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Laivanrakennuksen alalla on mahdollista hyödyntää lisätyn todellisuuden teknologiaa. 

Laivanrakennuksessa varusteluvaiheessa suuret osakokoonpanot yhdistetään toisiinsa. 

Laajojen osakokoonpanojen välille syntyy eroavaisuuksia, joten niitä yhdistävät osat tulee 

usein mitoittaa uudelleen. Lisätyn todellisuuden avulla olisi mahdollista nopeuttaa erityisesti 

tätä tuotannon vaihetta. Tämä tutkimus selvittää suunnittelulta vaaditut toimenpiteet 3D-

mallinnuksessa, kun tuotannossa hyödynnetään lisättyä todellisuutta. 

 

Tutkimuksessa aihetta tutkitaan LUT-yliopiston verkkotietokantojen kirjallisuuden avulla. 

Kirjallisuudessa keskitytään aiheeseen yleisellä tasolla. Tuloksilla pyritään luomaan 

yleiskuva vaatimuksista. Lisäksi osana tutkimusta toteutetaan kokeellinen 

älypuhelinsovellus. Sovelluksen avulla pyritään ymmärtämään paremmin lisätyn 

todellisuuden asettamia vaatimuksia 3D-suunnittelulle. Kokeellisen työn avulla tutkittiin 

erityisesti mallien monimutkaisuuden vaikutusta suorituskykyyn. 

 

Työn tuloksista ilmenee, että suunnittelussa on huomioitava käytetyt 3D-mallien 

tiedostomuodot ja niiden välittämät tiedot. Mallien suorituskykyyn sovelluksessa vaikuttaa 

erityisesti sen polygoniluku. Polygoniluku on suurin monimutkaisilla muodoilla kuten 

ympyröillä. CAD-mallin muuntaminen 3D-malliksi saattaa aiheuttaa geometriassa 

muutoksia, jotka tulee huomioida, jos sovelluskohteessa vaaditaan todenmukaista mallia. 

 

Työn tulokset ovat sovellettavia eivätkä esitä vaatimuksia tietylle sovelluskohteelle. Työn 

tulokset kirjallisuudesta ja kokeellisesta työstä vahvistivat toisiaan. Aihe on erittäin 

ajankohtainen lisätyn todellisuuden teknologian ollessa kasvuvaiheessa.  



 
 

ABSTRACT 

 

LUT University 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Eetu Sukanen 

 

REQUIREMENTS FOR AUGMENTED REALITY USAGE IN THE 3D-DESIGN 

OF SHIPBUILDING 

 

Bachelor’s thesis 

 

2021 

 

35 pages, 12 figures and 4 tables 

 

Examiner: D. Sc. (Tech.) Mika Lohtander 

 

Supervisor: D. Sc. (Tech.) Mika Lohtander 

 

Keywords: Augmented reality, virtual reality, computer assisted design, shipbuilding 

 

Shipbuilding industry has many opportunities to benefit from augmented reality. In the 

outfitting stage of ship manufacturing large subassemblies are joined. Large subassemblies 

often have discrepancies so joining parts need to be adjusted for the errors present in the real 

ship. Augmented reality offers a way to speed up this manufacturing stage. This study 

explores the requirements set by augmented reality for the 3D-model design stage of 

shipbuilding. 

 

In this study LUT-university online databases are used to collect scientific papers which are 

used to create the results of the study. The literature is selected to focus on the subject on a 

general level. A smartphone application is created to gather more information of about the 

subject. The application is used to better understand the 3D-modelling requirements set by 

an augmented reality application. The experiment focused on the performance of 3D-models. 

 

The results of the study show that file formats and the data they transmit must be taken into 

consideration. The performance of the models is affected by the model’s polygon count. 

Polygon count is the largest in complicated shapes such as circles. CAD-model exchange to 

3D-model format may cause changes in geometry, which needs to be taken into 

consideration if the application requires a high resemblance to real part.  

 

The results of the study are generalized and assert no requirements for a specific application. 

The literature and the experiment both support the results of each other. The subject is very 

relevant as the technology of augmented reality is in a growth phase.
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1. JOHDANTO 

 

 

Tämä tutkimus käsittelee lisätyn todellisuuden vaatimia ennakkoon huomioitavia 

toimenpiteitä suunnittelun 3D-mallinnuksessa. Tutkimus keskittyy erityisesti 

laivanrakennuksen tuotannon lisätyn todellisuuden sovelluskohteeseen. Työssä aiheesta 

toteutetaan kirjallisuuskatsaus verkkotietokantojen avulla. Koska kirjallisuustutkimuksen 

avulla on vaikea arvioida käytännön toteutuksen ongelmia, työssä toteutetaan myös 

käytännön koe lisätyn todellisuuden sovelluksesta. Kokeessa tutkitaan mallien vaikutusta 

sovelluksen käytettävyyteen tuotetun datan avulla. Kokeen suorittamisen avulla saadaan 

myös parempi ymmärrys 3D-mallien vaatimista tiedostomuunnoksista ja 

geometriavaatimuksista. Työssä luotuja tuloksia ja niiden oikeellisuutta analysoidaan, ja 

arvioidaan niiden merkitystä teollisuudessa. Onnistuneen työn avulla on mahdollista 

muodostaa hyvät lähtökohdat suunnittelun ohjeistukselle lisätyn todellisuuden käyttöä 

varten. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Lisätty todellisuus on teknologia, jossa todelliseen näkymään lisätään virtuaalista tietoa. 

Lisätty todellisuus ei poista todellisesta ympäristöstä, vaan lisää siihen uuden kerroksen 

digitaalista tietoa. Tällöin havaittava ympäristö ei ole täysin digitaalisesti luotu, kuten 

virtuaalisessa todellisuudessa. Lisätty todellisuus keksittiin jo 1960-luvulla, mutta 

nykytekniikan mahdollistamana sen käyttö on alkanut yleistyä. Jokaisella modernilla 

älypuhelimella on mahdollisuus tuottaa lisättyä todellisuutta  (Kipper & Rampolla, 2012) 

Lisätty todellisuus voi olla esimerkiksi puhelimen kameran kautta nähtävän kuvan 

muokkaus reaaliajassa lisäämällä siihen 3D-malleja. Älypuhelimilla tuotettu lisätty 

todellisuus on rajoittunut sensorien puutteen vuoksi. On olemassa useita lisättyyn 

todellisuuteen erikoistuvia tuotteita. Tuotteet asettavat lisätyn todellisuuden suoraan 

ihmisten silmien eteen ja luovat ympäristön, jossa ei vaikuttaisi olevan välissä näyttöä kuten 

älypuhelimien tapauksessa. 

 

Teollisuudessa on mahdollista hyödyntää lisätyn todellisuuden tuomia etuja. Sen avulla on 

mahdollista esimerkiksi auttaa visualisoimaan tuotannon kokoonpanon vaiheita, joka 

nopeuttaisi tuotteen valmistusta. Lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä Suomessa ei vielä 



7 
 

ole toteutuksia laivanrakennuksen alalla. Aiheesta ei myöskään ole paljoa tutkimuksia, sillä 

lisätyn todellisuuden teknologia on vielä teknologisten rajoitusten myötä vähäisessä 

käytössä. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Laivanrakennusteollisuuden tuotannossa on olemassa ongelmakohtia, joiden ratkaisuun 

lisätty todellisuus tuo vaihtoehtoja. Laivanrakennuksessa varusteluvaiheessa suoritettava 

osien epäsopivuuksien korjaus on työläs ja tehoton työvaihe. Epäsopivuus syntyy usein 

hitsauksen aiheuttamien muodonmuutoksien myötä. Osakokoonpanot laivanrakennuksessa 

pystyvät olla jopa satoja metrejä pitkiä, jolloin pienetkin hitsauksen aiheuttamat 

muodonmuutokset kertaantuvat suuresti.  Osakokoonpanoja yhdistävät osat joudutaan 

korjaamaan, jotta yhteensopivuus voidaan mahdollistaa. Virheellisten osien korjauksessa 

mitoitus suoritetaan käsin, jonka jälkeen alkuperäistä 3D-mallia muokataan käyttöön 

soveltuvaksi. Muokkauksen jälkeen työpajalla tulee valmistaa uusi korvaava osa vanhan 

tilalle. Lisätyn todellisuuden tuomilla eduilla, tätä prosessia olisi mahdollista parantaa. 

(Olbrich et al., 2011) 

 

1.3 Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on edistää lisätyn todellisuuden käyttöä laivanrakennuksen 

tuotannossa. Tavoitteet keskittyvät erityisesti laivanrakennuksen suunnitteluvaiheeseen 

Laivanrakennuksessa voi olla monia erilaisia sovelluskohteita lisätylle todellisuudelle. On 

tärkeää tietää suunnittelussa huomioitavat asiat, jotta lisätyn todellisuuden käyttö olisi 

mahdollista mahdollisimman monessa sovelluskohteessa. Lisätyn todellisuuden sovelluksen 

käytettävyyden huomioiminen on myös erittäin tärkeää toteutuksen kannattavuuden 

säilyttämiseksi. Tulokset tukisivat lisätyn todellisuuden käyttöönottoa laivanrakennuksessa. 

Lisätty todellisuus on nopeasti kehittyvä teknologia ja sen käyttöönotto edesauttaisi myös 

tulevia toteutuksia. Teknologian yleistyminen tuotannossa on hyvin todennäköistä jo 

lähitulevaisuudessa. 
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1.4 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tulokset selvittävät, mitä laivanrakennuksen suunnittelussa tulee 

huomioida, kun lisättyä todellisuutta hyödynnetään tuotannossa. Tutkimuksessa keskitytään 

vain suunnittelun 3D-mallinnukseen liittyviin toimenpiteisiin. 

 

1.5 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa aihetta lähestytään kirjallisuusselvityksellä. Kirjallisuuden avulla pyritään 

ymmärtämään paremmin laivanrakennuksen työvaiheita. Tutkimuksessa tutkitaan myös jo 

olemassa olevia lisätyn todellisuuden sovelluskohteita eri teollisuusaloilla. Erityisesti 

pyritään keskittymään 3D-mallien muuntamisprosessiin lisätyn todellisuuden malleiksi. 

Lisäksi tutkimuksessa tehdään kokeellinen työ lisätyn todellisuuden toteutuksesta. Kokeella 

luodaan tietoa lisätystä todellisuudesta käytännön tasolla. 
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2. MENETELMÄT 

 

 

Työssä vastauksia tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin haetaan kirjallisuudesta LUT-

tiedekirjaston tarjoamien tietokantojen avulla. Tietokantojen aineistojen lisäksi työssä 

pyritään myös luomaan tietoa omien kokeellisten toteutuksien avulla. Yhdistämällä työssä 

kerätyt tiedot, on mahdollista luoda johtopäätökset työn tuloksista. 

 

2.1 Kirjallisuuskatsauksen menetelmät 

Tiedonhaussa käytetään LUT-yliopiston hankkimia tietokantoja. Käytetyt tietokannat ovat 

LUT Primo, Scopus ja Google Scholar. Suurin osa tutkielmassa käytetyistä aineistoista on 

saatavilla LUT Primon kautta, mutta Scopus -tietokannan haku on ajoittain tarkempi ja 

monimuotoisempi löytämään asiakeskeisiä aineistoja. Google Scholarin avulla löytää 

suurimman määrän artikkeleja. Scholarilla osa aineistoista on julkisia, mutta muiden 

aineistojen saatavuus on rajoitettua. Google Scholarilla löydetyt aineistot ovat mahdollisesti 

saatavilla muissa käytetyissä tietokannoissa.  

 

Haku aloitetaan aiheen avainsanojen syötöllä. Haku toteutetaan englanniksi, suomalaisten 

aineistojen määrän ollessa erittäin pieni. Työssä käytettäviä avainsanoja ovat muun muassa: 

- Augmented reality 

- Virtual reality 

- CAD (Computer Assisted Design) 

- Ship 

- Maritime 

- Data 

- Design 

- Industry 

- Manufacturing. 

 

Samanaikaisesti kaikki avainsanat rajaavat hakua niin paljon, että sopivia aineistoja ei 

välttämättä löydy riittävästi aiheen uutuuden ja erikoistumisen myötä. Riippuen haun 

tarkoituksesta voidaan jättää sanoja pois laajentaakseen aihepiiriä. Suoraan aiheeseen 

liittyviä aineistoja ei ole olemassa paljoa, joten tiedonhaku toteutetaan yhdistämällä 
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tiedonhaun tuloksia useista eri aiheen näkökulmista. Esimerkki tiedonhakuja eri 

tiedostomuunnosten, mallinnuksen ja laivanrakennuksen putkiston näkökulmasta: 

- (Augmented reality OR virtual reality) AND data AND CAD and conversion 

- Virtual reality AND modelling AND data 

- Augmented reality AND pipe AND shipbuilding. 

 

Yleinen kuva lisätyn todellisuuden sovelluksista tekniikan alalla muodostetaan suorittamalla 

haku käyttämättä laivanrakennukseen tai suunnitteluun riippumattomia avainsanoja. 

Jättämällä ylimääräiset avainsanat pois saadaan suuri määrä aineistoja, joita rajataan 

keskittymällä aineistomuodossa kirjoihin. Kirjojen aineistot rajataan julkaisuihin, jotka ovat 

uudempia kuin 2010. 

 

Virtuaalinen todellisuus ja lisätty todellisuus ovat todella läheisiä teknologioita. Monesti 

molemmissa toteutuksissa voidaan käyttää samoja 3D-malleja. Virtuaalisen todellisuuden 

teknologia on tällä hetkellä edistyksellisempää kuin lisätty todellisuus. Tästä syystä 

virtuaalisen todellisuuden aiheesta on tehty laajemmin tutkimuksia verrattuna lisättyyn 

todellisuuteen. Tämän vuoksi tutkielmassa haetaan tietoa myös virtuaalisen todellisuuden 

aineistojen avulla, sillä ne ovat monesti yleistettävissä suoraan lisättyyn todellisuuteen. 

 

Aineistojen luotettavuuden takaamiseksi voidaan LUT-Primossa suodattaa hakutuloksia 

sisällyttämällä vain vertaisarvoidut aineistot. Vertaisarvoidut aineistot on todettu asialliseksi 

toisten tieteellisten kirjoittajien myötä. Työn aineistojen ajankohtaisuus on aiheessa erittäin 

tärkeää, sillä lisätty todellisuus on kehittynyt huimasti viimeisten vuosien aikana. Tällöin on 

syytä olla kriittinen aineiston ajankohtaisuudesta etenkin, kun on kyseessä laitteistojen 

suorituskyky tai sovelluksissa käytetyt algoritmit. Lisätyn todellisuuden perusperiaatteet 

eivät kuitenkaan ole muuttuneet paljoa, joten vanhemmat aineistot pystyvät olla myös hyvin 

ajankohtaisia. Työn aineistojen haku toteutetaan pääasiassa 2010 vuodesta eteenpäin. 

Työssä käytetään vanhempiakin artikkeleita, kun niiden osuvuus työn aiheeseen on erityisen 

hyvä, mutta ennen vuotta 2000 tehtyjä aineistoja ei tarkastella. Lähteitä on mahdollista 

löytää etenkin aiheen aineistojen lähteistä. Monesti alkuperäisen lähteen tieto on 

yksityiskohtaisemmin kuvattu, kuin uudemman aineiston.  
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2.2 Käytännön koe 

Työn ohessa luodaan kokeellinen sovellus älypuhelimelle. Sovelluksen tarkoitus on tuottaa 

tietoa, jonka avulla on mahdollista luoda omia tuloksia ja havaintoja. Työ auttaa myös 

ymmärtämään paremmin 3D-moottorien toimintaa, ja niiden vaatimia ominaisuuksia. 

 

Lisätyn todellisuuden älypuhelinsovellus on valmistettu Unity 3D-moottorin avulla, sekä 

lisätyn todellisuuden Vuforia-kehitystyökalulla. Unity on yleinen pelien valmistuksessa 

käytettävä kehitysalusta. Sen avulla on mahdollista tuottaa sovelluksia kymmenille eri 

alustoille, mutta työssä sovellus on kehitetty Android-käyttöjärjestelmälle. Sovelluksessa 

käytettävä 3D-malli toteutetaan SolidWorks-ohjelmiston 2020–2021 opetusversiolla. 

Malliksi on valittu putkisto, sillä se on yleinen lisätyn todellisuuden sovelluskohde 

laivanrakennuksessa. Putkiston on syytä olla tarpeeksi monimutkainen, jotta on mahdollista 

havaita sen vaikutus sovelluksen suorituskykyyn.  

 

SolidWorks-ohjelmisto ei kykene tuottamaan sovellukselle soveltuvaa tiedostomuotoa. 

Unity-pelimoottoria käytettäessä lopullisten 3D-mallien tiedostomuodot ovat rajoitettuja. 

Tarvittavat tiedostomuunnokset toteutetaan MeshLab-ohjelmistolla. 

 

Sovellus hyödyntää älypuhelimen kameraa lisätyn todellisuuden luomisessa. Lisätyssä 

todellisuudessa on hyötyä helposti tunnistettavasta kohteesta. Sovellukselle asetetaan 

kohdekuva, mihin suhteutettuna malli lisätään ympäristöön. Hyvä kohdekuva auttaa mallin 

esittämisen luotettavuudessa ja lisää tunnistettavuusetäisyyttä. QR-koodit (Quick response 

code) ovat luonteeltaan helposti tunnistettavia älypuhelimen kameralla, joten tehokkaan 

toimivuuden kannalta kohdekuvaksi valittiin QR-koodi.  

 

Kokeessa dataa sovelluksen suorituskyvystä luodaan tarkastelemalla sovelluksen 

kuvataajuutta. Lisäämällä sovelluksessa samanaikaisesti esitettävien mallien lukumäärää, 

pyritään selvittämään niiden vaikutus ohjelman kuvataajuuteen. Kuvataajuuden 

määrittämiseksi sovellukseen lisätään kuvataajuusmittari. Työssä tutkitaan myös 3D-mallin 

yksinkertaistuksien vaikutuksia lopulliseen suorituskykyyn. MeshLab-ohjelmistolla on 

mahdollista muuttaa myös kappaleen polygonien määrää. Vähentämällä mallin 

polygonilukua on mahdollista luoda yksinkertaisempi malli, joka on suorituskyvyltään 
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parempi. Yksinkertaistuksessa menetetään myös geometrioiden tarkkuutta, joten polygoni 

lukua ei tule vähentää liikaa, jotta malli on yhä riittävän tarkkaan visualisointiin soveltuva.  

 

Tuotettu data on esitetty taulukkona. Taulukossa on ilmaistu käytettyjen 3D-mallien 

lukumäärä ja sitä vastaava kuvataajuus. Taulukossa on myös toteutettu kuvataajuuden 

mittaus yksinkertaistettujen mallien avulla. Mittaustulokset on mitattu puolen metrin ja 

metrin etäisyydeltä mallia. Etäisyyden vaikutusta kuvataajuuteen tarkastellaan taulukon 

muodossa.  

 

2.3 Kehitetyt analysointimenetelmät 

Kirjallisuudesta ilmeni mallin koon ja tarkkuuden vaikutus lisätyn todellisuuden sovelluksen 

suorituskykyyn. Mallin koon ja tarkkuuden selvittäminen toteutetaan käytännön kokeella ja 

sillä tuotettu kuvataajuuden data taulukoidaan. Taulukoitua dataa analysoidaan 

prosentuaalisesti kuvataajuuden muutoksena. Prosentuaalinen suhde perustuu vertailuun 

alkuperäiseen yhden mallin toteutukseen. Taulukossa lasketaan myös suurin hyväksyttävä 

määrä malleja, kunnes sovelluksen käytettävyys ei ole enää hyväksyttävissä. 

Käytettävyyden alarajaksi asetetaan 30 ruutukuvaa sekunnissa. 

 

2.4 Luotettavuustarkastelut 

Tutkimuksessa käytettyjä aineistojen luotettavuutta tarkastellaan. Käytettyjen aineistojen 

lähdeviittauksien määrää tarkkaillaan. Viittauksien määrällä luodaan kuva artikkelin 

luotettavuudesta. Useamman lähteen käyttö merkitsee yleisesti luotettavampaa aineistoa. 

Aineiston esiintyminen toisten artikkelien viittauksissa kuvastaa myös aineen merkittävyyttä 

tutkimusalalla. Scopus-tietokannan avulla on mahdollista tarkastella aineiston viittauksien 

määrää ja käyttöä muissa aineistoissa. Yleinen käyttö muiden aineistojen viittauksissa 

voidaan tulkita luotettavuutena. Scopus-tietokannan avulla on myös mahdollista tarkastella 

aineistojen kirjoittajien muita aineistoja. Kirjoittajan profiilissa on yhteenveto kirjailijan 

tuottamien aineistojen määrästä, sekä aineistojen esiintymisestä muissa tieteellisissä 

aineistoissa. 
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2.5 Tulosten esittäminen 

Tutkielmassa esitetään kirjallisuuden avulla kootut tiedot kirjallisuuskatsauksessa. 

Katsauksessa tutkimusongelman keskeiset asiat on jaoteltu omiin alalukuihin. 

Kirjallisuuskatsauksessa on myös aiheeseen liittyvistä tutkimuksista kuvia ja taulukoita. 

Käytännön kokeen tulokset käydään läpi kirjallisesti ja suorituskyvyllisten tulosten 

taulukoinnin avulla.  
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3. TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa tuotetut tulokset. Kirjallisuuskatsauksen avulla 

tuotettu tieto on esitetty luvuissa 3.1–3.3. Käytännön kokeen avulla tuotettu tieto on esitetty 

luvussa 3.4. 

 

3.1 Tiedostomuodot 

Olemassa olevat CAD-mallit on muunnettava sopivaan tiedostomuotoon, jotta niitä voidaan 

hyödyntää lisätyssä todellisuudessa (Raposo et al., 2006). Muunnosprosessi on usein työläs 

ja aikaa vievä, minkä myötä toteutuksen kulut kasvavat ja lisätyn todellisuuden hyödyt 

vähenevät. Lisätyn todellisuuden käytön mahdollistaminen vaatii tiedostomuunnosten 

työnkulun yksinkertaistamista.  (Lorenz et al., 2016) 

 

Ei ole 3D-tiedostomuotoa, joka sopisi kaikkiin lisätyn todellisuuden sovelluskohteisiin. 

Riippuen sovelluksen vaatimuksista on valittava parhaiten soveltuva tiedostomuoto, joka 

kykenee välittämään kaiken halutun datan. Laivanrakennuksen eri osa-alueilla käytetään 

erilaisia tiedostomuotoja osa-alueiden vaatimusten mukaisesti.   

 

Laivanrakennuksessa putket ovat suuri osa asennustöitä. Putkien esitys lisätyssä 

todellisuudessa olisi erittäin hyödyllinen sovelluskohde. Putkien ominaisuuksien 

esittämiseksi on muodostunut useita eri tiedostomuotoja. Putkien mallinnukseen on 

muodostunut alan vakioksi luettu PCF-tiedostomuoto (Piping component file format). PCF-

tiedostomuoto pitää sisällään tietoa mallin geometriasta, ominaisuuksista, materiaaleista ja 

hitsauksista. Kuvassa 1. on esitetty PCF-tiedoston rakenne ja esitetty sen sisältämän tiedon 

jaottelu.  PCF-tiedostoa ei ole mahdollista suoraan hyödyntää lisätyn todellisuuden 3D-

mallina. (Han et al., 2019) 
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Kuva 1. PCF-tiedoston tietorakenne jaoteltuna osiin. (Han et al., 2019) 

 

3.2 Tiedon välittyminen 

Sovelluskohteissa voi olla tarvetta välittää tietoa mallin ulkonäöstä. Ulkonäköön vaikuttaa 

usein kappaleen materiaali. Materiaalille asetettu tekstuuri, eli mallin pintojen mukaisesti 

asettuva kaksiulotteinen kuva, määrittää mallin ulkonäön. On myös mahdollista, että 3D-

tiedostossa on määritetty mallin tekstuuri ilman materiaalitietoja. (McHenry, Bajcsy, 2008) 

Materiaalin tiedot eivät suoraan vaikuta mallin ulkonäköön, mutta lisätyn todellisuuden 

sovelluskohteessa saattaa olla hyötyä materiaalivalintojen esityksestä. 

 

Yksisuuntaisessa tiedostomuunnoksessa alkuperäisen mallin muokattavuus häviää, sillä 3D-

mallia ei voi enää muuntaa takaisin CAD-malliksi. Tällöin ei ole mahdollista tehdä mallin 

geometriaan muutoksia lisätyssä todellisuudessa ja välittää niitä takaisin CAD-malliin. 

Lisätyn todellisuuden sisällä tehdyt muutokset vaativat tällöin niiden uudelleen 

toteuttamisen alkuperäisessä CAD-mallissa. (Raposo et al., 2006) Olbrich et al. (2011) on 

esittänyt kuitenkin toimivan menetelmän putkisto 3D-mallin muokkaukseen suoraan lisätyn 

todellisuuden sovelluksessa. Lisätyn todellisuuden sovellus on esitetty kuvassa 2. Sovellus 

sovittaa älykkäästi kahden putken liittymisen huomioiden niitä ympäröivät putkistot. 

Putkien yhdistymistä on mahdollista myös muokata käsin suoraan sovelluksessa. Lopullisia 

muutoksia ei ole mahdollista välittää takaisin CAD-malliin, mutta sovelluksella voidaan 
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luoda uuden putken geometrioihin liittyvää dataa. Datan avulla on mahdollista muokata 

olemassa olevaa CAD-mallia soveltumaan putkistoon. (Olbrich et al., 2011) Alkuperäinen 

CAD-mallinnus on tehtävä parametrisesti, jotta lisätyn todellisuuden sovelluksella luoduilla 

mitoilla olisi tehokasta muuntaa olevia CAD-malleja sopiviksi. Muunnoksen tehokkuuden 

saavuttamiseksi lisätyn todellisuuden sovelluksella luotu data uuden 3D-mallin mitoista 

tulee olla yhteensopiva CAD-mallin parametristen mittojen kanssa. 

 

  

 

Kuva 2. Putkien älykäs sovitus lisätyssä todellisuudessa. Kuvassa esitetty näyttökuvia 

sovelluksesta, sekä kuva sen käytöstä. (Olbrich et al., 2011) 

 

Ma et al. (2004) on esittänyt hierarkkisen rakenteen reaaliaikaiseen mallinnukseen 

virtuaalisessa todellisuudessa. Mallinnus perustuu mallin ominaisuuksien välisiin 

rajoitteisiin. Rakenne on esitetty kuvassa 3. Hierarkkinen rakenne jakaa reaaliaikaisen 3D-

mallinnuksen kolmeen pääosaan, eli alemman tason, keskitason ja ylimmän tason osiin. Alin 

taso koostuu reaaliaikaisesta 3D-polygonimallin esittämisestä ja reaaliaikaisesta 

interaktiivisuudesta. Keskitasossa luodaan hybridimalli geometrian ja topologian avulla. 

Hybridimalli saa mallinnuksen rajoitteet ylimmältä tasolta ja alemmalta tasolta reaaliaikaiset 

polygonimallin muutokset. Ylimmällä tasolla on määritetty mallin osat, ominaisuudet ja 

niiden rajoitteet. Ylimmällä tasolla luodaan rajoiteperusteinen malli. (Ma et al., 2004) 

 

  
(a) (b) (c) 
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Kuva 3. Reaaliaikaisen 3D-mallinnuksen hierarkkinen rakenne virtuaalisessa 

todellisuudessa. Rakenne koostuu alemmasta tasosta, keskitasosta ja ylimmästä tasosta. (Ma 

et al., 2004) 

 

Ma et al. (2004) esittämän reaaliaikainen mallinnus on esitetty kuvassa 4. Kuvassa on 

esitettynä mallinnustyökaluja virtuaalisessa todellisuudessa. Työkalut koostuvat 3D-

valikoista, liukusäätimistä, virtuaalisen käden avulla mallin manipuloimisesta ja 

totuusarvomuuttujataulukosta.  
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Kuva 4. Reaaliaikaisen 3D-mallinnuksen työkaluja virtuaalisessa todellisuudessa. Työkalut 

ovat 3D-valikko, liukusäädin, virtuaalisen käden avulla mallin manipulointi ja 

totuusarvomuuttujataulukko. (Ma et al., 2004) 

 

On yleistä, että lisätyn todellisuuden sovelluskohteessa halutaan toteutukseen välittää 3D-

mallin geometrian lisäksi muutakin dataa. 3D-tiedostomuodoissa on usein hyvin vähäiset 

mahdollisuudet mallin geometrian ja ulkonäön lisäksi muun tiedon välittämiseen. Tällöin on 

tarve toteuttaa tiedon parsintaa. Parsinnassa eritellään alkuperäisen tiedoston datamallista 

halutut tiedot, jotka muuten häviäisivät 3D-tiedostomuunnoksessa. Parsitun datan 

välittäminen on mahdollista suoraan lisätyn todellisuuden sovelluksen kautta. Tällöin on 

tarpeellista luoda sovellukseen mahdollisuus muiden datatiedostojen esittämiselle 3D-

mallien lisäksi. (Han et al., 2019) 

 

Kinemaattisten CAD-mallien kohdalla, on erityisesti huomioitava käytetty tiedostomuoto. 

Useimmat 3D-tiedostomuodot eivät pidä sisällään dataa kinematiikasta tai animaatioista. 

Kinemaattisille malleille soveltuu esimerkiksi VRML-tiedostomuoto. Kyseinen 

tiedostomuoto ei ole usein tuettu yleisimmissä 3D-moottoreissa. Mallista on mahdollista 

parsia erikseen animaatiot, sekä geometriat. Nykyään VRML-tiedoston sijasta usein 

käytetään sen seuraajaa X3D-tiedostomuotoa. (Lorenz et al., 2016) Molemmat 

tiedostomuodot ovat hyvin tuettuja virtuaalisen todellisuuden käytössä, mutta ei niinkään 

lisätyssä todellisuudessa. Monet lisätyn todellisuuden järjestelmät tukevat X3D-
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tiedostomuotoa, mutta sen ominaisuudet ovat suppeammat kuin virtuaalisessa 

todellisuudessa. (Jung et al., 2007) 

 

Kuvassa 5 on esitetty tarvittavat tiedostomuunnokset ja toimenpiteet kinemaattisten mallien 

käyttöön virtuaalisessa todellisuudessa. Kuvassa on esitetty neljä menetelmää tiedoston 

käyttämiseen ja niiden sisältämät ominaisuudet. Kuvasta ilmenee CAD-mallista puuttuvan 

virtuaalisen todellisuuden tuki. CAD-malli on mahdollista viedä virtuaaliseen todellisuuteen 

tiedostomuunnoksen avulla. Tällöin lopullisesta sovelluksesta jää puuttumaan kinematiikka 

ja animaatiot. Animointi on mahdollista lisätä STEP-tiedostoon (Standard for the Exchange 

of Product Data) manuaalisesti. Sovellukseen vietävä VRML-tiedosto pitää tällöin sisällään 

animaatiot, mutta alkuperäisen mallin kinematiikka yhä puuttuu. Lorenz et al. (2016) esittää 

tavoitteen viedä CAD-malli sisältäen kinematiikat ja animaatiot, suoraan sovellukseen 

VRML-muodossa. Prosessin tulisi toimia automatisoidusti eikä siinä tulisi olla tarvetta 

manuaaliselle väliohjelmistojen käytölle. Kuvassa ilmenee eri menetelmien välitettyjen 

tietojen, käytetyn ajan ja epätarkkuuden määrä nuolien mukaisesti. Nuolen suuntaan 

edetessä esitetyt ominaisuudet kasvavat. (Lorenz et al., 2016) 

 

 

Kuva 5. Vaadittavat tiedostomuunnokset ja toimenpiteet kinemaattisten suhteiden 

säilyttämiseksi lisättyyn todellisuuteen muuntaessa. (Lorenz et al., 2016) 
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3.3 Mallin suorituskyky ja vaadittu tarkkuus 

On erityisen tärkeää, että esitettävät mallit eivät ole liian monimutkaisia ja laajoja, jotta 

sovelluksen kuvataajuus säilyy käytettävänä. Erityisen yksityiskohtaiset mallit ja niiden 

pinnat laskevat nopeasti sovelluksen suorituskykyä osien määrän kasvaessa. Pintojen tulisi 

sisältää vain tarpeellisen määrän yksityiskohtia, jotta niiden toiminnallisuus on havaittavissa 

tarpeeksi hyvin. (Raposo et al., 2006) Riippuen siitä kuinka kaukaa mallia tarkastellaan, 

havaittavien yksityiskohtien määrä laskee. Tällöin ylimääräisestä mallin tarkkuudesta ei ole 

havaittavaa hyötyä, ja ylimääräiset yksityiskohdat ovat suorituskyvylle haitallisia. 

Tietämällä sovelluksen vaadittava tarkkuus on mahdollista toteuttaa CAD-mallin muunnos 

sopivalla yksityiskohtien määrällä. (Lorenz et al., 2016) 

 

Mallien esittäminen lisätyssä todellisuudessa aiheuttaa ongelmia, kun käytetyt mallit 

sisältävät monimutkaisempia muotoja. Monimutkaiset muodot ovat esimerkiksi pyöreitä 

reunoja tai kaareutumia. Polygoneista muodostuvat 3D-mallit eivät ole yhtä helposti 

mukautuvia kuin CAD-mallit. Esitys on huomattavasti haasteellisempaa, sillä pyöreiden 

muotojen esittäminen vaatii suorituskykyä heikentävän erittäin tiheän polygoniverkon. (Ma 

et al., 2004) CAD-malleissa käytetään polygonien sijasta NURBS-menetelmää 

(NonUniform Rational B-Splines). NURBS-menetelmä on matemaattinen malli, jonka 

avulla on mahdollista esittää pintoja parametrisesti ja erittäin hyvin skaalautuvasti. 

Menetelmän avulla CAD-ohjelmistot kykenevät esittämään kaareutuvat muodot suurella 

tarkkuudella.  (Hughes, Cottrell & Bazilevs, 2005) 

 

Muuntoprosessissa toteutettava geometrian yksinkertaistus suorituskyvyn säilyttämiseksi 

voi aiheuttaa ongelmia sovelluksen toiminnallisuudessa. Liian yksinkertaistettu malli voi 

menettää tärkeitä geometrioita, mallin tarkkuutta ja mittojen toleransseja. (Raposo et al., 

2006) Yleisesti lisätyn todellisuuden 3D-mallit koostuvat polygoniverkosta, jossa 

kolmioiden ja yhdyspisteiden avulla saadaan luotua suorituskyvyllisesti kevyitä malleja. Jos 

CAD-mallissa esiintyy liian monimutkaisia ja yksityiskohtaisia geometrioita saattaa 

muuntoprosessissa syntyä erittäin monimutkainen polygoniverkko, jonka esittäminen on 

suorituskykyä heikentävä. (Raposo et al., 2006) Malleja on mahdollista muuntaa 

polygonimuotoon automaattisesti ohjelmistojen avulla. Ohjelmistojen automatisointi ei 
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kuitenkaan kykene yhtä laadukkaaseen työhön kuin manuaalinen redusointi. (Lorenz et al., 

2016) 

 

3D-mallien hyödyntäminen laivanrakennuksen eri osa-alueilla vaihtelee. Taulukossa 1. on 

esitettynä kaikki laivanrakennuksen osa-alueet. Jokaiselle osa-alueelle on esitetty mallien 

standardisaatioon, tarkkuuteen ja hyödyntämiseen liittyvät suhteutukset. Jaottelu on 

määritetty koostuvan matalasta, keskimääräisestä ja korkeasta tärkeydestä. Taulukon 

mukaisesti kaikista suurimmat vaatimukset mallien kaikissa mittareissa on putkistoilla. Ne 

vaativat korkean määrän mallien standardisointia ja tarkkuutta. (Han et al., 2019) 

 

Taulukko 1. 3D-mallien hyödyntäminen eri laivanrakennuksen ja merirakennelmien osa-

alueilla. (Han et al., 2019) 

Osa-ala Standardisointi 3D-Mallien tarkkuus 3D-Mallien käyttö 

Rakenne Keskim. Korkea Korkea 

Koneistot Matala Matala Korkea 

Sähkö Keskim. Matala Korkea 

Teräsvarustelu Matala Korkea Matala 

Putkitus Korkea Korkea  

Sisustusvarustelu Keskim. Matala Korkea 

 

3.4 Kokeelliset sovellukset 

Tutkimuksessa toteutettu lisätyn todellisuuden sovellus älypuhelimelle tuotti 

tiedostomuutoksiin, sekä erilaisten mallien suorituskykyyn liittyviä tuloksia. 

 

Työssä käytettävä malli tuotettiin SolidWorksin putkisto-lisäosan avulla. Mallista pyrittiin 

luomaan tarpeeksi vaativa, jotta tuloksissa on mahdollista havaita suorituskyvyn 

vaikutuksia. Malli on esitetty kuvassa 6. SolidWorks-mallista renderöidyssä kuvassa. 
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Kuva 6. SolidWorksillä renderöity kuva lisätyn todellisuuden kokeellisen työn CAD-

mallista. 

 

SolidWorks-ohjelmistolla ei pysty tallentamaan sopivassa tiedostomuodossa mallia, jotta se 

olisi käytettävissä Unity 3D-moottorilla. Unityn nettisivuilla sijaitsevassa manuaalissa on 

listattu yhteensopivat tiedostomuodot 3D-malleille: FBX, DAE, 3DS, DXF, OBJ, ja SKP 

(Unity3D, 2021). Ensin CAD-malli on tallennettava SolidWorksissä polygoni (PLY) 

tiedostomuotoon, jonka MeshLab-ohjelmisto osaa lukea. Polygonimalli on muunnettava yhä 

uudelleen MeshLab-ohjelmistossa Unityn kanssa yhteensopiviin tiedostomuotoihin. 

Kuvassa 7. on esitetty SolidWorksin ja MeshLabin tuottamat tiedostomuodot. 

SolidWorksillä on mahdollista tuottaa useita tiedostomuotoja, mutta niistä vain muutama on 

3D-tiedostomuotoja. 

 

MeshLabilla saavutettavat yhteensopivat tiedostomuodot ovat: DAE, 3DS, DXF ja OBJ. 

DXF-tiedostomuoto olisi ideaalinen vaihtoehto, koska se on tuotettavissa suoraan 

SolidWorksillä. Tällöin ei tarvittaisi toista muunnosohjelmistoa. DXF-tiedostomuoto on 

tarkoitettu vain 2D-malleille, joten kyseiseen käyttötarkoitukseen se ei kuitenkaan ole 

soveltuva. Muuntaminen DAE-tiedostomuotoon ei MeshLab-ohjelmistolla onnistunut, joten 

sekään ei ole soveltuva. Lopulta käytettävissä olevat tiedostomuodot ovat 3DS ja OBJ. Ne 

ovat molemmat päteviä tarvittavaan toteutukseen, mutta työn suoritukseen valittiin OBJ-

tiedostomuoto. 
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Kuva 7. SolidWorksin (vasemmalla) ja MeshLabin (oikealla) tuottamat tiedostomuodot. 

 

Kokeessa luotiin alkuperäisen mallin lisäksi yksinkertaistettu malli ja yksityiskohtaisempi 

malli. Yksinkertaistettu malli määritettiin MeshLab-ohjelmiston redusointialgoritmilla 

(Quadratic edge mesh decimation). Redusointi toteutettiin asettamalla noin 25-prosentin 

yksinkertaistus. Yksityiskohtaisempi malli toteutettiin MeshLabin keskipistealgoritmilla. 

Siinä polygonien määrää kasvatetaan jakamalla ne kahteen osaan polygonin keskeltä. 

Kasvatusta toteutettiin vain yhden kerran, jolloin mallin tarkkuus kasvoi noin 

kaksinkertaiseksi. Taulukossa 2. on listattu jokaisen mallin polygonien ja pintojen 

lukumäärä. Muutokset eivät algoritmien luonteen mukaisesti muuntaneet mallin polygonien 

lukumäärää täsmällisten prosenttimäärien mukaan. Taulukosta voi huomata muunnettujen 

mallien polygonien prosenttiosuuden alkuperäiseen malliin verrattuna. Kuvissa 8., 9. ja 10. 

on esitetty työn kaikkien mallien polygoniverkot. 

 

Taulukko 2. Kokeessa käytetyn alkuperäisen, yksityiskohtaisemman ja yksinkertaistetun 

mallin polygonien ja pintojen lukumäärä taulukoituna. Mallin polygonien määrän suhde 

alkuperäiseen on esitetty. 

Malli Polygonit Pinnat %-Alkuperäisestä 

Alkuperäinen 13963 27380 100 % 

Yksityiskohtainen 27368 54190 196 % 

Yksinkertaistettu 10205 20534 73 % 
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Kuva 8. Putkiston malli MeshLab-ohjelmistossa OBJ-tiedostomuodossa. Kuvassa on 

nähtävissä mallin polygoniverkko läheltä. 

 

 

Kuva 9. Yksityiskohtainen putkiston malli MeshLab-ohjelmistossa kaksinkertaisella 

tarkkuudella alkuperäiseen verrattuna OBJ-tiedostomuodossa. Kuvassa on nähtävissä mallin 

polygoniverkko läheltä. 
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Kuva 10. Alkuperäisen putkiston 25 % redusoitu malli MeshLab-ohjelmistossa OBJ-

tiedostomuodossa. Kuvassa on nähtävissä mallin polygoniverkko läheltä. 

 

Mallin geometria menettää alkuperäisen muotonsa, jos mallin redusointia suoritetaan liikaa. 

Kuvassa 11. kokeen alkuperäistä putkistomallia on redusoitu 90 %. Kuvassa oleelliset 

geometriat ovat vääristyneet suuresti, tai kokonaan tuhoutuneet. 

 

 

Kuva 11. Alkuperäisen putkiston 90 % redusoitu malli MeshLab-ohjelmistossa OBJ-

tiedostomuodossa. Kuvassa huomaa yksinkertaistuksen tehneen mallista vääristyneen. 

 



26 
 

Kuvassa 12. on esitetty älypuhelinsovellus käytössä. Kuvassa malli on esitetty kohdekuvan 

avulla maailmaan asetettuna. Näytön oikeasta yläreunasta on mahdollista tarkkailla mallin 

kuvantaajuutta. Sovelluksen yksinkertaisuuden vuoksi ei ole mahdollista vaihtaa esitettävää 

mallia eikä niiden lukumäärää. Mallin määritys tapahtuu ennen älypuhelinsovelluksen 

luomista. Eri tapauksille on luotu kokonaan uudet erilliset sovellukset. Sovelluksessa 

useampi malli on asetettu päällekkäin, joten mallien lukumäärää ei sovelluksella kyetä 

havaitsemaan. Asettamalla useampi malli päällekkäin on mahdollista esittää satoja malleja 

samanaikaisesti. 

 

 

Kuva 12. Älypuhelinsovelluksen näkymä. Kuvassa näkyy kohdekuva ja esitetty malli. 

Oikeasta yläkulmasta on nähtävissä sovelluksen kuvataajuus. 
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Taulukossa 3. on esitetty sovelluksen suorituskyky kuvataajuutena. Kokeessa lisätyn 

todellisuuden mallia tarkasteltiin puolen metrin ja metrin etäisyydeltä. Sovelluksessa 

käytettyjen mallien määrä on ilmoitettu taulukossa. Molemmille etäisyyksille on taulukoitu 

sovelluksen kuvataajuus alkuperäiselle, yksityiskohtaiselle ja redusoidulle mallille. 

 

Taulukko 3. Mallien määrän ja laadun vaikutus lisätyn todellisuuden älypuhelinsovelluksen 

suorituskykyyn. Suorituskyky on mitattu kuvataajuutena (FPS). Taulukossa on esitetty 

mittaustulokset puolen metrin ja metrin päässä mallista. Punaisella merkityt kuvataajuudet 

on merkattu käyttökelvottomaksi. 

Mallien määrä 25 50 75 100 125 

0.5 metrin etäisyys 

Malli Kuvataajuus (FPS) 

Alkuperäinen 60 43 30 22 20 

200 % Alkuperäisestä 60 32 23 17 13 

75 % Alkuperäisestä 60 48 34 26 22 

1 metrin etäisyys 

Malli Kuvataajuus (FPS) 

Alkuperäinen 60 60 60 49 39 

200 % Alkuperäisestä 60 60 42 31 23 

75 % Alkuperäisestä 60 60 60 60 48 

 

Taulukossa 4. on esitetty eri mallien suorituskyky suhteessa alkuperäiseen. Kaikille malleille 

on esitettynä suurin mallien määrä, jolloin kuvataajuus oli yli 30 FPS. Taulukossa on myös 

esitetty sovelluksessa käytettävien mallien lukumäärä suhteessa alkuperäisen malliin. 

Mittaustuloksina on käytetty vain puolen metrin etäisyydellä mitattuja tuloksia. 
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Taulukko 4. Suurin määrä malleja, jolloin kuvataajuus pysyy yhä yli 30. Mallien määrän ero 

prosentteina alkuperäiseen malliin on esitetty. Vertailu on tehty puolen metrin etäisyydellä 

saaduista mittaustuloksista. 

0.5 metrin etäisyydellä 
Mallien määrä käytettävyyden 

rajalla (30 FPS) 

Ero (%) 

alkuperäiseen 

Alkuperäinen 75 0,0 % 

200 % Alkuperäisestä 50 -33,3 % 

75 % Alkuperäisestä 87 16,0 % 
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4. ANALYYSI 

 

 

Tässä luvussa analysoidaan tuotettuja tuloksia ja käsitellään tuloksien luotettavuutta ja 

vahvistettavuutta. Tuloksien uutuusarvoa pohditaan, sekä luodaan kuva aiheen tutkimuksien 

tilasta. Tuloksien merkittävyyttä ja hyödynnettävyyttä teknologian ja laivanrakennuksen 

aloilla pohditaan. Tuloksien analysoinnin lisäksi pohditaan aiheen jatkotutkimusaiheita. 

 

4.1 Tulosten kriittinen tarkastelu 

Työn tuloksista ilmeni paljon lisätyn todellisuuden suorituskykyyn vaikuttavia asioita. 

Teknologian kehittyessä suorituskykyvaatimukset ovat pienentyneet. Vielä kymmenen 

vuotta sitten mobiilitietokoneet olivat huomattavasti heikompia suorituskyvyltään. 

Älypuhelimien kehityksen myötä on kasvanut suuri piirisarjojen markkina, joka 

mahdollistaa energiatehokkaiden ja suorituskykyisten järjestelmien valmistamisen.  

 

Tutkimuksessa toteutetussa kokeellisessa työssä ilmeni, että vuonna 2019 julkaistulla 

älypuhelimella on mahdollista toteuttaa vakaalla suorituskyvyllä jopa 75 mallin laajuinen 

sovellus, jossa yhden mallin polygonimäärä on noin 14000. Pienemmissä sovelluskohteissa, 

joissa ei vaadita satoja monimutkaisia malleja, suorituskyvyn merkitys on hyvin pieni. 

Kokeessa ilmeni mallin tarkasteluetäisyyden merkitys suorituskykyyn. Jos mallia on syytä 

tarkastella läheltä, on järjestelmän suorituskyvyn oltava parempi. Mallien polygoniluvun 

vaikutus suorituskykyyn on noin neljäsosa lisätyn yksityiskohtaisuuden lisäyksen määrästä. 

Kun mallin tarkkuus kaksinkertaistettiin, sovelluksen suorituskyky heikkeni noin 

neljänneksen. 

 

Haasteellista lisätyn todellisuuden käytössä on erityisesti soveltuvien 3D-mallien luonti. 

Vaikka muunnos CAD-mallista 3D-malliksi ei ole erityisen monimutkainen tai haastava, se 

on aikaa vievä. Sovelluskohteissa, joissa käytetyt 3D-mallit pysyvät samoina ja käyttö on 

pitkäaikaista, muunnosprosessi ei vaikuta sen kustannuksiin paljoa. Laivanrakennuksessa on 

yleistä, että jokainen rakennusprojekti on täysin uusi eikä vanhojen mallien hyödyntäminen 

ole aina mahdollista. Tällöin muunnoksien aiheuttamat kustannukset työtunteina voivat 

vähentää teknologian hyötyä tai jopa kasvattaa kokonaiskustannuksia.    
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Putkistojen korkeiden vaatimuksien myötä myös lisätyn todellisuuden käytön hyöty kasvaa. 

Kaikkiin käyttökohteisiin lisätty todellisuus ei kuitenkaan ole hyödyllinen tai tehokas 

teknologia. Ennen teknologian käyttöä on syytä tarkastella sen tuomia hyötyjä. 

 

Työn tulokset esittivät vastauksia työn tutkimuskysymykseen. Tulokset eivät kuitenkaan 

olleet määritetty tietylle sovelluskohteelle. Työssä toteutetun käytännön kokeen avulla oli 

mahdollista vahvistaa kirjallisuuden esittämiä vaatimuksia. Oletukset sovelluksen 

käyttäytymiselle suorituskykytestissä täyttyivät. Mallin tarkastelu etäisyydellä oli 

merkittävä vaikutus sovelluksen suorituskykyyn. Tämä tulee erityisesti ottaa huomioon, kun 

lisätyn todellisuuden sovelluksessa on useita kymmeniä malleja käytössä samanaikaisesti. 

 

Tiedostomuunnoksien tulokset ovat yleisesti päteviä. Lisätyn todellisuuden sovelluksien 

välillä on usein eroavaisuuksia tiedostomuotojen tuessa. Tällöin vaaditut prosessit 

muunnoksissa muuttuvat riippuen loppusovelluksesta. Eri CAD-ohjelmistoissa on 

mahdollisesti enemmän tukea 3D-tiedostomuodoille. Tällöin ylimääräiselle 

väliohjelmistolle ei välttämättä ole tarvetta. 

 

4.2 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Kirjallisuuden ja kokeellisen työn tuloksien yhdistäminen luo tuloksille luotettavuutta. 

Kirjallisuuden avulla löydetyt tulokset vastasivat kokeellisen työn tuloksia. Kokeellisen työn 

tulokset eivät välttämättä ole erittäin tarkkoja. Käytetyt ohjelmistot tai laitteistot eivät olleet 

ammattimaisia. Tuloksien hyödyntäminen tulee toteuttaa suuntaa antavasti. 

 

Työn aineistot ovat osa yli 10 vuotta vanhoja. Vanhojen aineistojen käytössä kuitenkin 

keskityttiin aiheisiin, joihin ei yleisesti teknologian kehittyminen vaikuta. Työn 

menetelmien avulla on mahdollista löytää vastaavanlaisesti aiheesta tietoa. Työssä 

esitettyjen avainsanojen avulla toteutettu haku palauttaa paljon vastaavia työssä käytettyjä 

aineistoja. Osa aineistoista on kuitenkin löydetty tarkastelemalla muiden aineistojen lähteitä. 

Nämä aineistot eivät välttämättä tule esille normaalia hakua tehdessä. 

 

Kokeellisen työn tuloksien uudelleen tuottaminen on helppoa. Työhön vaadittavat 

ohjelmistot ovat ilmaiseksi saatavilla, SolidWorks-lisenssiä lukuun ottamatta. Millä tahansa 

CAD-ohjelmistolla esitettävän mallin luonti on mahdollista. Käytettynä laitteistona 
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älypuhelin on lähes jokaiselle ihmiselle saatavissa. Kokeellisen työn tulokset tulevat 

kuitenkin vaihtelemaan älypuhelimen suorituskyvyn mukaisesti.  

 

4.3 Tulosten uutuusarvo 

Lisätyn todellisuuden teknologia on teollisuudessa vielä erittäin vähäisessä käytössä. 

Teollisuuden toteutuksista suurin osa on tutkimuksien kokeita. Aiheen aineistojen määrä on 

hyvin vähäistä, joka kasvattaa tutkimuksen tuloksien arvoa.  

 

Aiheen tuloksista suuri osa ei ole uutta teknologian kehittymisestä huolimatta, mutta 

vähäisten tutkimusten määrän myötä tarpeellista. Osaan tuloksista teknologian kehittyminen 

vaikuttaa suoraan. Esimerkiksi lisätyn todellisuuden hahmottamiseen käytettävät algoritmit 

ovat kehittyneet suurta vauhtia viime vuosina. 

 

4.4 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Tutkimuksessa oli erityisesti tarkasteltavana laivanrakennuksen vaatimukset lisätylle 

todellisuudelle. Työn tulokset ovat kuitenkin suurelta osin yleistettävissä muillekin 

teollisuuden aloille. 

 

Työn tulokset luovat hyvän käsityksen lisätyn todellisuuden toteutuksen mahdollisista 

vaatimuksista suunnittelussa. Tulokset eivät ole itsessään suoraan hyödynnettävissä, vaan 

niitä on syytä soveltaa.  

 

4.5 Jatkotutkimusaiheet  

Jatkossa aiheen tutkimisen tulisi keskittyä tarkemmin sovelluskohteisiin. Tarkennus 

helpottaisi todellisten toteutuksien valmistusta. Toteutuksien yksityiskohtainen esittäminen 

mahdollistaisi vastaavien sovelluksien valmistamisen. Erilaisten sovelluskohteiden 

yksilölliset ongelmat olisivat tärkeä saada selville, jotta erikoistuneiden sovelluksien luonti 

helpottuisi. 

 

Aiheessa olisi syytä myös tutkia tarkemmin tiedostonmuuntoprosesseja ja luoda mahdollisia 

automaatioita CAD-mallien muunnoksiin. Manuaalinen CAD-mallien muuntaminen vie 

paljon resursseja, joten muunnoksen automatisointi huomattavasti vähentäisi kustannuksia.  
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Lisätyn todellisuuden älykkäiden toteutuksien luominen auttaisi myös huomattavasti aiheen 

hyödynnettävyyttä. Erityisesti sovelluksien interaktiivisuus on tärkeä aihealue, jotta lisätyn 

todellisuuden käytön arvoa olisi mahdollista kasvattaa kannattavaksi. 
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5. YHTEENVETO 

 

 

Lisätyn todellisuuden käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettyjen 3D-mallien 

tiedostomuunnoksiin ja tarvittavien tietojen välittymiseen. Sovelluskohtaisesti on 

mahdollista ilmentyä eroja malleilta vaadittavien tarkkuuksien ja yksinkertaistuksien 

tarpeellisuudessa. Kun lisätyn todellisuuden sovelluksen ja alkuperäisen CAD-mallin välillä 

halutaan välittää tietoa reaaliaikaisesti, on erityisen tärkeää kiinnittää huomioita käytettyihin 

tiedostomuotoihin ja CAD-mallien parametrisuuteen. 

 

Lisätyn todellisuuden kokeella onnistuttiin havaitsemaan mallien yksityiskohtien vaikutus 

sovelluksen suorituskykyyn. Mallien geometrian monimutkaisuuden merkitys ei pienissä 

mallien lukumäärissä ole merkittävä. Sovelluskohteissa, joissa käytetään samanaikaisesti 

monia kymmeniä malleja, on mallin suorituskyvyllä suurempi merkitys. 

   

Työn metodien soveltaminen työssä onnistui ja toivottuja tuloksia kyettiin tuottamaan. 

Käytetyt eri metodit tukivat toisiaan ja tuottivat yhtenäisiä tuloksia. Tulokset ovat työn 

tavoitteiden mukaiset ja auttavat tulevaisuudessa ymmärtämään paremmin lisätyn 

todellisuuden asettamia toimenpiteitä 3D-mallinnukselle.  
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