin varaston puolella, 

ja hän pääsee käsiksi vain hyllyssä oleviin televisioihin.  
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Periytyvyydellä tarkoitetaan prosessia, jossa alaluokka saa yläluokan ominaisuudet (eli 

datan ja metodit) käytettäväkseen.  Tämä on kahdestakin syystä hyödyllinen piirre: Se 

mahdollistaa koodin uudelleenkäytön (Poo, 2007, ss. 61–67) ja hierarkkisen järjestyksen 

luokkien välille, koska ainoastaan yksisuuntainen periminen on sallittu (Schildt, 2014, ss. 

19–21). Esimerkiksi kissa kuuluu nisäkkäisiin ja perii nisäkkään ominaisuudet.  Kun 

alaluokalla on ainoastaan yksi välitön yläluokka, on kyseessä yksittäisperiytyminen. Jos 

alaluokalla on useampi yläluokka, on kyseessä moniperiytyminen. Javassa ei ole mahdollista 

toteuttaa moniperintää. 

 

Monimuotoisuus eli polymorfismi on periaate, jonka mukaan sama kohde voi tarkoittaa 

useita eri asioita (Vesterholm, 2018, ss. 268). Jos vaikka puhutaan yleisesti pallosta, voi se 

tarkoittaa vaikkapa jalkapalloa, koripalloa, tennispalloa ja niin edelleen. Monimuotoisuuden 

ansiota olio voi vastata samaan viestiin, minkä muutkin oliot saavat, omalla tavallaan 

perustuen luokan määrittelyyn (Poo, 2007, ss. 93–94). Esimerkiksi kaikkia palloja voi 

potkaista, mutta jokainen pallotyyppi reagoi samanlaiseen potkuun eri tavalla. 

Monimuotoisuuden käsite voidaan ilmaista lauseella ”yksi rajapinta, monta metodia” 

(Schildt, 2014, ss. 21–22). Palloesimerkissä tarkoittaisi sitä, että Pallo-luokalle, jonka eri 

pallotyypit perivät, on määritelty, että sitä voi potkaista, mutta jokaiselle pallotyypille on 

erikseen määritelty miten ne reagoivat potkuun.  

 

Olio-ohjelmointi mahdollistaa hyvään koheesioon. Koheesiolla tarkoitetaan mittaa siitä, 

kuinka paljon jokin moduuli keskittyy tiettyyn tehtävään/toiminnallisuuteen. Korkealla 

koheesion omaavalla moduulilla on taipumus johtaa luotettavampaan ja 

ymmärrettävämpään koodiin. Korkealla koheesiolla myös voidaan välttää vahvoja 

kytkentöjä, sillä mitä suppeampaan toiminnallisuuteen moduuli keskittyy, sitä vähemmän se 

tarvitsee muita moduuleja. Kytkennöillä tarkoitetaan moduulien välistä riippuvuutta. 

Vahvojen kytkentöjen välttäminen on suotavaa; tällöin moduulia voi muokata vapaammin 

ilman pelkoa siitä, että se vaikuttaisi radikaalisti siihen kytköksissä oleviin moduuleihin.  

(Dathan, 2015, ss. 7–8) 
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2.2.3 JSON 
 

JSON (JavaScript Object Notation) suunniteltiin tietokoneelle helposti parsittavaksi ja 

ihmiselle helposti luettavaksi tiedonvaihtokieleksi (Nurseitov et al., 2009). JSON on alun 

perin ollut JavaScript-ohjelmointikielen osajoukko (Friesen, 2016, ss. 133–134), mutta 

nykyään se on käytettävissä yleisimmissä ohjelmointikielissä kuten Javassa, Pythonissa, 

C:ssä ja niin edelleen (Crockford, 2015). JSON käytetään myös joissakin NoSQL-

tiedonhallintajärjestelmissä (Not only Structured Query Language), kuten MongoDb:ssä ja 

CouchDb:ssä (Friesen, 2016, ss. 133). Kempin Älyhitsauslaitteella tiedonvälitys toteutetaan 

JSON-muodossa. 

 

JSON-syntaksi on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi, jonka takia se sisältää 

vain muutaman säännön. Yksinkertaisuutensa ansiota JSON-objektit ovat nopeampia 

siirrossa kuin XML-objektit (Extensible Markup Language) (Nurseitov et al., 2009). JSON-

objekti tiivistetysti on lista avain-arvo -pareja aaltosulkujen sisällä. Arvo voi olla joko 

numero, merkkijono, totuusarvo, jono, objekti tai tyhjä eli null. Jos halutaan näyttää jonkun 

henkilön tiedot JSON-muodossa, voisi se näyttää seuraavanlaiselta: 

 

{ 
  "etunimi":"Matti", 
  "sukunimi":"Meikäläinen", 
  "ikä":43, 
  "lapset":[], 
  "puoliso":null, 
  "sahkopostit": 
  [ 
    { 
      "tyyppi":"koulu", 
      "sahkoposti":"matti.meikalainen@koulu.fi" 
    }, 
    { 
      "tyyppi":"koti", 
      "sahkoposti":"matti.meikalainen@koti.fi" 
    } 
  ] 
}  

Kuva 2 Esimerkki JSON-muotoisesta objektista. 
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Esimerkissä etunimi, sukunimi, ikä ja auto ovat yksinkertaisia avain-arvopareja. 

Merkkijonot merkataan ”-merkkien sisäpuolelle, mutta numeroita ei. JSON-muodossa 

numerot voivat olla joko kokonaislukuja tai liukulukuja, eikä niitä erotella (Friesen, 2016). 

Sähköpostit-avain viittaa taulukkoon, jonka sisällä on kaksi sähköposti-objektia. JSON:ssa 

objektit merkataan {-merkkien sisäpuolelle. Esimerkkihenkilöllä ei ole yhtään lasta, jonka 

takia lista merkataan tyhjäksi listaksi eli ”[]”. Henkilöllä ei myöskään ole puolisoa, joten 

auto-ominaisuus on merkattu tyhjäksi. 
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3 TOTEUTUS 
 

Tässä luvussa käydään läpi sovelluslisäosan prototyyppitoteutus. Ohjelmiston 

suunnittelussa on hyödynnetty oliopohjaista ajattelua, joten ohjelmiston rakenne koostuu 

luokista ja niiden keskinäisistä rajapinnoista. Aluksi käydään läpi toteutuksen kulku eli 

kerrotaan missä järjestyksessä asioita toteutettiin ja millä tavalla. Seuraavaksi kerrotaan 

työkaluista, joita käytettiin projektin aikana, ja mitä hyötyä kyseisillä työkaluilla saatiin. 

Tämän jälkeen kerrotaan ytimekkäästi sovelluslisäosan käyttöliittymästä sekä ohjelmiston 

toiminnallisuuksista ja miten ne on toteutettu. Lopuksi tiivistetään aikaansaatu tulos sekä 

kerrotaan jatkokehitysehdotukset eli mitä tehdyn toteutuksen ja yritykseltä saadun 

palautteen valossa yritys voisi lähteä kehittämään jatkossa. 

 

Työn toteutus alkoi dokumentaatioihin tutustumisella. Tapaustutkimusyritys toimitti 

tutkimuskäyttöön hitsausjärjestelmän tiedonvälityksen ohjelmointirajapinnan ja sen 

dokumentaation, josta sai selville hitsausjärjestelmän tietorakenteen. Toinen tärkeä 

tutustumisen aihe on Universal Robotsin SDK (Software Developement Kit), josta löytyy 

yhteistoimintarobotin kehittämiseen liittyvä dokumentointi. Lisäksi toteutettavasta 

graafisesta käyttöliittymästä oli tehty jo luonnos, jonka kautta näki mitä kaikkea halutaan 

pystyä muokkaamaan käyttöliittymän kautta. UR:ltä löytyy myös tyyliohjeistus 

sovelluslisäosan ulkonäölle ja toiminnallisuuksille, joihin tuli perehtyä. Muutamien 

palaverien ja omatoimisen kokeilun kautta alkoi hahmottumaan hitsausjärjestelmän 

tiedonvälityksen rakenne, jonka pohja alkoi Java-luokkien suunnittelu. Ohjelmassa tulee 

pystyä toteuttamaan useamman tyyppisiä parametrejä, jotka kuitenkin sisältävät paljon 

yhteisiä toiminnallisuuksia ja arvoja, jolloin luokkapohjainen toteuttaminen yksinkertaistaa 

toteuttamista ja helpottaa ylläpitämistä. Palavereita pidettiin jatkuvaan tahtiin, ja saadun 

palautteen perusteella lisättiin ja muokattiin toiminnallisuuksia halutulla tavalla. 

Hitsausjärjestelmän web-version toiminnallisuuksia pyrittiin myös mahdollisimman paljon 

hyödyntämään, jotta käyttäjäkokemuksesta tulisi mahdollisimman yhtenäinen jo valmiina 

olevien tuotteiden kanssa. 
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3.1 Ohjelmiston toiminnallisuudet ja tekninen toteutus 
 
Tässä kappaleessa ensimmäiseksi esitellään käyttöliittymän yleiskuva, jonka jälkeen 

käydään tärkeimmät käyttöliittymän osat läpi. Kuten Kuva 3 näyttää, koko näyttö ei ole 

käytettävissä, koska kyseessä on lisäosa toiseen sovellukseen. PolyScopeen on mahdollista 

lisätä paneelit ajonaikaisiin toimintoihin, työkalupalkkiin ja asennustoimintoihin. Tässä 

prototyypissä on hyödynnetty asennustoimintoja varten suunnattua paneelia sekä 

työkalupalkkia. Asennuspaneelin koko on rajattu 1080 x 626 pikseliin (leveys x korkeus) ja 

työkalupalkin koko on rajattu 540 x 626 -pikseliin. Kuten Kuva 3 näyttää, asennuspaneelin 

sisällä on suurin osa prototyypin osista; Se sisältää yhdistämisen, kanavan valinnan ja 

kanavan parametrien muuttamisen sekä yleiset hitsausjärjestelmän asetukset. Seuraavissa 

kappaleissa kuvataan näitä ominaisuuksia tarkemmin.  

 
 

 
Kuva 3 Käyttöliittymän yleiskuva. 
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3.1.1 Kanava-paneeli 
 
Kuva 4 näkyy kanavien konfigurointipaneeli. Paneeli on kelattava paneeli, jonka 

ensimmäisessä osiossa voi valita käytettävän muistikanavan. Muistikanavat näkyy 

pudotusvalikossa, ja jokaisesta kanavasta näytetään sen numero, käyttäjän antama nimi ja 

käytettävä hitsauskaari. Pudotusvalikon alapuolella on painikkeet uuden kanavan 

lisäämiselle ja valinnassa olevan kanavan poistamiselle. Poikkiviivan jälkeen alkaa toinen 

osio, joka sisältää valitun kanavan parametrien konfiguroinnin. Ennen parametreja on niiden 

arvojen tallentamista ja palauttamista varten painikkeet. Lisäksi näiden painikkeiden välissä 

on painike, joka sallii tai estää parametrien arvojen muokkaamisen. 

 
 

 
Kuva 4 Kanavien konfigurointipaneeli. 
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Kuva 5 on esimerkkejä erilaisista parametrilaatikoista. Parametrejä on erityyppisiä, ja 

jokaiselle niistä on omat tavat syöttää arvot. Esimerkiksi Kuva 5 kaikki oikeanpuoleiset ja 

keskimmäinen vasemmanpuolisista parametreista ovat numeerisia arvoja, joita voi säätää 

joko liu’uttamalla tai syöttämällä arvon tekstikenttään. Vasemmalla alhaalla on valinnallinen 

parametri. Ylin vasemmalta edustaa näiden yhdistelmää eli voi valita joko kaaren tai asettaa 

itse. Jos haluaa itse asettaa arvon, avautuu alapuolelle samanlainen valintatapa kuin pelkillä 

numeerisilla parametreilla. 

 
 

 
Kuva 5 Esimerkkejä parametrityypeistä. 

 
3.1.2 Asetukset-paneeli 
 
Hitsausjärjestelmän asetuksien muokkaaminen tapahtuu samantapaisella logiikalla kuin 

kanavan parametrien konfigurointi, joten asetusten kohdalla pystyttiin hyödyntämään 

paljonkin kanava-paneelin osia. Asetusten säätämisessä suurin osa elementeistä noudattaa 

samoja sääntöjä kuin kanavakohtaiset parametrit, joten ne voitiin ottaa suorilteen käyttöön. 

Lisäksi asetusten välinen kommunikointi oli samanlaista kuin kanavien välinen 

kommunikointi, joten asetusten hallintayksikkö on ainoastaan toinen instanssi parametrien 

hallintaluokasta; Ainoat poikkeavat asiat ovat parin parametrin olemassaolo. Lisäksi 

asetukset-paneeli, joka näkyy Kuva 6, on jaettu samankaltaisiin osiohin kuin Kempin web-

sovelluksessa yhteneväisyyden lisäämiseksi. Paneelissa on myös painikkeet asetusten 

tallentamiseen ja palauttamiseen. 
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Kuva 6 Asetuksien muokkaaminen. 

 
 
3.1.3 Työkalu-paneeli 
 
Työkalupaneeli on PolyScopessa ikkuna, jonka voi avata sovelluksen sisällä missä tahansa 

kohtaa, jonka takia kyseiseen ikkunaan on tässä prototyypissä lisätty ominaisuudet, joihin 

olisi hyvä päästä jatkuvasti käsiksi: Paneeli sisältää reaaliaikasen seuraamisen ja 

järjestelmän testaukset.  Reaaliaikaiseen on valittu oleellisimmat arvot, kuten virta, langan 

syöttönopeus ja kaasun virtausnopeus. Järjestelmätesteissä on samat testit kuin web-

pohjaisessa sovelluksessa eli langansyöttö nopeuden perusteella sekä kaasun tai ilman syöttö 

ajan perusteella.  Kuva 8 on esimerkki, miltä testaus näyttää: Ilmatesti on aloitettu 

painamalla aloitusnappia, jonka seurauksena viereisessä tekstikentässä näytetään jäljellä 

oleva aika. Samalla muita testejä ei ole mahdollista aloittaa, mikä näkyy värinmuutoksella 

harmaaksi. 
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Kuva 7 Työkalu-paneeli. 
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Kuva 8 Hitsausjärjestelmän testaus. 
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3.2 Tulos ja analyysi 
 
Tämän sovelluslisäosan avulla on mahdollista tarkastella, muokata ja tallentaa 

muistikanavan parametreja, ja lisäämään ja poistamaan muistikanavia. Lisäksi ohjelman 

kautta pystyy muokkaamaan ja tarkastelemaan järjestelmän omia asetuksia, seuraamaan 

hitsausjärjestelmää reaaliaikaisesti ja suorittamaan järjestelmän testejä. Ajanpuutteen vuoksi 

järjestelmälle ei ole tehty kunnollisia testitapauksia, joten projekti on ollut enemmän todiste 

siitä, että tämäntyyppisen ohjelman voi rakentaa. Työ on hyvä pohja julkaistavalle versiolle. 

Sovellus myös sisältää muutaman ”kovan arvon”, joihin pystyy vaikuttamaan ainoastaan 

sovellusta päivittämällä. Tämä johtuu siitä, että hitsausjärjestelmän palvelimelta ei ole 

mahdollista saada kaikkea metadataa, joka vaikuttaisi näytettäviin komponentteihin. 

 

Viimeisen käyttökokeilun ja testauksen aikana tuli myös ilmi ideoita, joiden avulla 

sovelluksesta olisi mahdollista toteuttaa pienin toimiva tuote. Esimerkiksi otsikoiden ja 

muidenkin merkkijonojen parsimisella sovelluksesta saisi heti esteettisemmän ja 

helppokäyttöisemmän: Tällä hetkellä esimerkiksi parametrien otsikot tulevat suoraan JSON-

tiedostosta, jossa ne ovat joko CamelCase -muodossa eli sanat kirjoitettu yhteen isoin 

alkukirjaimin tai snake_case -muodossa eli sanojen välissä alaviivat. Viimeisen palaverin 

aikana löytyi myös muutamia pieniä korjausta vaativia asioita, kuten yksiköiden 

väärinmerkkaus. Yrityksen kanssa käydyssä tulospalaverissa kävi ilmi, että sovellus 

tarvitsisi pari oleellista ajonaikaista komentoa, kuten hitsauksen aloittamisen ja 

lopettamisen, jotta sovellus voitaisiin ottaa käyttöön. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työn tuloksista merkittävin on tieto ohjelman toteutettavuudesta. Yhteyden muodostaminen 

yhteistoimintarobotista hitsausjärjestelmään oli ongelmaton prosessi, ja parametrien 

logiikan implementointi Javalla ei tuottanut kummempia epäselvyyksiä. Aikarajoitteiden 

vuoksi ohjelmaa ei kuitenkaan keritty testaamaan kunnolla, joten järjestelmä on tosiaan vasta 

prototyyppi, eikä kaikkia ulkonäöllisiä asioita keritty toteuttamaan. Prototyyppiä ei ole 

testattu lopullisessa käyttöympäristössään tai kehitystiimin ulkopuolisilla henkilöillä, eikä 

kaikkia käyttöliittymäpolkuja ajanpuutteen vuoksi huomioitu. 

 

Vaikka käyttöliittymän integrointi onkin mahdollista toteuttaa yhteistoimintarobotin 

ohjaussovellukseen, on tässä yrityksen kannalta pari asiaa, joihin olisi hyvä kiinnittää 

huomiota. Kempiltä löytyy jo valmiiksi tähän käyttötarkoitukseen luotu verkkosovellus, 

jolloin yhteistoimintarobottiin lisätty käyttöliittymä on erillinen sovellus, jota tulee ylläpitää. 

Tällä hetkellä prototyyppisovelluksessa on jouduttu käyttämään muutamia ”kovia arvoja”, 

joita pitää muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi loppukäyttäjältä on estetty joidenkin 

parametrien käyttö prototyyppisovelluksen kautta. Jos halutaan muuttaa loppukäyttäjälle 

näkyviä parametreja, joudutaan sovellus silloin päivittämään, jotta estettyjen parametrien 

listaa pystytään muuttamaan. 

 

Jatkokehityksenä suosittelisin, että hitsausjärjestelmässä olevan palvelimen kautta tulisi 

kaikki mahdollinen metadata, jota tarvitaan käyttöliittymän logiikkaan. Suurimmassa osassa 

logiikkaa tähän on päästykin, mutta päästäkseen mahdollisimman itsenäiseen sovelluksen, 

olisi hyvä, jos kaikki logiikat ja näytettävät asiat säädettäisiin valmiiksi palvelimen sisällä. 

Tällöin vaikka olisikin olemassa kaksi sovellusta täysin samaan tehtävään, tarvitsisi niitä 

päivittää ja ylläpitää vähemmän; Ylläpidon tarve keskittyisi yhteen kohteeseen eli 

palvelimeen. Prototyypin pienellä kehittämisellä olisi mahdollista myös toteuttaa pienin 

toimiva tuote, jonka kautta olisi mahdollista selvittää, kuinka paljon sovellukselle olisi 

teollisuudessa käyttöä, ja miettiä sen jälkeen isompia kehittämiskohteita ja toimia 

asiakkaiden palauteen mukaan. 
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Universal Robotsin yhteistoimintarobotteihin kehitettäessä lisäosaa ohjelmistotuottajien 

kannattaisi ottaa huomioon kosketusnäytön herkkyystaso, Polyscope-sovelluksen luomat 

rajaukset sekä Universal Robotsin vaatimukset sertifiointiin. Kosketusnäyttö ei näiden 

kokemusten mukaan ollut paras mahdollinen herkkyystasoltaan: näyttö ei ottanut kaikkia 

kosketuksia tai joutui painamaan hyvinkin paljon, jotta laite reagoisi. Tämä on oleellinen 

tieto siinä kohtaa, jos sovellus sisältää toimintoja, jotka vaativat tarkkuutta. PolyScope-

sovelluksessa on myös hyvinkin tarkkaan rajattu, mitä saa ja ei saa tehdä, esimerkiksi 

lisäosat sijaitsevat tietyissä välilehdissä ja saavat käyttää vain tietyn verran tilaa. Universal 

Robotsin puolelta tulee lisäksi ulkonäkö -ja helppokäyttöisyysvaatimukset, jotta lisäosa voi 

saada sertifikaatin. Ottamalla huomioon aiemmin mainitut asiat sovelluksen kehittäminen 

UR:n yhteistoimintarobotteihin on tähän mennessä ollut suoraviivaista ja selkeää: 

robotinvalmistajilla on kehittäjien foorumi, jonka kautta saa nopeasti selville, ja tutoriaalien 

avulla aloittamiskynnys on myös hyvinkin pieni. 

 

Yllämainittujen kokemusten valossa näyttääkin siltä, että Kempin voisi olla hyvä jatkossa 

ottaa yhä aiemmassa vaiheessa uusien ideoiden empiirisiksi tuotteiksi / prototyypeiksi 

jalostamisessa robottivalmistajia mukaan uusien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien 

kehittämiseen ja samalla myös muuttaa tuotekehitystänsä määrämuotoisempaan suuntaan 

(Salmela et al., 2013, ss. 91–111) 
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5 YHTEENVETO 
 
Tämä kandidaatintyö käsittelee hitsausjärjestelmän käyttöliittymän liittämistä 

yhteistoimintarobotin käyttöliittymäsovellukseen. Työn tarkoituksena on tutkia, mitä 

ohjelmallisia asioita tulee ottaa huomioon hitsausjärjestelmän ja yhteistoimintarobotin 

tiedonvälityksen integroinnissa. Työssä käsitellään siis hyvinkin tapauskohtaista ongelmaa, 

ja työn teoriaosuudessa on käsitelty juuri tähän kyseiseen toteutukseen liittyviä asioita, kuten 

hitsaamiseen liittyviä asioita, Java-ohjelmointikieltä, olio-ohjelmointia ja JSON-

tiedostomuotoa. 

 

Työ esittelee toimivan prototyyppiratkaisun, mutta työ tosiaan prototyyppiratkaisu eikä 

täysin sovellu loppukäyttöön muun muassa rajoittuneen testaamisen vuoksi. Yksi työn 

merkittävimmistä haasteista oli käyttöliittymän ulkonäöllisten ominaisuuksien sovittaminen 

molemmille tahoille eli Kempille ja Universal Robotsille sopiviksi.  Ratkaisun avulla 

pystytään konfiguroimaan hitsausjärjestelmän asetuksia ja parametrejä sekä näyttämään 

reaaliajassa hitsausjärjestelmän tilan. 

 

Työn tuloksena havaittiin, että älyhitsausjärjestelmän integrointi robotin käyttöliittymään on 

teknisesti mahdollista, vaikkakaan tämä ratkaisu ei täysin täytä loppuvaatimuksia.  Projektin 

pienehköllä jatkokehittämisellä on mahdollista toteuttaa pienin toimiva tuote, jonka 

palautteen myötä voi harkita sovelluksen pidempiaikaista kehittämistä. Universal Robotsin 

yhteistoimintarobotteihin kehittäessä lisäosaa kannattaa ohjelmoijan ottaa huomioon 

päätelaitteen responsiivisuuden heittelevyys, Universal Robotsin vaatimukset sertifikaatille 

ja Java-ympäristö. Lisäksi lähdettäessä kehittämään uusia tuotteita yhteistyösuhteessa 

erilaisten verkostokumppaneiden kanssa, on hyvä ottaa huomioon tutkitut menestystekijät, 

joiden on huomattu korreloivan konepajateollisuuden yritysten yhteiseen 

tuotekehitysonnistumiseen (Rantala and Happonen, 2012, ss. 120–127). 
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