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The objective of this work was to create a simplified but precise model of the dynamics of
the gantry crane with Simulink-software. After this the model was compiled to suitable
format for the real time simulator. The model of the gantry crane was simplified to consist
of three components: The body of the crane, trolley and container. The following forces
were modelled: The contact forces of the wheels, cable forces and transfer force.
The real time simulator used consists of RT-LAB software made by Opal-RT and regular
PCs. 3D-animation was also connected to the simulation to visualize the motions of the
gantry crane. Animated graphics were created with WorldUp-software and connected to
the simulation with RT3D interface and WorldUp Player.
As a result of this work, a Simulink-model was created. This model describes dynamic
behavior of the gantry crane and can be used for real time simulation. The model was
tested with RT-LAB real time simulator and the results of the simulation were compared to
those of the Adams simulation. On the basis of the results the model can be considered
successful. The RT-LAB real time simulator with its visualization also appears to be
functional.
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1 JOHDANTO
Tietokoneiden ja ohjelmistojen nopean kehityksen myötä on nykyään mahdollista toteuttaa
yhä

monimutkaisempia

ja

realistisempia

reaaliaikaisia

simulaattoreita.

Näillä

reaaliaikasimulaattoreilla on mitä moninaisimpia käyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tuotekehitys, testaus, viihde ja yhä kasvavassa määrin myös opetuskäyttö.
Reaaliaikainen simulaattori tuo mukanaan monia etuja, mm. säästöjä tuotteiden
suunnittelukustannuksissa. Opetuskäytössä reaaliaikasimulaattori mahdollistaa turvallisen
ja todenmukaisen opetusympäristön. Esimerkiksi satamanostureiden kuljettajien täytyy
tänä päivänä suorittaa harjoitusajot todellisilla nostureilla satamissa, mikä saattaa aiheuttaa
paitsi vaaratilanteita, myös hidastaa itse lastaustoimintaa. Muun muassa näiden tekijöiden
johdosta esimerkiksi lentäjiä koulutetaan simulaattoreissa, ennen kuin heidät päästetään
oikean lentokoneen ohjaimiin.
Kaupallisten PC-tietokoneiden hintojen laskeminen ja tehojen kasvaminen sekä
kaupallisten

simulointiohjelmistojen

kehittyminen

mahdollistavat

koulutuskäyttöön

rakennettavien reaaliaikasimulaattorien kiinnostuksen lisääntymisen. Tämän diplomityön
tarkoituksena on luoda satamanosturista reaaliaikainen simulointimalli ja testata sen
toimintaa yhden kaupallisen reaaliaikasimulointiohjelmiston avulla.

1.1 Työn tavoitteet
Diplomityö tehtiin osana Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen vetämää KONSI- eli
Konttinosturisimulaattori-projektia, joka on yksi osa Mekosat 2000-projektista. KONSIprojektin tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa reaaliaikainen satamanosturisimulaattori
koulutusvälineeksi nosturinkuljettajien koulutuksen tehostamiseksi.
Työn tavoitteena oli mallintaa satamanosturin dynamiikkaa mahdollisimman tarkasti
kuvaava malli, jota voidaan simuloida reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen simulointi oli
tarkoitus

toteuttaa

Opal-RT

Technologies

Inc.:n

kehittämää

RT-LAB

6.0
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reaaliaikasimulointiohjelmistoa ja tavallisia kaupallisia tietokoneita hyväksi käyttäen. Tätä
varten oli hankittava tarvittavat ohjelmistot ja laitteistot sekä tutustuttava niiden käyttöön
satamanosturista luodun simulointimallin avulla. Reaaliaikasimulaatioon oli myös tarkoitus
liittää yksinkertaistettu 3D-animaatio kuvaamaan nosturin liikkeitä.
Lisäksi työssä verrattiin esimerkkityökierron avulla satamanosturin simulointimallista
saatuja tuloksia RT-LAB:lla suoritetun reaaliaikaisen simuloinnin ja Adams-ohjelmistolla
suoritetun ei-reaaliaikaisen simuloinnin välillä.

1.2 Työn rajaus
Tässä työssä keskitytään mallintamaan yksinkertaistettu simulointimalli satamanosturista,
joka sisältää nosturin perustoimintoja, kuten kuorman noston ja laskun sekä sen siirtämisen
paikasta toiseen yhden koordinaattiakselin suunnassa. Mallinnuksessa huomioidaan köysija siirtovoimien lisäksi kontaktivoimat, joilla kuvataan nostovaunun pyörien kosketusta, ja
joiden avulla nostovaunu pysyy nosturin rungon päällä.
Jotta mallia voitaisiin käyttää reaaliaikasimulaattorissa, on se voitava kääntää C-kielelle,
josta se voidaan edelleen kääntää reaaliaikasimulointiohjelmiston ymmärtämään muotoon
konekielelle. Tämän johdosta satamanosturi mallinnettiin Matlab-ohjelmistoon liittyvän
Simulink-ohjelman avulla. Tulosten vertaamisen mahdollistamiseksi nosturi mallinnettiin
myös Adams-ohjelmistolla.
Työssä suoritettiin myös RT-LAB reaaliaikasimulaattorin käyttöönotto eli saatettiin OpalRT:n toimittamat reaaliaikasimulointiohjelmisto ja I/O-järjestelmä sekä kaupalliset PC:t
toimintakuntoon, sekä suoritettiin edellä mainitun satamanosturin simulointimallin
reaaliaikainen simulointi ja animointi.
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2 DYNAMIIKAN MALLINNUSPERIAATTEET
Satamanosturin dynamiikan mallintamisen lähtökohtana on ymmärtää mistä systeemin
dynamiikan ratkaisemiseksi tarvittavat yhtälöt koostuvat ja miten ne muodostetaan. Ilman
näiden yhtälöiden muodostamisen tuntemista, ei satamanosturin mallintamista voida
suorittaa Simulink:n avulla. Adams-ohjelmistoa käytettäessä ei näiden yhtälöiden
muodostamisen periaatteita ja koostumusta tarvitse tietää, koska Adams:ssa mallinnus
tapahtuu graafisen käyttöliittymän avulla, ja vaikka laskenta perustuukin samoihin
yhtälöihin, ei niistä tarvitse käyttäjän huolehtia.
Jäykän kappaleen voidaan matemaattisesti ajatella koostuvan joukosta partikkeleja, jolloin
kappaleen ominaisuudet, kuten massa ja inertia voidaan määritellä kappaleeseen
kuuluvien partikkelien avulla. Kappaleen dynamiikkaa laskettaessa tarvitaan kappaleeseen
kuuluvien

partikkelien

kuvaamiseen

kaksi

koordinaatistoa.

Toinen

tarvittavista

koordinaatistoista on globaali koordinaatisto, joka on yhteinen systeemin kaikille
kappaleille. Globaali koordinaatisto on liikkumaton, joten partikkelin kuvaus globaalissa
koordinaatistossa muuttuu kappaleen liikkuessa. Globaalin koordinaatiston lisäksi tarvitaan
vielä lokaali koordinaatisto, joka liikkuu kappaleen mukana. Tällöin partikkelien kuvaus
lokaalin koordinaatiston suhteen pysyy muuttumattomana kappaleen liikkeen aikana.
Partikkelin asema globaalissa koordinaatistossa voidaan siis määrittää, kun tiedetään
partikkelin kuvauksessa käytetyn lokaalin koordinaatiston paikka ja orientaatio. [1 s.7]
Tässä työssä globaalista koordinaatistosta puhuttaessa merkitään koordinaatistot isoilla
kirjaimilla, kun taas lokaalin koordinaatiston yhteydessä käytetään merkinnöissä pieniä
kirjaimia.

2.1 Kappaleen asema
Jäykän kappaleen asema voidaan kuvata avaruustapauksessa kuudella koordinaatilla.
Koordinaateista kolme kuvaavat kappaleen aseman x-, y- ja z-akselien suhteen ja toiset
kolme kuvaavat kappaleen orientaatiota kyseisten koordinaattiakseleiden suhteen.
Kappaleen sijainnin muutos voi siis johtua joko translaatiosta, rotaatiosta tai molemmista.
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Jäykällä kappaleella on täten kuusi vapausastetta. Kuvassa 2.1 on esitetty avaruudessa
oleva kappale, jonka pisteen Pi asema tullaan määrittämään.

Kuva 2.1 Avaruudessa oleva kappale. [2 s.11]

Kappaleeseen on kiinnitetty lokaali koordinaatisto x1ix2ix3i, joka liikkuu kappaleen
mukana. Avaruuskappale, johon tarkasteltava piste Pi kuuluu, liikkuu globaalissa
koordinaatistossa X1X2X3. Pisteen Pi asema globaalissa koordinaatistossa voidaan
määritellä seuraavan yhtälön mukaisesti:

ri = Ri + Ai ⋅ ui

(2.1)

[

jossa vektori r i = r1i

r2i

r3i

]

T

kuvaa pisteen Pi asemaa (x-, y- ja z-komponentteja)

[

globaalissa koordinaatistossa, R i = R1i

R2i

R3i

]

T

vektori kuvaa kappaleen lokaalin

koordinaatiston aseman globaalissa koordinaatistossa, Ai on 3x3 kiertomatriisi ja vektori

[

u i = u1i
nähden.

u2i

u3i

]

T

kuvaa pisteen Pi asemaa kappaleen lokaalin koordinaatiston origoon
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Jäykälle kappaleelle pätee, että pisteiden Pi ja Oi välinen etäisyys säilyy vakiona kappaleen
liikkuessa. Näin ollen myös vektori u i pysyy vakiona kappaleen liikkuessa. Mikäli
lokaalin koordinaatiston akselit eivät ole yhdensuuntaiset globaalin koordinaatiston
akselien kanssa, on tämä lokaalin koordinaatiston rotaatio huomioitava kiertomatriisin Ai
avulla. Lokaalin koordinaatiston rotaatio voi avaruuskappaleella tapahtua kolmen eri
koordinaattiakselin ympäri. Kiertomatriisi Ai voidaan määritellä useilla eri tavoilla, mutta
seuraavassa keskitytään näistä tavoista yhteen, Eulerin kulmiin perustuvaan menetelmään.
[2 s.11-12]

2.1.1 Eulerin kulmat
Yksi

yleisesti

käytetyistä

kiertomatriisin

muodostustavoista

perustuu

kolmeen

referenssiorientaatioon, joita kutsutaan riippumattomiksi Eulerin kulmiksi. Menetelmässä
tarkastellaan kolmea peräkkäistä, tietyssä järjestyksessä tapahtuvaa suhteellista rotaatiota.
Valitaan koordinaatistoiksi X1X2X3

ja

ξ1ξ 2ξ 3 , jotka asetetaan aluksi päällekkäin.

Käännetään ensiksi koordinaatistoa ξ1ξ 2ξ 3 kulman ϕ verran X3 -akselin ympäri. Tämän
rotaation tulos on esitetty kuvassa 2.2.

Kuva 2.2 Koordinaatiston

ξ1ξ 2ξ 3

rotaatio, kulman ϕ verran X3 -akselin suhteen. [1 s.15]
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Koska ϕ on rotaatiokulma X1X2 -tasossa saadaan kiertomatriisiksi A1:
 cos ϕ
A1 =  − sin ϕ

 0

sin ϕ
cos ϕ
0

0
0

1

(2.2)

Asetetaan nyt uusi η1η 2η 3 koordinaatisto käännetyn ξ1ξ 2ξ 3 koordinaatiston päälle ja
käännetään η1η 2η 3 koordinaatistoa kulman θ verran ξ1 -akselin suhteen, kuva 2.3.

Kuva 2.3 Koordinaatiston η1η 2η 3 rotaatio, kulman θ verran

ξ1 -akselin suhteen. [1 s.16]

Koska rotaatio θ tapahtui ξ 2ξ 3 -tasossa saadaan kiertomatriisiksi A2:

0
1
A 2 = 0 cos θ

0 − sin θ

0 
sin θ 

cos θ 

(2.3)

Seuraavaksi asetetaan ζ 1ζ 2ζ 3 koordinaatisto käännetyn η1η 2η 3 koordinaatiston päälle ja
käännetään ζ 1ζ 2ζ 3 koordinaatistoa kulman ψ verran η 3 -akselin suhteen, kuva 2.4.
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Kuva 2.4 Koordinaatiston

ζ 1ζ 2ζ 3

rotaatio, kulman ψ verran η 3 -akselin suhteen. [1 s.16]

Näin ollen kiertomatriisiksi A3 saadaan:
 cosψ
A 3 =  − sinψ

 0

sinψ
cosψ
0

0
0

1

(2.4)

Alkuperäisen koordinaatiston X1X2X3 ja viimeiseksi käännetyn ζ 1ζ 2ζ 3 koordinaatiston
välille saadaan muodostettua kiertomatriisi, yhdistämällä yhtälöissä 2.2, 2.3 ja 2.4 esitetyt
matriisit.

ζ = A 3 ⋅ A 2 ⋅ A1 ⋅ x = A T ⋅ x

(2.5)

Kiertomatriisi A saadaan laskettua yhtälöstä 2.5 ja se voidaan kirjoittaa muodossa:
cosψ ⋅ cosϕ − cosθ ⋅ sinϕ ⋅ sinψ − sinψ ⋅ cosϕ − cosθ ⋅ sinϕ ⋅ cosψ sinθ ⋅ sinϕ 
A = cosψ ⋅ sinϕ + cosθ ⋅ cosϕ ⋅ sinψ − sinψ ⋅ sinϕ + cosθ ⋅ cosϕ ⋅ cosψ − sinθ ⋅ cosϕ


sinθ ⋅ sinψ
sinθ ⋅ cosψ
cosθ 


(2.6)
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Näitä kolmea kulmaa ϕ, θ ja ψ kutsutaan Eulerin kulmiksi ja matriisi A on Eulerin kulmien
avulla muodostettu kiertomatriisi. Eulerin kulmia käyttämällä kappaleen rotaatio voidaan
kuvata vektorin θ = [ϕ θ ψ ] avulla.
T

Kiertomatriisissa eri sarakkeiden muodostamat vektorit ovat kohtisuorassa toisiinsa
nähden. Kohtisuoruudesta seuraa, että matriisin transpoosi on samalla myös matriisin
käänteismatriisi.

A T = A −1

(2.7)

Tästä ominaisuudesta taas seuraa, että:

AT ⋅ A = A ⋅ AT = I

(2.8)

Peräkkäisiä rotaatioita suoritettaessa voidaan kiertomatriisit kertoa keskenään. Tällöin on
kuitenkin huomioitava, että rotaatioiden suoritusjärjestys vaikuttaa saatuun tulokseen.
A1 ⋅ A 2 ≠ A 2 ⋅ A1

(2.9)

[1 s.15-18]

2.2 Kappaleen nopeus
Partikkelin Pi nopeus saadaan, kun partikkelin asemaa kuvaava vektori rp derivoidaan ajan
suhteen.
& ⋅ u + A ⋅ u&
& +A
r& p = R

(2.10)
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Jäykän kappaleen ollessa kyseessä, on vektori u vakio ajan suhteen, ja näin ollen myös
& saadaan kiertokulman
sen aikaderivaatta u& on nolla. Kiertomatriisin aikaderivaatta A
aikaderivaatan θ& ja kiertomatriisin kiertokulman derivaatan Aθ avulla.
& = θ& ⋅ A
A
θ

(2.11)

Kun vielä muistetaan yhtälön 2.8 perusteella, että kiertomatriisi on ortogonaalinen, niin
sijoittamalla yhtälö 2.8 yhtälöön 2.10, saadaan:
& ⋅u = R
& ⋅u
& +A
& + A ⋅ AT ⋅ A
r& p = R

(2.12)

~ voidaan yhtälö 2.12 kirjoittaa muodossa:
& =ω
Merkitsemällä A T ⋅ A
~ ⋅u = R
& +A⋅ω
& + A ⋅ (ω × u)
r& p = R

[

(2.13)

]

T

jossa ω = ω1 ω 2 ω 3 on partikkelin P kulmanopeutta lokaalissa koordinaatistossa
kuvaava vektori. Vektori ω voidaan myös esittää muodossa:
ω = θ& ⋅ v = θ& ⋅ [v1

v2

v3 ]

T

(2.14)

jossa v kuvaa yksikkövektoria, jonka ympäri rotaatio tapahtuu. Sijoittamalla yhtälössä 2.8
esitetty A T ⋅ A = I yhtälöön 2.10 saadaan tämä kirjoitettua muotoon:
& ⋅u = R
& ⋅ AT ⋅ A ⋅ u
& +A
& +A
r& p = R

(2.15)

~ saadaan yhtälö 2.15 kirjoitettua muodossa:
& ⋅ AT = ω
Merkitsemällä A
~ ⋅A⋅u
& +ω
r& p = R

Koska u = A ⋅ u voidaan edellä oleva yhtälö kirjoittaa muotoon:

(2.16)
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~ ⋅u = R
& +ω
& + ω⋅u
r& p = R

jossa

(2.17)

ω = [ω1 ω 2 ω 3 ]

T

kuvaa

partikkelin

P

kulmanopeutta

globaalissa

koordinaatistossa.
Vektori ω

voidaan kirjoittaa myös yhtälössä 2.14 esitettyyn muotoon, jonka

perusteella voidaan lausua:
ω=ω

(2.18)

Tästä voidaan päätellä, että kappaleen kulmanopeus on sama sekä lokaalissa että
globaalissa koordinaatistossa. [1 s. 19-21]

2.3 Kappaleen kiihtyvyys
Partikkelin Pi kiihtyvyys saadaan derivoimalla kappaleen nopeuden lauseke, eli yhtälö
2.16, ajan suhteen, jolloin saadaan:
~& ⋅ A ⋅ u + ω
~ ⋅A
~ ⋅ A ⋅ u&
& ⋅u +ω
&& + ω
&r&p = R

(2.19)

Koska kyseessä oli jäykkä kappale, on vektori u vakio ajan suhteen, ja näin ollen myös
sen aikaderivaatta u& on nolla, kuten edellä jo todettiin. Kun vielä huomioidaan, että
~ ⋅ u , voidaan edellä oleva yhtälö kirjoittaa muotoon:
& ⋅u = ω
u = A ⋅ u ja A
~& ⋅ u + ω
~ ⋅ω
~ ⋅u
&& + ω
&r&p = R
[1 s.22]

(2.20)
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2.4 Yleistetyt koordinaatit
Muuttujia, joiden avulla voidaan kuvata jokaisen systeemiin kuuluvan partikkelin asemaa
ja

asentoa,

sanotaan

yleistetyiksi

koordinaateiksi.

Tarkasteltaessa

kappaletta

kolmiulotteisessa avaruudessa, tarvitaan yhden jäsenen kuvaamiseen seuraavassa esitetty
yleistettyjen koordinaattien vektori:

[

q = RT

θT

] = [R
T

1

R2

R3

θT

]

T

(2.21)

jossa R1, R2 ja R3 määrittelevät kappaleeseen asetetun lokaalin koordinaatiston origon
sijainnin globaaleissa koordinaateissa ja θ T on vektori, joka määrittelee kiertomatriisin
kuvauksessa tarvittavat rotaatiokoordinaatit. Koska kiertomatriisi on määritelty Eulerin
kulmien avulla tarvitaan kolme rotaatiokoordinaattia. Kolme kappaletta sisältävässä
avaruussysteemissä, jollaisena tässä työssä käsiteltävä satamanosturi on mallinnettu,
tarvitaan siis yhteensä 18 yleistettyä koordinaattia käytettäessä Eulerin kulmia
kiertomatriisin määritykseen. [2 s.90-91] Systeemin yleistetyt koordinaatit voidaan esittää
vektorilla:
q = [q1

q2

q3 L q n ]

T

(2.22)

missä n kuvaa yleistettyjen koordinaattien lukumäärää. [1 s.24]

2.4.1 Rajoiteyhtälöt
Systeemin jäsenten välillä olevat nivelet aiheuttavat vuorovaikutusta eri koordinaattien
välille, minkä johdosta yleistetyt koordinaatit eivät ole täysin riippumattomia toisistaan.
Liike yhdessä jäsenessä aiheuttaa liikettä myös toisissa, siihen liittyvissä jäsenissä. Nämä
kappaleiden väliset vuorovaikutukset kuvataan rajoiteyhtälöiden avulla.
Yleistettyihin koordinaatteihin kohdistettuja rajoiteyhtälöitä voi olla enintään yhtä paljon
kuin yleistettyjä koordinaattejakin on. Rajoiteyhtälöt voidaan kirjoittaa vektorimuotoon:
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C(q1

q2

...q n , t ) = C( q, t ) = 0

(2.23)

[

jossa C = C1 ( q, t ) C 2 ( q, t ) L Cnc ( q, t )

]

T

on riippumaton rajoiteyhtälöiden joukko.

Mikäli rajoiteyhtälössä esiintyy aika t, sanotaan rajoitetta holonomiseksi. Tällöin rajoite
koskee sekä koordinaatteja että aikaa. Mikäli rajoiteyhtälössä ei taas esiinny aikaa t,
rajoitetta kutsutaan skleronomiseksi. Skleronomisia rajoitteita ovat mm. kiertonivel ja
translaationivel.
Rajoiteyhtälöt muodostavat systeemille kinemaattisia side-ehtoja, jotka vähentävät
systeemin liikemahdollisuuksia, joita kutsutaan systeemin vapausasteiksi. Koordinaatteja,
joiden liike on täysin muista koordinaateista riippumatonta, kutsutaan riippumattomiksi
koordinaateiksi. Riippumattomien koordinaattien lukumäärä ilmaisee samalla myös
systeemin vapausasteiden lukumäärän. Jos rajoiteyhtälöiden lukumäärä on suurempi kuin
systeemin yleistettyjen koordinaattien lukumäärä, ei systeemi pysty liikkumaan. [1 s.2425]

2.4.2 Jacobin matriisi
Systeemin Jacobin matriisi muodostuu rajoiteyhtälöiden osittaisderivaatoista yleistettyjen
koordinaattien

suhteen.

Kohdistamalla

rajoiteyhtälöiden,

C(q,t)=0,

yleistettyihin

koordinaatteihin virtuaalinen siirtymä δq saadaan:

δC =

∂C
⋅ δq = 0
∂q

Kun merkitään osittaisderivaattaa

(2.24)

∂C
alaindeksillä C q voidaan edellä oleva yhtälö 2.24
∂q

kirjoittaa muotoon:

C q1 ⋅ δq1 + C q2 ⋅ δq2 + L + C qn ⋅ δqn = 0

(2.25)
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missä

∂C  ∂C1
C qi =
=
∂qi  ∂qi

∂C 2
∂qi

T

∂Cnc 
.
L
∂qi 

Yhtälö

2.25

voidaan

esittää

myös

yksinkertaisemmassa muodossa:
C q ⋅ δq = 0

(2.26)

missä C q on alla esitetyn kaltainen nc × n kokoinen Jacobin matriisi ja Cij = ∂Ci / ∂q j .

 C11 C12
C
C22
21
Cq = 
 M
M

C nc 1 Cnc 2

L C1n 
L C2 n 

O M 

L C nc n 

(2.27)

jossa Cij = ∂Ci / ∂q j . [2 s.100]

2.5 Virtuaalinen työ
Tarkastellaan järjestelmää, joka koostuu kolmiulotteisessa avaruudessa olevista np
kappaleesta partikkeleita, kuva 2.5.
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Kuva 2.5 Avaruudessa oleva np kappaleesta partikkeleita koostuva systeemi. [2 s.108]

[

Tarkastellaan partikkelia i, johon vaikuttaa voimavektori F i = F1i

F2i

]

T

F3i . Jos

partikkeli i on staattisessa tasapainoasemassaan saadaan:

Fi = 0

(2.28)

Kun partikkeliin i kohdistetaan staattisessa tasapainotilassa mielivaltainen virtuaalinen
siirtymä δr i saadaan:

Fi ⋅ δr i = 0

(2.29)

Jos koko tutkittavan järjestelmän kaikki partikkelit ovat tasapainossa, seuraa siitä, että
koko tutkittava kappale on tasapainossa.
np

∑F

i

⋅ δr i = 0

(2.30)

i =1

missä np on partikkeleiden lukumäärä. Jos kappale on rajoiteyhtälöiden sallimassa tilassa
voidaan partikkeliin i vaikuttavien voimien resultanttivoimavektori
muodossa:

Fi

kirjoittaa
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F i = Fei + Fci

(2.31)

missä Fei on ulkoisesti vaikuttavien voimien vektori ja Fci on rajoitevoimien vektori, joka
muodostuu rajoitteiden muodostamien kappaleiden välisestä vuorovaikutuksesta. Kun
yhtälö 2.31 sijoitetaan kappaleen tasapainoyhtälöön 2.30, voidaan tämä kirjoittaa
muodossa:

np

∑F
i =1

i

np

np

np

⋅ δr = ∑ (F + F )⋅ δr = ∑ F ⋅ δr + ∑ Fci ⋅ δr i = 0
i

i =1

i
e

i
c

i

i =1

i
e

i

i =1

(2.32)

Merkitään:
np

δW = ∑ F i ⋅ δr i

(2.33)

i =1

np

δWe = ∑ Fei ⋅ δr i

(2.34)

i =1

np

δWc = ∑ Fci ⋅ δr i

(2.35)

i =1

missä δW on systeemiin vaikuttavien kaikkien voimien yhdessä tekemä virtuaalinen työ.

δWe on ulkoisesti vaikuttavien voimien tekemä virtuaalinen työ ja δWc on rajoitevoimien
tekemä virtuaalinen työ. Yhtälö 2.32 voidaan nyt kirjoittaa muotoon:

δW = δWe + δWc = 0

(2.36)

Jos virtuaaliset siirtymät ovat kinemaattisesti luvallisia, eli systeemin rajoitevoimien
tekemä virtuaalinen työ on nolla, voidaan kirjoittaa:
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np

δWc = ∑ Fci ⋅ δr i = 0

(2.37)

i =1

Nyt yhtälö 2.36 voidaan kirjoittaa muotoon:
np

δW = δWe = ∑ Fei ⋅ δr i

(2.38)

i =1

Yhtälöä 2.38 sanotaan virtuaalisen työn periaatteeksi staattisen tasapainotilan tapauksessa.
Yhtälö määrittelee systeemin ulkoisten voimien tekemän virtuaalisen työn nollaksi silloin,
kun rajoitevoimat eivät tee työtä. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä, että Fei = 0 kaikilla i:n
arvoilla, koska r i , (i=1,2,…,np) eivät ole täysin lineaarisesti riippumattomia.
Vektori r i voidaan esittää funktiona systeemin yleistetyistä koordinaateista:
r i = r i (q1 , q2 , L , qn )

(2.39)

jolloin virtuaalinen siirtymä voidaan kirjoittaa muotoon:
n
∂r i
∂r i
∂r i
∂r i
δr =
δq1 +
δq2 + ... +
δq n = ∑
δq j
∂q1
∂q2
∂qn
j =1 ∂q j
i

(2.40)

jossa n on yleistettyjen koordinaattien lukumäärä. Sijoittamalla tämä yhtälöön 2.38 voidaan
se kirjoittaa muotoon:
np

i =1

n

n
p
∂r i
∂r i
δq j = ∑∑ Fei ⋅
δq j = 0
∂q j
j =1 ∂q j
j =1 i =1
n

δW = δWe = ∑ Fei ⋅ ∑

Merkitään vektoria Qej seuraavasti:

(2.41)

19

np

Qej = ∑ Fei ⋅
i =1

n

p
∂r i
= ∑ FeiT rqji
∂q j i =1

(2.42)

Käyttämällä merkintää Qej saadaan yhtälö 2.41 kirjoitettua muotoon:

n

δW = δWe = ∑ Qejδq j = QTe δq = 0

(2.43)

j =1

jossa QTe = [Q1 Q2 L Qn ]

T

on nimeltään yleistetty voimavektori, jonka tietty

yleistetty voimakomponentti Qej liittyy vastaavaan yleistettyyn koordinaattiin q j . [2
s.109-110]

2.5.1 Lagrangen yhtälö
Systeemin dynamiikkaa voidaan lähteä ratkaisemaan Lagrangen yhtälön avulla. Lagrangen
yhtälön perustana on Newtonin toinen laki, johon sovelletaan sekä D’Alembertin että
virtuaalisen työn periaatetta. Mikäli partikkeliin vaikuttava voima on yhtä suuri partikkelin
liikemäärämuutoksen kanssa, on partikkeli Newtonin toisen lain perusteella dynaamisessa
tasapainotilassa, joka voidaan kirjoittaa muotoon:
F i = P& i

(2.44)

jossa P& i on partikkelin liikemäärä. Jos partikkelin massa on vakio, partikkelin liikemäärä
voidaan kirjoittaa myös muodossa:
P& i = m i ⋅ &r&i

(2.45)

Sovellettaessa virtuaalisen työn periaatetta dynaamiseen tasapainotilaan saadaan:

(F

i

− m i ⋅ &r&i ) ⋅ δr i = 0

(2.46)
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Jos n p kappaleesta partikkeleita koostuva systeemi on dynaamisessa tasapainotilassa
voidaan koko systeemin liikeyhtälö kirjoittaa muodossa:
np

∑ (F

i

i =1

− m i ⋅ &r&i ) ⋅ δr i = 0

(2.47)

Edellä todettiin, että voimavektori F i voidaan jakaa ulkoisiin voimiin ja rajoitevoimiin.
Tämä huomioiden voidaan kirjoittaa:
np

∑ (F

i
e

i =1

+ Fci − m i ⋅ &r&i ) ⋅ δr i = 0

(2.48)

Tämä yhtälö voidaan kirjoittaa myös muodossa:
np

∑ (F

i
e

i =1

np

− m i ⋅ &r&i ) ⋅ δr i + ∑ Fci ⋅ δr i = 0

(2.49)

i =1

Mikäli rajoitevoimien tekemä työ on nolla, saadaan:
np

∑F
i =1

i
c

⋅ δr i = 0

(2.50)

Tästä saadaan edelleen D’Alembertin periaatteeksi kutsuttu yhtälö:
np

∑ (F
i =1

i
e

− m i ⋅ &r&i ) ⋅ δr i = 0

(2.51)

[1 s.33-35]
Tarkastellaan edelleen n p kappaleesta partikkeleita koostuvaa systeemiä. Partikkelin i
paikkavektori ri riippuu systeemin yleistetyistä koordinaateista qj kuten yhtälössä 2.39 on
esitetty. Derivoimalla tämä ajan t suhteen ketjusäännön avulla saadaan nopeudeksi:
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r& i =

n
∂r i
∂r i
∂r i
∂r i
∂r i
∂r i
=∑
q&1 +
q& 2 + ... +
q& n +
q& j +
∂q1
∂q2
∂qn
∂t
∂t
j =1 ∂q j

(2.52)

Virtuaalinen siirtymä δr i voidaan kirjoittaa yleistettyjen koordinaattien qj suhteen
muodossa:
∂r i
δq j
j =1 ∂q j
n

δr i = ∑

(2.53)

Käyttäen tätä muotoa virtuaaliselle siirtymälle, voidaan voiman Fi partikkeliin i
vaikuttavaksi virtuaaliseksi työksi kirjoittaa:

n

F iT δr i = ∑ F iT
j =1

∂r i
δq j
∂q j

(2.54)

Tämä yhtälö voidaan kirjoittaa jokaiselle systeemin partikkelille. Summaamalla nämä
yhteen saadaan:
np

np

n

n
n
p
∂r i
∂r i
δq j = ∑∑ F iT
δq j = ∑ Qejδq j
F δr = ∑∑ F
∑
∂q j
∂q j
j =1 i =1
j =1
i =1 j =1
i =1
iT

i

n

iT

(2.55)

Hitausvoiman partikkeliin i vaikuttava virtuaalinen työ voidaan kirjoittaa muotoon:

δWi i = m i ⋅ &r&i ⋅ δr i

(2.56)

jossa m i ja &r&i ovat vastaavasti partikkelin i massa ja kiihtyvyys. Kaikkien hitausvoimien
aiheuttama virtuaalinen työ voidaan esittää yhtälöllä:
np

δWi = ∑ m i &r&i ⋅ δr i
i =1

Kun yhtälö 2.53 sijoitetaan yhtälöön 2.57, voidaan se kirjoittaa muotoon:

(2.57)

22

np

n

δWi = ∑∑ m i &r&i ⋅
i =1 j =1

∂r i
δq j
∂q j

(2.58)

Voidaan osoittaa, että
np
np
i
d  i i ∂r i 
d  ∂r i 
i i
i i ∂r
&
&
&
&
=
+
⋅
m
r
m
r
m
r
∑
∑ ∂q ∑

∂q j  i =1
dt  ∂q j 
i =1
i =1 dt 
j
np

(2.59)

Tästä saadaan edelleen:
 i 
 i i ∂r i  n p  d  i i ∂r i 
 m &r&
 = ∑   m r&
 − m i r& i ⋅ d  ∂r 
∑

∂q j  i =1  dt 
∂q j 
dt  ∂q j 
i =1 
np

(2.60)

Osittaisderivoimalla tämä t:n ja ja q& j :n suhteen ja käyttämällä yhtälöä 2.52 saadaan:

∂ 2r i
∂r& i
d  ∂r i  n ∂ 2 r i
&
=∑
=
qk +
dt  ∂q j  k =1 ∂q j ∂qk
∂q j ∂t ∂q j

(2.61)

Ottamalla yhtälöstä 2.52 r& i :n osittaisderivaatta q& j :n suhteen saadaan:

∂r& i ∂r i
=
∂q& j ∂q j

(2.62)

Yhtälön 2.59 perusteella voidaan nyt kirjoittaa:

np

∑ m i&r&i
i =1

 d

∑
i =1 
 dt
np

np 
∂r i 
∂r i
d  ∂r i
d 
= ∑   m i r& i
− m i r& i ⋅ 
∂q j 
∂q j i =1  dt 
dt  ∂q j

 ∂

 ∂q& j

∂
 1 i & iT & i 
 m r r  −
 ∂q j
2


 =



 1 i & iT & i  
 m r r 
 
2

Merkitään partikkelin i kineettistä energiaa T i :llä, jolloin saadaan:

(2.63)
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Ti =

1 i iT i
m r& r&
2

(2.64)

Nyt voidaan yhtälö 2.63 kirjoittaa yksinkertaisempaan muotoon:
np 
∂r i
d
m &r&
= ∑
∑
∂q j i =1  dt
i =1
np

i i

 ∂
 ∂T i 
(
T i ) −


 ∂q j 
 ∂q& j

(2.65)

tai vaihtoehtoisesti

np

∑ m i&r&i
i =1

∂r i
d  ∂T  ∂T
= 
−
∂q j dt  ∂q& j  ∂q j

(2.66)

jossa T kuvaa koko systeemin kineettistä energiaa, joka saadaan yhtälöstä:
np

np

i =1

i =1

T = ∑ T i = ∑ m i r& iT r& i

(2.67)

Sijoittamalla yhtälö 2.66 yhtälöön 2.58 ja käyttämällä edellä johdettua D’Alembertin
sääntöä saadaan:
 d  ∂T  ∂T

−
− Qej δq j = 0

  j  ∂q j


∑  dt  ∂q&
j

(2.68)

Tätä yhtälöä kutsutaan D’Alembert-Lagrangen yhtälöksi. Jos yleistetyt koordinaatit qj ovat
lineaarisesti riippumattomia, johdattaa yhtälö 2.68 Lagrangen yhtälöön:
d  ∂T
dt  ∂q& j

 ∂T
−
− Qej = 0 ,
 ∂q
j


[2 s.120-122]

j=1,2,…,n

(2.69)
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2.5.2 Rajoiteyhtälöiden huomioiminen liikeyhtälöissä
Rakenteissa esiintyvät vuorovaikutukset aiheuttavat yleistettyjen koordinaattien välille
riippuvuussuhteita, jotka voidaan ottaa liikeyhtälössä huomioon mm. Lagrangen
kertoimien avulla. Edellä todettiin, että kun rajoiteyhtälöihin kohdistetaan virtuaalinen
siirtymä, saadaan yhtälö C qδq = 0 , jossa virtuaaliset siirtymät liittyvät toisiinsa
rajoiteyhtälöiden kautta. D’Alembert-Lagrange yhtälöstä päästään Lagrangen yhtälöön
Lagrangen kertoimia λ j (t ), j = 1,2,...nc käyttäen. Kun kerrotaan jokainen rajoiteyhtälö,
joita on nc kappaletta, Lagrangen kertoimilla saadaan:

nc

∑ λ C δq = 0
j

j =1

(2.70)

q

Lisätään tämä yhtälö D’Alembert-Lagrange yhtälöön hakasulkujen sisälle, jolloin yhtälö
voidaan kirjoittaa muotoon:
 d  ∂T  T  ∂T  T

δq    −   − Q e + CTq λ  = 0
 ∂q 
 dt  ∂q& 

T

(2.71)

Nyt voidaan Lagrangen kerroinvektorin komponentit valita niin, että hakasuluissa olevan
lausekkeen arvoksi saadaan nolla, jolloin Lagrangen liikeyhtälöksi saadaan:
T

T

 ∂T 
d  ∂T 

 − 
 − Q e + CTq λ = 0
dt  ∂q& 
 ∂q 

[1 s.37-38]

(2.72)
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2.6 Massamatriisi
Jäykän kappaleen massamatriisi saadaan, kun sijoitetaan kappaleeseen kuuluvien
partikkelien nopeudet ja tiheydet kappaleen kineettisen energian lausekkeeseen. Kappaleen

i kineettinen energia voidaan kirjoittaa muodossa:
1
ρ i r& iT r& i dV i
i
∫
V
2

Ti =

(2.73)

jossa ρ i ja V i ovat vastaavasti kappaleen i tiheys ja tilavuus. Vektorilla r& i kuvataan
kappaleen i vapaavalintaisen pisteen nopeutta. Nopeusvektori voidaan kirjoittaa jo
aikaisemmin esitettyyn muotoon:

& i ui
&i +A
r& i = R

jossa

vektorilla

(2.74)

[

u i = u1i

u2i

]

T

u3i kuvataan

halutun

pisteen

asemaa

lokaalissa

& i voidaan esittää muodossa:
koordinaatistossa. Kiertomatriisin aikaderivaatta A
& i = A i θ& i
A
θ

(2.75)

jossa Aθi kuvaa kiertomatriisin osittaisderivaattaa kiertokulman θ& i suhteen. Sijoittamalla
saatu aikaderivaatan kuvaus yhtälöön 2.74 saadaan nopeusvektori muotoon:
& i u iθ& i
&i +A
r& i = R
θ

(2.76)

Erottamalla saadusta yhtälöstä yleistettyjen koordinaattien nopeuksia kuvaavat tekijät
omaksi vektorikseen, voidaan yhtälö kirjoittaa muodossa:
& i
R
r& i = I Aθi u i ⋅  i  = I Aθi u i ⋅ q& i
&
θ 

[

]

[

][ ]

(2.77)

26

jossa I on 3x3 yksikkömatriisi. Kun tämä yhtälö sijoitetaan kineettisen energian yhtälöön
2.73, voidaan kineettisen energian yhtälö kirjoittaa muotoon:

[

]

& i
R
⋅  i  ⋅ dV i
&
θ 

(2.78)

& i  1 iT i i
Aθi u i  i  R
 dV  ⋅  & i  = q M q&
u iT u i 
 θ  2

(2.79)

 IT 
iT
&
θ ⋅  iT iT  ⋅ I Aθi u i
Aθ u 

1
& iT
T = ∫ i ρi R
V
2
i

[

]

joka voidaan edelleen kirjoittaa muotoon:

[

1 & iT
T = R
2
i


 I
θ& iT  ∫ i ρ i ⋅  i i
V

Aθ u

]

missä Mi on kappaleen i massamatriisi, ja se voidaan esittää muodossa:
m
M =  RR
 mθR

m Rθ 
mθθ 

(2.80)

missä m RR on avaruustapauksessa 3x3 kokoinen matriisi, m Rθ on 3x3 matriisi samoin
kuin mθθ komponenttikin. Matriisi m RR voidaan esittää muodossa:

m

i
RR

m i

= ∫ i ρ i IdV i =  0
V
0


0

0
m i 

0
i

m
0

(2.81)

jossa m i on kappaleen i massa.
Matriisi m Rθ määrittelee kappaleen hitaustulon, joka kuvaa massakeskipisteen asemaa
kappaleen lokaalin koordinaatiston suhteen. Matriisi m Rθ on funktio sekä ajasta että
yleistetyistä koordinaateista, ja se voidaan kirjoittaa muodossa:
miRθ = ∫ i ρ i Aθi u i dV i = Aθi ⋅ ∫ i ρ i u i dV i
V

V

(2.82)
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Merkitsemällä mi0 = ∫ i ρ i u i dV i voidaan edellinen yhtälö kirjoittaa myös muotoon:
V

miRθ = Aθi m i0

(2.83)

Mikäli kappaleen massakeskipiste ja lokaalinen koordinaatisto ovat samassa pisteessä,
kuten tarkastelun kohteena olevassa satamanosturin tapauksessa oletetaan, tulee yhtälöstä
2.82 tulokseksi nolla. [1 s.39-40]
i
Massamatriisin termillä mθθ
määritellään kappaleen massahitausmomentti:

i
i
mθθ
= Iθθ

(2.84)

i
jossa Iθθ
on jäykän kappaleen i hitaustensori, joka voidaan määritellä seuraavasti:

~ ~
i
Iθθ
= ∫ i ρ i u iT u i dV i

(2.85)

V

~
jossa u i on vinosymmetrinen matriisi, joka voidaan kirjoittaa seuraavasti:

 0
~i  i
u =  x3
 − x 2i


− x3i
0
x1i

x2i 

− x1i 
0 

(2.86)

~
i
matriisiksi:
Sijoittamalla matriisi u i yhtälöön 2.85 saadaan Iθθ

i
Iθθ

i11
= i12

i13

i12
i22
i23

i13 
i23 

i33 

i

(2.87)
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jossa

[

]

i11 = ∫ i ρ i ( x 2i ) 2 + ( x3i ) 2 dV i
V

i12 = − ∫ i ρ i x1i x 2i dV i
V

i13 = − ∫ i ρ i x1i x3i dV i
V

[

]

i22 = ∫ i ρ i ( x1i ) 2 + ( x3i ) 2 dV i
V

i23 = − ∫ i ρ i x 2i x3i dV i
V

[

]

i33 = ∫ i ρ i ( x1i ) 2 + ( x2i ) 2 dV i
V

jossa iij elementit ovat hitausmomentteja. [2 s.131, 151-153]

2.7 Liikeyhtälöiden muodostaminen
Systeemin liikeyhtälöt saadaan muodostettua sijoittamalla systeemin liike-energia T
Lagrangen yhtälöön:
T

T

 ∂T 
d  ∂T 
 − Q e + CTq λ = 0
 − 

dt  ∂q& 
 ∂q 

(2.88)

Liike-energia muodostuu systeemiin kuuluvien kappaleiden liike-energioiden summasta.
Liike-energia kappaleelle i voidaan esittää muodossa:

Ti =

1 iT i i
q& M q&
2

Kun tämä sijoitetaan edellä olevaan Lagrangen yhtälöön saadaan:

(2.89)
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T

 ∂T i 
d
i
(
M i q& i ) −  i  − CTq λ = Q e
dt
 ∂q 

(2.90)

Derivoimalla tämän yhtälön ensimmäinen termi ajan suhteen saadaan:
T

i
& i q& i −  ∂T  − CT λ = Q i
&& + M
Mq
q
e
 ∂q i 


i

i

(2.91)

Merkitään:

i
& q& +  ∂T 
Q = −M
 ∂q i 


i
v

T

i

(2.92)

missä Q iv on neliöllinen nopeusvektori, joka huomioi kappaleen pyörimisestä syntyvän
keskipakovaikutuksen kappaleen lokaaliseen koordinaatistoon. [1 s.43-45]
Kun kaikki liikeyhtälön termit on määritelty, voidaan kappaleen i dynaamista
käyttäytymistä kuvaava liikeyhtälö kirjoittaa muotoon:

&& i + CTqi λ = Q ie + Q iv
Mi ⋅ q

(2.93)

Koko systeemin dynamiikka voidaan laskea yhtälöstä:
&& + CTq ⋅ λ = Q e + Q v
M⋅q

(2.94)

jossa q käsittää systeemin kaikki yleistetyt koordinaatit. Liikeyhtälön muut termit ovat
koko systeemin massamatriisi M:
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M1

M=


 0

M

2

0 



O
nb 
M 

(2.95)

Systeemin Jacobin matriisi:
 CTq1 
 Tr 
C2
CTq =  qr 
 M 
 T 
C qrnb 

(2.96)

Systeemin yleistetty voimavektori:
 Q1e 
 2
Q
Qe =  e 
 M 
 nb 
Q e 

(2.97)

Systeemin neliöllinen voimavektori:
 Q1v 
 2
Q
Qv =  v 
 M 
 nb 
Q v 

Jotta

liikeyhtälöt

(2.98)

saataisiin

helpommin

ratkaistavampaan

muotoon,

derivoidaan

rajoiteyhtälöt kahdesti ajan suhteen, jolloin saadaan:
CTq ⋅ q& = −C t

(2.99)

&& = −C tt − (C q ⋅ q& ) q ⋅ q& − 2 ⋅ C qt ⋅ q&
CTq ⋅ q

(2.100)
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jossa C t on rajoiteyhtälöiden derivaatta ajan suhteen. Merkitään:
Q c = −C tt − (C q ⋅ q& ) q ⋅ q& − 2 ⋅ C qt ⋅ q&

(2.101)

josta saadaan:
&& = Q c
Cq ⋅ q

(2.102)

Yhdistämällä yhtälöt 2.94 ja 2.102, saadaan liikeyhtälö kirjoitettua muotoon:
M

C q

Cq
0

T

 q
&&  Q e + Q v 
⋅  = 

 λ   Q c 

(2.103)

jossa
M

on massamatriisi

Cq

on Jacobin matriisi

&&
q

on kiihtyvyysvektori

λ

on Lagrangen kerroin

Qe

on yleistetty voimavektori

Qv

on neliöllinen nopeusvektori

Qc

on rajoitevoimia kuvaava vektori

Liikeyhtälöstä voidaan nyt ratkaista helposti yleistettyjen koordinaattien kiihtyvyysvektori

&& ja Lagrangen kerroinvektori. Alkuarvojen avulla yhtälöstä voidaan integroimalla
q
ratkaista myös nopeudet ja yleistetyt koordinaatit. [2 s.155-156]
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3 SATAMANOSTURIN DYNAMIIKAN MALLINNUS
Tämän työn kohteena oli Suomen satamissa yleisesti käytössä oleva satamanosturimalli,
joka on esitetty seuraavassa kuvassa 3.1. Nosturin runko mallinnettiin KCI Konecranes
International:n 40t laiturikonttinosturin mittojen mukaan. Nostovaunu ja kontti
mallinnettiin

samankokoisiksi

köysien

kiinnitysten

yksinkertaistamiseksi.

Kontin

mallinnuksessa käytettiin FC Finncontainers Oy:n 40’DC kontin mittoja. Kontin ulkomitat
olivat: Pituus on 12200 mm, leveys 2440 mm ja korkeus 2590 mm. Kontin paino tyhjänä
on 4000 kg ja sen kantavuus on 26000 kg. [3]

Kuva 3.1 Satamanosturi. [4]

Satamanosturi mallinnettiin kolmeen osaan yksinkertaistettuna. Mallinnetut osat olivat
nosturin runko, nostovaunu ja kontti. Kuvassa 3.2 on esitetty satamanosturin
yksinkertaistetun mallin vapaakappalekuva koordinaatistoineen. Mallissa käytettävä
koordinaattiakseli x vastaa nosturin rungon pituussuuntaa, y-akseli vastaa nostoliikkeen
suuntaa ja z-akseli näitä vastaan kohtisuoraa suuntaa. Globaali koordinaatisto asetettiin
maan tasalle. Lokaalit koordinaatistot sijaitsevat kunkin kappaleen massakeskipisteissä.
Tästä seuraa, että massamatriisin termi m Rθ on nolla, josta seuraa edelleen, että myös
neliöllinen nopeusvektori Q v on nolla, kuten edellä on todettu.
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Kuva 3.2 Vapaakappalekuva.

Nosturin liikkeistä mallinnettiin kontin nosto- ja laskuliikkeet (liikkeet y-akselin
suunnassa) sekä kontin siirto nosturin pituussuunnassa nostovaunua liikuttamalla (x-akselin
suunnassa). Nostovaunu liikkuu nosturin rungon päällä pyörillä, joita on yksi jokaisessa
nostovaunun alakulmassa, eli yhteensä neljä kappaletta. Kontti riippuu neljän köyden
varassa nostovaunusta. Köydet on kiinnitetty nostovaunun ja kontin nurkkapisteisiin.
Köydet ja pyörät mallinnettiin voimafunktioilla. Näiden voimien sekä siirtovoiman
lausekkeissa hyödynnettiin soveltuvin osin Anssi Ylösen diplomityössään, lähde 5,
määrittämiä voimien funktioita. Siirrettäessä nostovaunua pituusakselin suunnassa alkaa
köysien varassa riippuva kontti heilahdella x-akselin suuntaisesti edestakaisin. Tätä
heiluriliikettä vaimentaa mm. ilmanvastus. Nostureissa on lisäksi käytössä tämän
heiluriliikkeen vaimentamiseen tarkoitettu vaimennin, jonka toimintaa on mallissa kuvattu
asettamalla kontin heiluriliikkeelle vaimennusta.
Nosturin dynamiikan mallinnus aloitettiin Mechanical Dynamics, Inc.:n Adams 10ohjelmistolla, jonka avulla voitiin havainnollisesti ja helposti testata kontakti-, köysi- ja
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siirtovoimien lausekkeiden toiminta. Tämän lisäksi Adams-mallista saatiin vertailukohta,
johon voitiin myöhemmin verrata Matlab- ja Simulink-malleista saatavia tuloksia.
Adams:ssa mallinnus onnistuu graafisen käyttöliittymän avulla verrattain helposti.
Adams:ssa mallia voidaan myös simuloida havainnollisesti ja mallista saadaan helposti
mitattua mitä moninaisimpia asioita. Adams:ssa simulointi ei kuitenkaan ole reaaliaikaista,
joten tätä varten tarvitaan oma simulointiohjelmisto. Jotta nosturin malli saataisiin
toimimaan reaaliaikasimulaattorin kanssa, on se saatava käännettyä C-kielelle. Adamsohjelmistosta mallia ei voida kääntää C-kieliseen muotoon, vaan nosturin dynamiikka on,
reaaliaikaisen simuloinnin mahdollistamiseksi, mallinnettava jollakin muulla ohjelmistolla,
joka mahdollistaa mallin kääntämisen C-kielelle. Tässä työssä käytetty The Mathworks
Inc.:n Matlab/Simulink-ohjelmisto on yksi vaihtoehto simulointiohjelmistoksi, josta malli
voidaan kääntää C-kielelle. Tähän toimenpiteeseen vaaditaan Matlab:n Real-Time
Workshop lisäosa, jolla käännös Simulink:llä tehdystä mallista C-kielelle onnistuu.
Kun voimien lausekkeet saatiin toimimaan ja niihin löydettiin sopivat parametrit
Adams:ssa, voitiin nämä yhtälöt siirtää Matlab/Simulink-ympäristöön. Matlabissa
mallinnus tapahtuu käyttämällä Matlab:n omaa koodikieltä. Koodi voidaan kirjoittaa
tekstieditorilla, jonka jälkeen se voidaan suorittaa Matlab:ssa. Adams:sta saatujen
yhtälöiden sovittaminen Matlab/Simulink-ympäristöön onnistui helpoiten kääntämällä
nosturin dynamiikkamalli ensiksi Matlab-koodiksi. Kun dynamiikkamalli saatiin
toimimaan Matlab:ssa, voitiin yhtälöt muodostaa suoraan Simulink-lohkoilla. Simulink:llä
mallinnus siis perustuu lohkokaaviopohjaiseen esitykseen, jossa mallit muodostetaan
yhdistelemällä valmiita toimilohkoja toisiinsa. Dynamiikkamalli voidaan taitojen salliessa
tehdä myös suoraan C-kielellä, mutta ainakin monimutkaisten mallien tapauksissa on
mallintaminen Simulink:llä helpompi vaihtoehto.

3.1 Mallinnettavien voimien kuvaukset
Ennen mekaanisen systeemin dynamiikan analysointia on siihen yleensä tehtävä joitakin
yksinkertaistuksia, jotta analysointi onnistuisi. Eräs yleinen yksinkertaistus on kuvata osa
tai kaikki mekanismin osista jäykkinä. [6 s.6-7] Satamanosturin simulointimallissa
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nostovaunun ja kontin väliset köydet kuvattiin joustavina, mutta muutoin malli kuvattiin
jäykillä kappaleilla.

3.1.1 Köysivoimat
Köysien joustovaikutus mallinnettiin venymän, jousivakion ja vaimennuskertoimen avulla.
Köysivoiman lauseke on esitetty alla olevalla yhtälöllä:

 E ⋅ Ak
Fk = 
⋅ (l tod − l ) − v y ⋅ C  ⋅ IF (l tod − l : 0,1,1)

 l tod

(3.1)

missä
Fk

on köysivoima

E

on köyden materiaalin, eli teräksen, kimmokerroin

Ak

on köyden poikkipinta-ala

l

on köyden määrätty pituus

ltod

on köyden mitattu pituus

vy

on kontin y-akselin suuntainen nopeus

C

on vaimennusvakio

IF

on funktio, joka estää köyden työntävän vaikutuksen. Jos erotus (ltod –l) on

negatiivinen, saa IF-funktio arvon nolla. Jos erotus on positiivinen tai nolla, saa funktio
arvon yksi.
Kontin nostaminen ja laskeminen tapahtuu köysivoiman lausekkeen mukaisesti
muuttamalla köyden määrättyä pituutta l, jolloin köysivoiman funktio pyrkii pitämään
erotuksen (ltod –l) mahdollisimman pienenä, aiheuttaen kontin nosto- tai laskuliikkeen. [5
s.46-47]
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3.1.2 Pyörien kontaktivoimat
Nostovaunun pyörät mallinnettiin kiskon ja nostovaunun välisinä voimafunktioina.
Nostovaunun y-akselin suuntaista liikettä rajoittamaan käytettiin Adams-ohjelmistossa
käytettävää impact-funktiota. Y-akselin suuntaista liikettä vastustavan impact-funktion
toimintaa voidaan kuvata alla olevan yhtälön 3.2 avulla.
Off q > q0
Fimpact = 
 On q ≤ q0

(3.2)

Voiman arvo voidaan laskea seuraavan yhtälön avulla:
Fimpact = MAX {0, K j ⋅ ( q0 − q ) e − C ⋅ q& ⋅ STEP( q, q0 − d ,1, q0 ,0)}

(3.3)

jossa
Kj

on jousivakio

q

on etäisyysmuuttuja

q0

on etäisyyden minimiarvo

e

on eksponentti

C

on vaimennusvakio

q&

on nopeus

d

on maksimivaimennuksen tunkeuma

Etäisyyden arvon ollessa pienempi tai yhtä suuri kuin etäisyyden minimiarvo, alkaa
voimafunktio jarruttamaan liikettä. Jos etäisyyden arvo kasvaa suuremmaksi kuin
etäisyyden sallittu minimiarvo, menee voimafunktio pois päältä, ja liikettä jarruttavaa
vaikutusta ei ole. [7 s.499-502]
Impact-funktion avulla saatiin nostovaunu siis pysymään nosturin rungon kiskojen päällä
y-akselin suunnassa ja z-akselin suuntaisen liikkeen suuruus rajoitettiin Adams-ohjelmiston
bistop–funktion mukaisesti. Tällä funktiolla pystyttiin määrittämään haluttu väli, jolla
pyörän liike kiskoon nähden on vapaata. Näin saatiin mukaan välystä rungon kiskojen ja
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nostovaunun väliin, joka sallii pyörien sivuttaisen, eli z–akselin suuntaisen liikkeen. Kun
vapaan välin asetettu raja-arvo saavutetaan, alkaa liikettä vastustamaan voima, jonka
suuruutta, kasvunopeutta ja vaimennusta voidaan säätää niin, että vastustava voima kuvaa
kahden metallikappaleen törmäystä. [5 s.40]
Z-akselin suuntaista liikettä vastustavan voiman toimintaa kuvaa alla oleva yhtälö:

Fbistop

 On

= Off
 On


q < q1
q1 ≤ q ≤ q2
q2 < q

(3.4)

Itse voiman arvo voidaan laskea alla olevan yhtälöryhmän 3.5 avulla.
 Fbistop ( q) = K j ⋅ ( q1 − q) e − C ⋅ q ⋅ STEP( q, q1 − d ,1, q1 ,0)

Fbistop ( q) = 0

 F ( q) = K ⋅ ( q − q ) e − C ⋅ q ⋅ STEP( q, q ,0, q + d ,1)
j
2
2
2
 bistop

q < q1
q1 ≤ q ≤ q2
q2 < q

(3.5)

missä
Kj

on jousivakio

q

on etäisyysmuuttuja

q1

on vapaan alueen alaraja

q2

on vapaan alueen yläraja

e

on eksponentti

C

on vaimennusvakio

q&

on nopeus

d

on maksimivaimennuksen tunkeuma

q:n arvon ollessa vapaalla alueella, eli vapaan alueen ylä- ja alarajan välissä, on liike
vapaata. Sen sijaan, kun lähestytään joko ylä- tai alarajaa alkaa voimafunktio jarruttamaan
liikettä. Jarruttavan vaikutuksen suuruus riippuu siitä nopeudesta ja tunkeumasta, joka
kappaleella on. [7 s.453-454]
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Edellä olevissa voimien lausekkeissa esiintyvien step-funktioiden avulla saadaan jonkin
tietyn muuttujan arvo muutettua halutusta alkuarvosta haluttuun loppuarvoon jonkin toisen
muuttujan funktiona. Step-funktio vastaa toiminnaltaan Adams:n step-funktiota. Stepfunktioiden avulla korvattiin Matlab- ja Simulink-malleissa esiintyneet if-lausekkeet,
jolloin mallin laskentaa saatiin nopeutettua. Step-funktiota voidaan selventää lausekkeen
3.6 ja kuvan 3.3 avulla.
STEP( A, x0 , h0 , x1 , h1 )

(3.6)

jossa
A

on riippumaton muuttuja

x0

on riippumattoman muuttujan minimi

x1

on riippumattoman muuttujan maksimi

h0

on riippuvan muuttujan minimi

h1

on riippuvan muuttujan maksimi

Kuva 3.3 Step-funktio. [7 s.350]

[7 s.350]

3.1.3 Siirtovoima
Siirtovoiman avulla voidaan nostovaunua ja siinä köysien varassa riippuvaa konttia
liikuttaa nosturin rungon pituus- eli x-akselin suuntaisesti. Siirtovoima saadaan
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siirtomoottorin vääntömomentin, kokonaisvälityssuhteen ja hyötysuhteen avulla. Moottoria
kuvaa funktio, joka huomioi moottorin vääntömomentin sen pyörimisnopeuden funktiona.
Moottorista saatava vääntömomentti riippuu vaaditun ja saavutetun pyörimisnopeuden
välisestä

erotuksesta.

Mitä

suuremmaksi

tämä

erotus

kasvaa,

sitä

suurempi

vääntömomentti pyrkii kasvattamaan moottorin saavuttamaa pyörimisnopeutta. Moottorille
annetaan tieto halutusta pyörimisnopeudesta, josta vähennetään mallista saatava tieto
saavutetusta pyörimisnopeudesta. Tästä erotuksesta saadaan vääntömomentin arvo
kertomalla se kertoimella, jonka arvo riippuu moottorin hitausmomentista ja aikavakiosta.
Näin saatua vääntömomenttia verrataan kyseisen moottorin vääntömomenttikäyrältä
saatavaan saavutettua pyörimisnopeutta vastaavaan moottorin maksimivääntömomenttiin,
jota saatu vääntömomentti ei voi ylittää. Näistä kahdesta vääntömomentin arvosta valitaan
pienempi, jota käytetään siirtovoiman laskennassa. [5 s.47] Siirtovoima, jolla
aikaansaadaan nostovaunun liike, voidaan esittää yhtälöllä:

FS =

Tm
⋅η − C ⋅ ω m
ikok

(3.7)

jossa

FS

on siirtovoima

Tm

on moottorista saatava vääntömomentti

ikok

on kokonaisvälityssuhde

η

on hyötysuhde

C

on vaimennusvakio

ωm

on moottorin pyörimisnopeus

Hyötysuhteen avulla pystyttiin huomioimaan voimansiirrossa tapahtuvia häviöitä ja kitkaa.
Moottorista saatava vääntömomentti Tm saadaan yhtälöstä:

Tm = min( Spline _ moottori, Tref )

jossa

min() on funktio, joka valitsee kahdesta arvosta pienemmän.
Spline_moottori

(3.8)
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on moottorin vääntömomentin kuvaaja moottorin pyörimisnopeuden funktiona.

Tref

on vääntömomentti vaaditun ja todellisen pyörimisnopeuden perusteella.

Vääntömomentti saadaan vaaditun ja todellisen pyörimisnopeuden perusteella seuraavasta
yhtälöstä:

K ⋅ (ω ref − ω m ) − Tref
T&ref =

(3.9)

τ

jossa

K

on vahvistuskerroin

ωref

on vaadittu pyörimisnopeus

ωm

on todellinen pyörimisnopeus

τ

on aikavakio.

Vahvistuskerroin K saadaan moottorin vääntömomenttikuvaajasta ja aikavakio τ saadaan
kokeilemalla. [5 s.48-49]

3.2 Liikeyhtälön muodostaminen tutkittavassa tapauksessa
Tutkittavana olevassa satamanosturin tapauksessa massamatriisiksi tulee 18x18 kokoinen
matriisi, koska malli koostuu kolmesta avaruudessa olevasta kappaleesta, joista jokaisen
massamatriisi on 6x6 kokoinen. Jacobin matriisi saadaan ottamalla osittaisderivaatat
rajoiteyhtälöistä yleistettyjen koordinaattien suhteen. Rajoiteyhtälöitä on kaksi kappaletta,
jotka

johtuvat

nosturin

rungon

z-akselin

suuntaisen

liikkeen

mahdollistavasta

translaationivelestä. Koska yleistettyjä koordinaatteja on 6 yhtä kappaletta kohden, on
yleistettyjä koordinaatteja mallin tapauksessa yhteensä 18 kappaletta. Ja näin ollen Jacobin
matriisin kooksi tulee 2x18. Kuten jo edellä mainittiin on neliöllinen nopeusvektori 0,
koska kappaleiden lokaalit koordinaatistot sijaitsevat kappaleiden massakeskipisteiden
kanssa samoissa pisteissä, eikä keskipakoisvoimia näin ollen synny. Yleistetty
voimavektori saadaan kokoamalla kaikista kappaleisiin vaikuttavista voimista yksi
yhteinen 18x1 vektori, joka kuvaa voimien vaikutuksen globaalissa koordinaatistossa.
Vektori Qc on tarkasteltavassa tapauksessa 2x1 kokoinen nollavektori.
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4 REAALIAIKAINEN SIMULOINTI
Reaaliaikaisuudella käsitteenä tarkoitetaan yksinkertaistetusti sitä, että annettuun
syötteeseen saadaan vaste välittömästi. Reaaliaikaisuuden saavuttamiseen ja suunnitteluun
liittyy huomattavasti ongelmia, joista tärkeimpiä ovat: rinnakkaisuus, epädeterministinen
käyttäytyminen ja prosessin dynamiikka. Rinnakkaisuudella tarkoitetaan sitä, että
järjestelmään voi tulla yhtäaikaisesti useita erilaisia syötetietoja, jotka on käsiteltävä ilman
viivettä.

Epädeterministisellä

käyttäytymisellä

tarkoitetaan

sitä,

että

ei

pystytä

ennustamaan varmuudella tulevien tapahtumien ajankohtia ja niiden tapahtumajärjestystä.
Prosessin dynamiikalla taas tarkoitetaan ympäristön aikaansaamaa, tilanteen mukaan
vaihtelevaa kuormitusta, josta järjestelmän on selviydyttävä. Järjestelmän on kyettävä
selviytymään myös yksittäisistä kuormitushuipuista, joita saattaa ympäristössä tapahtuvien
asioiden vuoksi esiintyä. [8 s.10]
Reaaliaikajärjestelmä koostuu tyypillisesti antureista ja toimilaitteista sekä ohjelmistosta,
joka toimii näiden välillä. Kuvassa 4.1 on esitetty reaaliaikajärjestelmän periaatekuva.
Antureiden välityksellä saadaan tietoa ympäristöstä ohjelmistolle, joka käsittelee saamansa
tiedot ja antaa edelleen tarvittavat ohjeet toimilaitteille. [9 s.5]

Kuva 4.1 Reaaliaikajärjestelmä. [9 s.5]

Järjestelmien toiminnallisella hajauttamisella saavutetaan lisää joustavuutta. Kaupallisten
verkko- ja hajautusratkaisujen yleistymisen myötä toiminnallinen hajauttaminen nähdään
keinoksi toteuttaa joustavia järjestelmiä. Niissä sovellukset voivat sijaita järjestelmän eri
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osissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja optimaalisella tavalla. Tämän lisäksi
järjestelmien arkkitehtuurien tulisi tukea kaupallisten valmisohjelmistojen hyödyntämistä
sellaisissa osissa, jotka eivät kuulu valmistajayritysten ydinosaamisen alueelle.
Teho ja suorituskyky ovat tärkeimpiä tekijöitä järjestelmän tarkoituksenmukaisen
toiminnan kannalta. Mentäessä kohti monimutkaisempia simuloitavia järjestelmiä voidaan
reaaliaikajärjestelmän suorituskykyä kasvattaa jakamalla suurta tehoa vaativat tehtävät
suoritettaviksi

usean

rinnakkaisen

prosessointiyksikön

kesken.

Hajautettu

reaaliaikajärjestelmä koostuu joukosta itsenäisiä osajärjestelmiä, jotka suorittavat tehtäviä
yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Tällöin yhdeltä prosessointiyksiköltä vaadittavaa tehoa
voidaan tarvittaessa jopa vähentää. Suoritettavien tehtävien hajauttaminen rinnakkaisesti
suoritettaviin prosesseihin vähentää kilpailua jaetuista palveluista sekä jonotusviiveitä
verrattuna keskitettyihin ratkaisuihin. Rinnakkaisten prosessien toteutuksessa on kuitenkin
otettava

huomioon

prosessien

välisen

kommunikoinnin

järjestäminen.

Kommunikointitapaan vaikuttavat mm. siirrettävä tietomäärä, tiedonsiirtoyhteys ja
prosessien välisten siirtojen suhde toisiinsa. [8 s.11-15]

4.1 Opal-RT reaaliaikasimulointiympäristö
RT-LAB-ohjelmisto

on

Kanadalaisen

Opal-RT

Technologies

Inc.:n

kehittämä

simulointimallin hajautettuun suorittamiseen perustuva reaaliaikasimulointiohjelmisto.
Ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä teollisuudessa yleisessä käytössä olevien
ohjelmistojen, kuten kaaviopohjaisten mallinnustyökalujen MATLAB/Simulink:n ja
MATRIXx/SystemBuild:n kanssa, graafisten käyttöliittymien kuten LabView:n ja Altia:n
sekä ohjelmointikielien kuten Visual Basic:n ja C++:n kanssa. RT-LAB mahdollistaa myös
liitännät reaalimaailmaan I/O-järjestelmien välityksellä. Visualisoinnin taas tekee
mahdolliseksi Opal-RT:n RT3D-rajapinta, jonka avulla simulointiin voidaan liittää
vaikkapa Sense8:n World Up:n avulla luotu kolmiulotteinen virtuaalinen maailma. Myös
The MathWorks Inc.:n Virtual Reality Toolbox mahdollistaa RT-LAB-simulaatioista
saatujen tuloksien animoinnin. [10]
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4.1.1 Laitteisto ja sen toimintaperiaate
RT-LAB-ohjelmisto vaatii toimiakseen laitteiston, joka sisältää ohjaustyöaseman,
käännöstyöaseman, yhden tai useamman kohdetyöaseman sekä tarvittaessa I/Ojärjestelmiä. Tässä työssä käytetyn laitteiston kokoonpano on esitetty tarkemmin liitteessä
1.
Ohjaustyöasema on Windows NT/2000 käyttöjärjestelmällä varustettu PC, joka toimii
liittymänä käyttäjään. Ohjaustyöasemalla käyttäjän on mahdollista rakentaa, muokata,
testata malleja, jaotella malli osajärjestelmiin ja luoda siitä C-koodi, sekä hallita
simuloinnin suoritusta RT-LAB:n käyttöliittymän avulla. Ohjaustyöaseman kautta voidaan
myös seurata graafisesti mallin suoritusta, joko Simulink:n näyttölohkojen välityksellä tai
vaikkapa LabVIEW:n graafisen näytön tai WorldUp-animaation avulla. Ohjaustyöasemia
voi olla järjestelmään liitettynä useampikin kuin yksi.
Käännöstyöasemassa, ohjaustyöasemassa muodostettu C-koodi käännetään konekielelle,
jonka jälkeen se ladataan jokaiseen kohdetyöasemaansa. Jos kohdetyöasemia on vain yksi,
hoitaa tämä samalla myös käännöstyöaseman virkaa. Jos kohdetyöasemia sen sijaan on
käytössä useampia, valitaan niistä yksi erilliseksi käännöstyöasemaksi, joka hoitaa
pelkästään C-koodin kääntämisen konekielelle.
Kohdetyöasemia voi järjestelmässä olla siis yksi tai useampia. Kohdetyöasemat ovat
tavallisilla prosessoreilla varustettuja tietokoneita, joiden tehtävänä on hoitaa mallin
simuloinnin reaaliaikainen suorittaminen sekä reaaliaikainen tiedonsiirto eri työasemien
sekä I/O-järjestelmien välillä. Kohdetyöasemiin asennetut I/O-järjestelmät mahdollistavat
ulkopuolisten laitteiden liittämisen järjestelmään. Kohdetyöasemien tehtäviin kuuluu
lisäksi tietojen kerääminen mallin sisäisistä muuttujista ja I/O-järjestelmien ulostuloista,
sekä

tarvittaessa

näiden

tietojen

tallennus

kovalevylle.

Käyttöjärjestelmänä

kohdetyöasemissa käytetään QNX Software Systems Ltd.:n kehittämää QNX RTOS v6.1
reaaliaikakäyttöjärjestemää. Kuvassa 4.2 on esitetty, tässä työssä käytetty, RT-LAB
simulointilaitteiston konfiguraatio varustettuna yhdellä kohdetyöasemalla, joka toimii
samalla myös käännöstyöasemana.
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Kuva 4.2 RT-LAB laitteisto yhdellä kohdetyöasemalla. [11 s.12]

Kuvassa 4.3 on esitetty järjestelmäkonfiguraatio, jossa on käytössä useampia
kohdetyöasemia, joista yksi on valittu hoitamaan käännöstyöaseman tehtäviä ja muut
vastaavat mallin suorittamisesta. Tällä konfiguraatiolla voidaan simulointia nopeuttaa,
suorittamalla

hajautetun

kohdetyöasemassaan.

mallin

kukin

Reaaliaikainen

osajärjestelmä

tiedonsiirtoyhteys

eri

rinnakkaisesti

omassa

kohdetyöasemien

sekä

kohdetyöasemien ja I/O-järjestelmien välillä hoidetaan FireWire-tiedonsiirtoväylän (IEEE
P-1394) avulla. Ethernet-yhteyttä käytetään simulointimallien ja laskennanaikaisen tiedon
siirrossa ohjaustyöaseman ja kohdetyöasemien välillä. [11 s.4-5]

Kuva 4.3 RT-LAB laitteisto usealla kodetyöasemalla. [11 s.12]

Kuvassa

4.4

on

esitetty

RT-LAB

laitteistolla

suoritettavaa

havainnollistamaan, mitä missäkin työasemassa tapahtuu.

simulointiprosessia
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Kuva 4.4 RT-LAB simulaattorin toiminta.

4.1.2 Simulink-mallin muokkaaminen RT-LAB:a varten
Jotta Simulink-mallia voidaan käyttää RT-LAB:ssa, on siihen tehtävä joitakin muutoksia.
Koska RT-LAB:n perusajatuksena on mallin hajautettu suorittaminen useammalla
tietokoneella, on Simulink-malli jaettava osajärjestelmiin. Jokainen osajärjestelmä on
tarkoitettu suoritettavaksi omassa tietokoneessaan. Osajärjestelmiä on kolmenlaisia:
Console-, Master- ja Slave-osajärjestelmät. Jokaisen mallin on sisällettävä yksi Console- ja
yksi Master-osajärjestelmä. Seuraavassa tarkemmin kustakin osajärjestelmätyypistä:
Console:
-

Console-osajärjestelmä on ohjaustyöasemassa toimiva yksikkö, jonka välityksellä
käyttäjä voi olla yhteydessä järjestelmään. Se sisältää kaikki ne Simulink-lohkot,
jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja katselemiseen. Mitä tahansa näistä käyttäjä
tarvitseekaan reaaliaikamallin suorittamisen aikana, tai sen jälkeen pitää lisätä
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Console-osajärjestelmään. Console-osajärjestelmiä voi olla vain yksi mallia
kohden.
Master:
-

Master on laskentaosajärjestelmä, joka vastaa mallin reaaliaikaisesta laskennasta ja
verkon kokonaissynkronoinnista. Järjestelmissä, joihin on kytketty ulkoisia laitteita,
tämä osajärjestelmä vastaa myös I/O-yhteyksistä. Master-osajärjestelmään on
sisällytettävä ne Simulink-lohkot, jotka kuvaavat signaaleilla sekä I/O-ikoneilla
suoritettavia toimintoja. Master-osajärjestelmiä voi olla vain yksi mallia kohden.

Slave:
-

Slave on myös laskentaosajärjestelmä, joka vastaa mallin laskennasta ja sitä ohjaa
Master-osajärjestelmä, joka synkronoi koko verkon. Slave-osajärjestelmiin
sisällytetään ne Simulink-lohkot, jotka kuvaavat signaaleilla suoritettavia
toimintoja. Slave-osajärjestelmät voivat sisältää I/O-lohkoja, mutta kun nämä
synkronoidaan Slave-osajärjestelmässä, niin ne eivät tule synkronoiduksi I/Oyhteyden kanssa Master-osajärjestelmässä. Reaaliaikaisissa sovelluksissa Slaveosajärjestelmiä voi olla vain yhtä monta kuin on käytettävissä olevia
tietokoneitakin.

Kuvassa 4.5 on esitetty kuinka malli voidaan jaotella eri osajärjestelmiin. Osajärjestelmiä
muodostettaessa on muistettava, että jokainen Simulink-mallin lohko on sisällytettävä
johonkin osajärjestelmään, ylimmällä tasolla mallin on sisällettävä vain osajärjestelmiä.
Osajärjestelmät on nimettävä niiden toimintoja kuvaavia etuliitteitä SC_, SM_ ja SS_
käyttäen, vastaten Console-, Master- ja Slave-osajärjestelmiä. [11 s.38]
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Kuva 4.5 Mallin jakaminen osajärjestelmiin.

Kun malli on saatu jaettua osajärjestelmiin, on niihin vielä lisättävä tiedonsiirrosta
vastaavat OpComm-lohkot, kuva 4.6. Näiden lohkojen tarkoituksena on kerätä kaikki
tulossa olevat signaalit, ja lähettää ne yhtä aikaa eteenpäin. OpComm-lohkot ovat tämän
johdosta asetettava heti Simulink:n syötelohkojen perään. Console-osajärjestelmään
OpComm-lohkoa asetettaessa on huomioitava, että OpComm-lohkoja on vain yksi jokaista
tiedonkeruuryhmää

kohden.

Master-

ja

Slave-osajärjestelmiin

OpComm-lohkoja

asetettaessa on muistettava, että osajärjestelmässä on enintään yksi OpComm-lohko, joka
vastaa tiedonsiirrosta kohdetyöasemien välillä sekä enintään yksi OpComm-lohko, joka
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hoitaa tiedonsiirron Console-osajärjestelmän ja kohdetyöasemien välillä. Näin ollen
Master- ja Slave-osajärjestelmät voivat sisältää enintään kaksi OpComm-lohkoa. [11 s.4142] RT-LAB lisää asennettaessa käytössä tarvittavat valikot ja niiden sisältämät lohkot
Simulink:n valikoiden joukkoon. Näistä valikoista löytyy mm. valmistajakohtaiset ikonit
I/O-järjestelmille.

Kuva 4.6 OpComm-lohko.

Tässä työssä käytettiin Opal-RT:n toimittamaa I/O-järjestelmää, jonka kokoonpano on
esitetty liitteessä 1. I/O-järjestelmien avulla järjestelmään voidaan kytkeä ulkoisia laitteita
kuten esimerkiksi sauvaohjaimia. Tässä työssä I/O-järjestelmään kytkettiin kaksi
analogista sauvaohjainta, joilla ohjattiin nosturin kontin nosto/lasku-liikettä sekä
nostovaunun pituussuuntaista liikettä. Sauvaohjainten fyysisen kytkennän lisäksi oli
Simulink-malliin lisättävä OpAnalogIn-lohko, joka mahdollisti analogisen tiedon
vastaanottamisen I/O-järjestelmästä. Kuvassa 4.7 on esitetty OpAnalogIn-lohko.

Kuva 4.7 OpAnalogIn-lohko.

Näiden muutosten lisäksi on ennen mallin simulointia määriteltävä kyseiselle mallille
sopiva laskenta-askeleen koko, jotta kohdetyöasemien välinen tiedonsiirto ja simuloinnin
nopeus saadaan optimaaliseksi.
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4.1.3 Tiedonkeruu simulointimallista
Tiedonkeruu kohdetyöasemissa suoritettavasta simulointimallista tapahtuu RT-LAB:ssa
yhden tai useamman tiedonkeruuryhmän avulla. Jokaiseen ryhmään voidaan sisällyttää
useita kerättäviä tietoja, jokaisen kerättävän tiedon on kuitenkin oltava saman muotoista
yhden tiedonkeruuryhmän sisällä. Jokaista tiedonkeruuryhmää varten tarvitaan aina yksi
OpComm-lohko Console-osajärjestelmässä. Kerätty tieto voidaan joko tallentaa tiedostoon
kunkin kohdetyöaseman kovalevylle tai esittää graafisesti ohjaustyöasemassa Simulink:n
näyttö-lohkojen

avulla.

Tiedonkeruuparametrien

muokkaus

tapahtuu

RT-LAB:ssa

tiedonkeräysvalikon avulla, kuva 4.8.

Kuva 4.8 RT-LAB:n tiedonkeräysvalikko.

Jokaisen tiedonkeruuryhmän parametreja voidaan muuttaa erikseen toisistaan riippumatta.
Näiden parametrien muokkaus on hyödyllistä, koska tiedonsiirrossa käytettävä Ethernetyhteys ja ohjaustyöasemassa käytettävä, paljon resursseja vaativa, Windows 2000
käyttöjärjestelmä aiheuttavat rajoituksia siirrettävän tiedon määrälle ja siirtonopeudelle.
Parametrien avulla voidaan mm. määrittää kuinka paljon tietoja kerätään, ennen kuin ne
lähetetään ohjaustyöasemalle ja kerätäänkö tietoa jokaiselta laskenta-askeleelta vai
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vaikkapa joka kolmannelta. Kun haluttu määrä tietoa on kerätty, se lähetetään
ohjaustyöasemalle. Jos tietoa kerätään yhteen pakettiin paljon ja se lähetetään
harvakseltaan eteenpäin, saattaa tieto olla havaittavissa epätasaisesti. Jos taas tietoa
lähetetään pienissä paketeissa tiheästi, saattaa kohdetyöasema ylikuormittua ja osa tiedoista
hävitä. Näin ollen on parametrien avulla löydettävä kompromissi sille, kuinka paljon tietoa
kerätään yhteen pakettiin. Vaikka Windows ympäristössä toimiva ohjaustyöasema
kaatuisikin, jatkaa reaaliaikainen malli toimintaansa kohdetyöasemissa. Windowsin
uudelleenkäynnistyksen

jälkeen

voidaan

ohjaustyöasema

kytkeä

uudelleen

reaaliaikamalliin ja jatkaa toimintaa.
Kaikki simuloinnista saatavilla oleva tieto voidaan tallentaa jokaisen kohdetyöaseman
kovalevylle .mat tiedostoksi käyttäen RT-LAB:n OpWriteFile-lohkoa. Käyttäjän täytyy
simuloinnin jälkeen siirtää tallennettu tieto ohjaustyöasemaan, koska tiedonsiirto ei
tapahdu automaattisesti. Tiedoston sisältöä voidaan analysoida esimerkiksi Matlab:n
avulla. [11 s.69-72]
Simulink:n tarjoamien näyttö-lohkojen lisäksi kerättyä tietoa voidaan esittää graafisessa
muodossa mm. LabVIEW avulla. LabVIEW on National Instrumentsin kehittämä
graafinen ohjelmointiympäristö. LabVIEW:n avulla voidaan rakentaa mm. graafisia
käyttöliittymiä, joiden avulla voidaan säätää mallin parametreja sekä tarkkailla mallista
saatavaa informaatiota. LabVIEW:n liittämisen RT-LAB-simulointiin mahdollistaa OpalRT:n Lview-rajapinta. [10]

4.1.4 Simuloinnin käyttöliittymä
RT-LAB:n käyttöliittymänä toimii ohjaustyöasemassa RT-LAB:n päävalikko, kuva 4.9.
Tämän käyttöliittymän avulla Smulink-malli voidaan ladata RT-LAB:iin, kääntää Ckielelle, hajauttaa suoritettavaksi halutussa kohdetyöasemassa ja kontrolloida itse mallin
suoritusta. Lisäksi päävalikon kautta päästään käsiksi mallin parametreihin, järjestelmän
asetuksiin, tiedonkeruuvalikkoon ja myös itse mallin muokkaus onnistuu. [11 s.75]
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Kuva 4.9 RT-LAB:n päävalikko.

Päävalikossa RT-LAB:ia varten muokattu malli avataan ja käännetään. Kääntämisvaiheen
alussa malli jaotellaan ennalta määrättyihin osajärjestelmiin (Console, Master ja Slave),
jonka jälkeen Master- ja Slave-osajärjestelmät käännetään Real-Time Workshop:n avulla
C-kielelle. Seuraavassa vaiheessa C-kielelle käännetyt tiedostot siirretään Ethernetyhteyden välityksellä käännöksestä vastaavaan QNX käyttöjärjestelmällä varustettuun
käännöstyöasemaan, jossa C-koodi käännetään edelleen suorituskelpoiseen muotoon
konekielelle. Seuraavaksi käyttäjä määrää mihin kohdetyöasemaan mikäkin mallin
osajärjestelmä siirretään, jonka jälkeen suorituskelpoinen koodi ladataan haluttuihin
kohteisiin. Tämän jälkeen malli onkin valmis suoritettavaksi. Mallin suorittamiseksi on
valittavissa neljä eri moodia, joista ohjelmistoon perustuva synkronointimoodi
mahdollistaa reaaliaikaisen suorittamisen tietokoneen käyttöjärjestelmän hoitaessa
simuloinnin reaaliaikaisen synkronoinnin tietokoneen keskusyksikön kelloon verraten.
Myös laitteistoon perustuvaa synkronointimoodia voidaan käyttää reaaliaikaisen
simuloinnin yhteydessä. Tässä moodissa I/O-kortin kelloa käytetään simuloinnin
synkronoimiseen. Kaksi muuta suoritusmuotoa ovat ei-reaaliaikaiseen simulointiin
tarkoitettuja. [11 s.79]
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4.1.5 Mallin parametrien hallinta
Päävalikosta löytyvän parametrivalikon avulla voidaan mallin parametrien arvoja muuttaa
ilman, että käynnissä olevaa simulointia tarvitsee pysäyttää tai kääntää uudestaan. Kuvassa
4.10 on esitetty RT-LAB:n parametrivalikko.

Kuva 4.10 RT-LAB:n parametrivalikko.

Parametrien arvojen muuttaminen on hyödyllistä mm. kytkettäessä malliin sauvaohjaimia.
Tällöin joudutaan hakemaan sopiva vahvistuskerroin, jolla ohjaimesta saatava signaali
saadaan vastaamaan haluttua liikenopeutta. Yleisesti ottaen mallin toimintaa säädettäessä
on mallin parametrien muokkausmahdollisuudesta hyötyä haettaessa sopivia arvoja mm.
vahvistuksille, aikavakioille, erilaisille rajoille ym.
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5 VISUALISOINTI
RT-LAB:lla tapahtuvaan reaaliaikaiseen simulointiin voidaan liittää Simulink-näyttöjen ja
LabView:n graafisten käyttöliittymien lisäksi myös reaaliaikaista 3D-animaatiota. Tässä
työssä simulointimalliin liitettävä visualisointi toteutettiin Engineering Animation Inc.:n
Sense8 tuoteperheeseen kuuluvan reaaliaikaisen visualisoinnin mahdollistavan WorldUpanimointiohjelmiston avulla. Tämän lisäksi tarvitaan Opal-RT:n RT3D-rajapinta, joka
mahdollistaa WorldUp:lla luodun 3D-animaation liittämisen RT-LAB-simulaatioon.

5.1 WorldUp 5.0
WorldUp mahdollistaa siis reaaliaikaisesta simuloinnista saatujen tulosten esittämisen
kolmiulotteisessa

virtuaalitodellisuudessa.

WorldUp:n

graafinen

käyttöliittymä

mahdollistaa grafiikan havainnollisen ja helpon muodostamisen. WorldUp:lla grafiikan
muodostamista helpottaa valmiina olevien geometrioiden käyttömahdollisuus. Valmiina
olevia muotoja ovat mm. kuutio, sylinteri, kartio ja pallo. [12 s.16] Kuvassa 5.1 on esitetty
WorldUp-ohjelmiston työpöytä, jossa grafiikan muodostaminen ja virtuaalimaailman
kokoaminen tapahtuu.
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Kuva 5.1 WorldUp:n käyttöliittymä.

Grafiikat voidaan luoda animaatiota varten joko WorldUp:lla itsellään tai ne voidaan tuoda
myös muista ohjelmistoista, kuten esimerkiksi 3D Studio:sta, WorldUp:iin. Valmista
grafiikkaa tuotaessa WorldUp:iin on huomioitava, että olemassa olevan mallin
koordinaatistojen suunnat voivat olla määritelty toisin kuin WorldUp:ssa. Taulukossa 5.1
on esitetty WorldUp:n ymmärtämien geometriatiedostojen muodot. [12 s.231] Muista
ohjelmistoista tuodut grafiikkaelementit on kuitenkin lopuksi koottava yhdeksi
kokonaisuudeksi, 3D-maailman sisältäväksi tiedostoksi, WorldUp:ssa.
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Taulukko 5.1 WorldUp:n tukemat geometriatiedostomuodot.

Tiedostopääte Kuvaus
.3DS

Autodesk 3D Studio mesh

.FLT

MultiGen OpenFlight

.WRL

Virtual Reality Modelling Language 1.0 ja 2.0

.JT

DirectModel (JT) CAD Loader

.NFF

WorldToolKit Neutral File

.OBJ

Wavefront OBJ

.SLP

Pro/Engineer RENDER SLP

.DXF

Autodesk DXF

WorldUp:lla luotuihin objekteihin voidaan liittää syntaktisesti Visual Basic:ä vastaavalla
BasicScript-ohjelmointikielellä tehtyjä ohjelmatiedostoja, joilla voidaan kuvata objektille
reaalimaailman mukainen käyttäytyminen. Näiden ohjelmatiedostojen avulla voidaan myös
välittää objekteille tarvittavat tiedot niiden asemasta ja orientaatiosta ulkopuolisesta
simulointiohjelmistosta, kuten esimerkiksi RT-LAB:sta tai Matlab/Simulink:stä. Näitä
ohjelmatiedostoja on sekä itsenäisesti toimivia että johonkin tehtävään sidottuja. Itsenäisiä
ohjelmatiedostoja ei liitetä mihinkään tiettyyn kappaleeseen, ja ne voidaan suorittaa
simuloinnista riippumattomina. Esimerkiksi aloitus- ja lopetus-ohjelmatiedostot ovat
itsenäisesti toimivia. Tehtävätiedostot liitetään haluttuun objektiin, jolle ne on kirjoitettu.
Esimerkiksi animointitiedostot, joilla tuodaan tietoa RT-LAB-simulaatiosta, ovat
tehtävätiedostoja.

Tehtävätiedostoja

suoritetaan

jatkuvasti,

kun

taas

itsenäiset

ohjelmatiedostot suoritetaan vain tarvittaessa. Esimerkkinä aloitustiedosto, joka suoritetaan
vain silloin, kun visualisointi aloitetaan. [12 s.18]
Valmis animaatio on esitettävissä WorldUp:n mukana toimitettavilla WorldUp Player
ohjelmilla. Ohjelmasta on omat versionsa sekä Direct3D että OpenGL standardia tukeville
näytönohjaimille. Kuva 5.2 on otettu RT-LAB:lla simuloidusta nosturimallista jonka
visualisointi on toteutettu WorldUp Player:n avulla.
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Kuva 5.2 Nosturisimulaattorin 3D-animaatio.

5.2 RT3D
RT3D on Opal-RT:n kehittämä rajapinta, joka mahdollistaa WorldUp:lla luodun
kolmiulotteisten

virtuaalisen

maailman

liittämisen

RT-LAB:ssa

suoritettavaan

reaaliaikaiseen simulaatioon. [13 s.1]
WorldUp:lla luodun grafiikan animointiin RT3D:n avulla tarvitaan edellämainittuja
ohjelmatiedostoja, joilla tuodaan simulointimallista tarvittavat tiedot asemista ja
orientaatioista jokaiselle animoitavalle objektille. Tämä animointitiedosto liitetään
WorldUp:ssa haluttuun kohteeseen, jonka asemat ja orientaatiot kyseinen animointitiedosto
sisältää. Jokaiseen objektiin on siis liitettävä oma animaatiotiedostonsa, jolla kerrotaan
tämän objektin sijainti ja orientaatio. Tämän lisäksi tarvitaan animaation aloitusta ja
lopetusta varten omat ohjelmansa, joiden avulla animaatio joko kytkeytyy RT-LAB:ssa
suoritettavaan malliin tai irtautuu siitä. Nämä ohjelmat suoritetaan aina kun animaation
sisältävä tiedosto avataan tai suljetaan. [13 s.5]
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Koska tässä työssä tarkasteltavana oleva yksinkertaistettu nosturimalli sisältää kolme osaa:
nostovaunu, kontti ja runko, on jokaiselle osalle luotava oma animointitiedostonsa.
Liitteissä 2, 3 ja 4 on esitetty näiden osien animointitiedostot (runko on tässä tapauksessa
kuvattu kahtena palkkina, joille kummallekin on omat animointitiedostonsa). Liitteessä 5
on esitetty aloitustiedosto ja liitteessä 6 on esitetty animoinnin lopetuksessa tarvittava
lopetustiedosto. Aloitus- ja lopetustiedostot ovat sellaisinaan toimivia myös muiden
projektien yhteydessä, mutta animointitiedostoihin on tehtävä aina kulloisenkin tapauksen
vaatimat

muutokset

simulointimallista

saatavien

tietojen

kohtaan.

Alkuosa

animointitiedostosta sen sijaan on liitettävä jokaiseen animointitiedostoon. Näiden
tiedostojen muodostamiseen löytyy ohjeita lähteistä 13, 14 ja 15. Kuvassa 5.3 on esitetty
WorldUp Player:n, RT3D:n ja RT-LAB:n välinen kommunikointi.

Kuva 5.3 WorldUp Playerin, RT3D:n ja RT-LAB:n välinen yhteys.

Jotta RT-LAB:ssa suoritettavasta simulaatiosta saatava data saadaan muidenkin prosessien,
kuten esimerkiksi WorldUp:n käyttöön, on Simulink-malliin lisättävä RT-LAB:n
ExportSignals-lohko Console-osajärjestelmän OpComm-lohkon vasteporttiin, kuva 5.4.
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Kuva 5.4 ExportSignals-lohko lisättynä Console-osajärjestelmään.

59

6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Esimerkkityökierroksi valittiin työkierto, jossa konttia nostetaan ensiksi 5 m ylöspäin (yakselin suunnassa), jonka jälkeen sitä siirretään 20 m eteenpäin (x-akselin suunnassa).
Seuraavaksi konttia lasketaan noin 10 m alaspäin, jonka jälkeen kontti nostetaan takaisin
ylös, ja ajetaan konttia 20 m taaksepäin ja lasketaan se lähtöpaikkaansa, eli 5 m alaspäin.
Työkierto suoritettiin Adams-ohjelmistolla simuloiden, käyttäen 8000 laskenta-askelta 80
sekunnin aikana. Vastaava työkierto suoritettiin sauvaohjaimilla ohjaten RT-LAB:ssa
reaaliaikaisena simulointina. Sauvaohjaimien asematiedot tallentamalla, voitiin työkierron
ohje tuoda Adams:lle Spline-funktion avulla täsmälleen samassa muodossa kuin RTLAB:llekin. Kuvassa 6.1 on esitetty sauvaohjaimilta saadut x- ja y-suuntaisten liikkeiden
ohjesignaalit.

Kuva 6.1 Ohjesignaalit.

Kuvassa 6.2 on esitetty Adams- ja RT-LAB-simulaatioista saadut nostovaunun x-suuntaiset
asemat.
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Kuva 6.2 Nostovaunun x-asema.

Kuvassa 6.3 on esitetty Adams:lla ja RT-LAB:lla saadut tulokset nostovaunun ysuuntaisesta asemasta.

Kuva 6.3 Nostovaunun y-asema.

Kuvassa 6.4 taas on esitetty vastaavasti nostovaunun z-suuntaiset asemat.
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Kuva 6.4 Nostovaunun z-asema.

Vaikka nostovaunun kuvaajissa onkin havaittavissa eroa Adams- ja RT-LABsimulaatioiden välillä, ei havaittavalla erolla ole käytännössä mitään merkitystä, kun
otetaan huomioon Adams:lla saadussa kuvaajassa esiintyvän numeerisen kohinan
suuruusluokka ja käytetyt yksiköt. Nostovaunun asema ei koeolosuhteissa koskaan
saavuttanut sallittuja z-suuntaisen siirtymän raja-arvoja. Näin pienet eroavaisuudet voivat
johtua jo pelkästään Adams:n ja RT-LAB:n ratkaisualgoritmien erilaisuudesta.
Kontin x-, y- ja z-suuntaiset asemat on esitetty vastaavasti kuvissa 6.5, 6.6 ja 6.7 Adams:lla
ja RT-LAB:lla simuloituina. Nosturin rungon x-, y- ja z-asemissa ei tapahdu muutoksia,
joten niiden kuvaajia ei ole tässä yhteydessä tarvetta esittää.
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Kuva 6.5 Kontin x-asema.

Kuva 6.6 Kontin y-asema.
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Kuva 6.7 Kontin z-asema.

Esimerkkinä köysivoimista on y-akselin suunnassa yhdessä köydessä vaikuttava
köysivoima esitetty kuvassa 6.8 sekä Adams:lla että RT-LAB:lla simuloituna.

Kuva 6.8 Köysivoima y-suunnassa yhdessä köydessä.

Kuvassa 6.9 on esitetty siirtovoima, jolla nostovaunun ja kontin yhdistelmää siirretään xakselin suunnassa.
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Kuva 6.9 Siirtovoima x-suunnassa.

Kontaktivoimien, jotka kuvaavat nostovaunun pyöriin kohdistuvia voimia, y- ja zsuuntaiset komponentit yhden nurkan kohdalta on esitetty simuloituina sekä Adams:lla että
RT-LAB:lla kuvassa 6.10.

Kuva 6.10 Kontaktivoimat y- ja z-suunnassa (Adams).

Joissakin RT-LAB:lla saaduissa kuvaajissa, kuten nostovaunun y-akselin suuntaisessa
asemassa, kontakti- ja köysivoimien y-suuntaisissa komponenteissa, on havaittavissa
kohinaa,

mitä

Adams:lla

suoritetussa

simuloinnissa

ei

esiinny.

Tämä

johtuu

katkaisuvirheestä, joka syntyy kun päättymätön sarja joudutaan katkaisemaan johonkin
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tiettyyn termiin. Nostovaunun, kontin tai rungon asemaan tai liikkeisiin tästä virheestä
aiheutuneet voimien muutokset eivät vaikuta. Katkaisuvirhettä voidaan pienentää tai jopa
poistaa käyttämällä jotain muuta numeerisen integroinnin ratkaisumenetelmää ja/tai aikaaskelta. RT-LAB:lla simuloitaessa käytettiin Simulink:n ode4-ratkaisijaa, joka suorittaa
integroinnit neljännen kertaluvun Runge-Kutta menetelmän mukaisesti. Aika-askeleena
simuloinnissa käytettiin 0.005 s. Jos tämä aika-askel muutettaisiin 0.001 s ei katkaisuvirhe
aiheuttaisi kohinaa RT-LAB:n kuvaajissa, jolloin ne vastaisivat paremmin Adams:lla
saatuja kuvaajia. Aika-askeleella 0.001 s suoritettu laskenta kuitenkin vaatii paljon
enemmän laskentatehoa ja tämänhetkinen testilaitteisto ei kykene suorittamaan laskentaa
reaaliaikaisesti kyseisellä aika-askeleella.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Diplomityön

tarkoituksena

oli

mallintaa

satamanosturin

käyttäytymistä

kuvaava

simulointimalli sekä rakentaa Opal-RT:n toimittamista ohjelmistoista ja laitteistoista
toimiva reaaliaikasimulaattori, jolla kyseistä nosturin mallia voidaan simuloida
reaaliaikaisesti 3D-animaatioineen.
Reaaliaikaista simulointia varten nosturi on mallinnettava ohjelmistolla, joka mahdollistaa
mallin kääntämisen C-koodiksi. Yksi tähän tarkoitukseen soveltuva ohjelmisto on
Simulink. Satamanosturin 3D-mallin tekeminen Simulink:llä onnistui loppujen lopuksi
hyvin, vaikka malli olikin monimutkainen ja melko työläs rakentaa isojen matriisien
johdosta. Mallinnuksen aloittaminen Adams:lla ja sen jälkeen Matlab:lla auttoi
huomattavasti onnistuneeseen lopputulokseen pääsyä, koska Adams- ja Matlab-mallien
avulla sai karsittua suurimmat virheet mallista pois. Näiden virheiden etsiminen Simulinkmallista olisi ollut paljon työläänpää ja se olisi vienyt paljon aikaa. Jos mallinnus olisi
jouduttu tekemään ilman Simulink:ä suoraan C-kielellä, olisi mallinnus ollut todella
hankalaa.
Verrattaessa RT-LAB-simulaatiosta saatuja tuloksia Adams:lla saatuihin tuloksiin, voidaan
niiden todeta sekä saavuttavien asemien että voimien osalta vastaavan suuruusluokaltaan
toisiaan. Voimien käyttäytyminen vaikuttaa lisäksi loogiselta. RT-LAB:lla simuloitaessa
oli y-akselin suunnassa vaikuttavissa voimissa havaittavissa kohinaa Adams-simulointeihin
verrattuna. Nämä erot on selitettävissä yhtälöjen ratkaisemiseen käytettävien algoritmien
eroista ja erilaisista laskentatarkkuuksista. Käytännössä näillä eroilla ei ollut merkittävää
vaikutusta nosturin tai kontin asemaan.
Jatkettaessa nosturin mallinnusta kohti lopullista opetussimulaattorissa käytettävää mallia,
on sitä tarkennettava mm. mittojen ja köysien lukumäärän ja sijainnin osalta sekä siirto- ja
nostomoottoreiden kuvauksen osalta. Lisäksi malliin on lisättävä ominaisuuksia kuten zakselin suuntainen liikemahdollisuus, kontin kallistus- ja kiertomahdollisuudet. Nosturi on
nyt

mallinnettu

jäykkänä

rakenteena.

Nosturin

runko

on

kuitenkin

tarkoitus

tulevaisuudessa kuvata joustavana, jolla saadaan enemmän todenmukaista tunnetta
simulaattoriin. FE-menetelmän avulla voidaan ratkaista jouston aiheuttamat siirtymät
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rakenteessa. Kun jousto on tiedossa, voidaan muodostaa jousivakioille matemaattinen
yhtälösovite, jonka avulla jousto voidaan kuvata mallissa.
RT-LAB

ohjelmistoon

perustuva

reaaliaikasimulaattori

osoittautui

toimivaksi

kokonaisuudeksi. Nosturin toimintaa kuvaava Simulink-malli kääntyi Real-Time
Workshop:n avulla C-kielelle, josta malli saatiin edelleen käännettyä konekielelle,
suoritettavaan muotoon. Mallin suorituksessa ei ollut havaittavissa viiveitä, vaan mallin
suoritus tapahtui reaaliaikaisesti kuten pitikin. RT-LAB reaaliaikasimulaattorin käyttö on
helppoa ja sen oppii nopeasti. RT-LAB-ohjelmiston asennuksen osalta RT-LAB:n
ohjeistuksessa sen sijaan on vielä toivomisen varaa.
Tässä työssä käytössä olleen testilaitteiston, joka käsitti yhden ohjaustyöaseman ja yhden
kohdetyöaseman,

suorituskyky

riitti

simuloimaan

tämänhetkistä

nosturimallia

reaaliaikaisesti. Koska malliin kuitenkin lisätään vielä paljon uusia toimintoja, niin
simulaattoriin

olisi

hyvä

hankkia

ainakin

yksi

kohdetyöasema

lisää.

Yksi

lisäkohdetyöasema lisää järjestelmän tehoa Opal-RT:n mukaan, suoritettavasta mallista
riippuen, noin 10…100%. Tarvittavien työasemien lopullisen määrän näkee kuitenkin
vasta sitten kun malli on lopullisessa muodossaan.
Visualisointi onnistui Opal-RT:n RT3D-rajapinnan ja WorldUp-ohjelmiston avulla
helposti. WorldUp:n avulla oli helppo ja nopea luoda yksinkertaista grafiikkaa
simulointimalliin liitettäväksi. Myös tietojen välittämiseen simulointimallista animaatiolle
tarvittavien ohjelmatiedostojen kirjoitus onnistui suuremmitta vaivoitta, selkeiden
ohjekirjojen avulla. Miinukseksi WorldUp:lle voidaan merkitä se, että WorldUpohjelmiston työympäristö kaatuili tiheään. Tämä häiritsi hieman grafiikoiden rakentamista.
Syitä näille kaatumisille ei käytön aikana ehditty löytää. Sen sijaan animoinnissa
tarvittavassa WorldUp Player:ssä ei tätä kaatuilua esiintynyt. Kaiken kaikkiaan RT-LAB
reaaliaikasimulaattori visualisointeineen vaikuttaa toimivalta ratkaisulta, ja järjestelmän
laajennusmahdollisuus takaa sen, että järjestelmä ei jää tehojensa suhteen ihan heti
vanhaksi.

68

LÄHDELUETTELO
[1]

Mikkola Aki. Mekatronisen koneen simulointi. Luentomoniste. LTKK. 2000. 96 s.

[2]

Shabana Ahmed A. Dynamics of Multibody Systems. 1998. 372 s. ISBN 0-52159446-4.

[3]

Finncontainers

[verkkosivu].

[viitattu

27.2.2002].

Saatavissa:

http://www.finncontainers.fi/
[4]

Kaakkois-Suomen

osaamiskeskuksen

tiedote:

Simulaattorihanke

toteutuu

15.1.2002. 1 s.
[5]

Ylönen Anssi. Siltanosturin mallinnusmenetelmien kehittäminen. Diplomityö.
LTKK. 2001. 72 s.

[6]

Nikravesh Parviz. Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems. 1998. 370 s.
ISBN 0-13-164220-0 025.

[7]

Using the ADAMS/View Function Builder. Mechanical Dynamics, Inc., 1999. 638
s.

[8]

Korpipää Tomi. Hajautusalustan suunnittelu reaaliaikasovelluksessa, VTT. Espoo
1998. 58s. VTT tiedotteita 1914 Valtion teknillinen tutkimuskeskus ISBN 951-385315-2

[9]

Hämäläinen Mikko. Kaupallisen reaaliaikasimulointiohjelmiston mahdollisuudet
mekatronisen konejärjestelmän tuotekehityksessä. Diplomityö. LTKK. 2000. 66 s.

[10]

RT-LAB-esite. 12 s.

[11]

RT-LAB 6.0 User’s Manual. Opal-RT Technologies Inc., 2001. 143 s.

69

[12]

WorldUp User’s Guide Release 5. Engineering Animation Inc., 2000. 264 s.

[13]

RT3D 1.0 User’s Manual. Opal-RT Technologies Inc., 2001. 16 s.

[14]

WorldUp Programmer’s Guide Release 5. Engineering Animation Inc., 2000. 274
s.

[15]

WorldUp BasicScript Reference Manual Release 5. Engineering Animation Inc.,
2000. 774 s.

LIITTEET
Liite 1.

Laitteisto ja ohjelmisto.

Liite 2.

Nostovaunun animointitiedosto.

Liite 3.

Kontin animointitiedosto.

Liite 4.

Rungon animointitiedostot.

Liite 5.

Aloitustiedosto, StartupScript.ebs.

Liite 6.

Lopetustiedosto, ShutdownScript.ebs.

Laitteisto ja ohjelmisto.

Liite I
1/2

Ohjaustyöasema
PC: Intel Pentium III 933 MHz
Emolevy: ASUS CUV4X-C
Keskusmuisti: 512 Mt
Näytönohjain: Matrox G450 32Mb Ddram DualHead
Laitteisto

Verkkokortti: 2 kpl, 3com 3C905C-TXB Fast Etherlink XL PCI 10/100
base-tx
Lisäksi: 21” näyttö
näppäimistö
rullahiiri
Käyttöjärjestelmä: Windows 2000
Dynamiikan mallinnus: Matlab 6.1 Version 6.10.450 Release 12.1
Simulink 4.1

Ohjelmisto

Käännös C-kielelle: Real-Time Workshop 4.1
Reaaliaikainen simulointi: RT-LAB 6.0
Visualisointi: RT3D v1.0
WorldUp Release 5.0
WorldUp Player

Laitteisto ja ohjelmisto.

Liite I
2/2

Kohdetyöasema
PC: Intel Pentium III 933 MHz
Emolevy: ASUS CUV4X-C
Keskusmuisti: 1024 Mt
Näytönohjain: Matrox G450 32Mb Ddram DualHead
Verkkokortti: 3com 3C905C-TXB Fast Etherlink XL PCI 10/100 base-tx
I/O-järjestelmä:
Acromag APC-8620 PCI 5 IP Carrier board
Laitteisto

Acromag IP 320 A/D 20/40x12-bit @10us/ch analogia/digitaalimuunnin,
paikassa A
Acromag IP 220-8 D/A 8x12-bit @10us/8ch digitaali/analogiamuunnin,
paikassa B
Acromag IP 470 DIO 48x1-bit TTL I/O digitaalinen input/output, paikassa C
ICS PCIDCC20-P, 20x16 bit Counter/Timer
Lisäksi: 21” näyttö
näppäimistö
rullahiiri
Reaaliaikakäyttöjärjestelmä: QNX RTOS v6.1

Ohjelmisto Reaaliaikainen simulointi: RT-LAB 6.0
C –kääntäjä: GCC

Nostovaunun animointitiedosto.

Liite II
1/3

Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSGetSignals to ask for new signals samples from the model
' Call opDSSignal(index) to get the signal corresponding to index.
'

NB: signal numbering starts with 0

'------------------------------------------------------------------------

Public modelConnected

as Integer

Public continueAcq

as Integer

Public acquisitionGroup as Integer

Declare Function opDSGetSignals

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSGetNumSignals CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal
acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSSignal

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer, ByVal signalIndex as Integer) as Double

Sub Task

dim acqgr

as Integer

dim rc

as Integer

dim nbSignals

as Integer

' Are we connected to a model and do we still want animation data ?
if modelConnected = 1 and continueAcq = 1 then

'------------------------------------' Get animation data from model
rc = opDSGetSignals(AcquisitionGroup)
'-------------------------------------

Nostovaunun animointitiedosto.

Liite II
2/3

if rc <> 0 then
Message "Error " + str$(rc) + " from opDSGetSignals."
continueAcq = 0
else
'------------------------------------' Get and display the number of signals
nbSignals = opDSGetNumSignals(AcquisitionGroup)
Message "Received " + str$(nbSignals) + " signals from
acq group " + str$(acqgr)
'-------------------------------------

'------------------------------------------'
'----------- Animate nostovaunu -----------'
'------------------------------------------'
dim Valuenx

as Double

dim Valueny

as Double

dim Valuenz

as Double

dim objn

as Movable

dim posn

as Vect3d

dim orin

as orientation

Valuenx = opDSSignal (AcquisitionGroup,0)
Valueny = opDSSignal (AcquisitionGroup,1)
Valuenz = opDSSignal (AcquisitionGroup,2)

set objn = GetMovable("Nostovaunu")
objn.GetGlobalLocation posn, orin

posn.X = Valuenx
posn.Y = -Valueny
posn.Z = -Valuenz

dim Valuenxrot

as Double

dim Valuenyrot

as Double

Nostovaunun animointitiedosto.

Liite II
3/3

dim Valuenzrot

as Double

Valuenxrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,3)
Valuenyrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,4)
Valuenzrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,5)
OrientSet orin, Valuenxrot, Valuenyrot, Valuenzrot

objn.SetGlobalLocation posn, orin

end if
end if

End Sub

Kontin animointitiedosto.

Liite III
1/3

Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSGetSignals to ask for new signals samples from the model
' Call opDSSignal(index) to get the signal corresponding to index.
'

NB: signal numbering starts with 0

'------------------------------------------------------------------------

Public modelConnected

as Integer

Public continueAcq

as Integer

Public acquisitionGroup as Integer

Declare Function opDSGetSignals

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSGetNumSignals CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal
acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSSignal

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer, ByVal signalIndex as Integer) as Double

Sub Task

dim acqgr

as Integer

dim rc

as Integer

dim nbSignals
dim Value

as Integer

as Double

dim obj

as Movable

dim pos

as Vect3d

dim ori

as orientation

' Are we connected to a model and do we still want animation data ?
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if modelConnected = 1 and continueAcq = 1 then

'------------------------------------' Get animation data from model
rc = opDSGetSignals(AcquisitionGroup)
'-------------------------------------

if rc <> 0 then
Message "Error " + str$(rc) + " from opDSGetSignals."
continueAcq = 0
else
'------------------------------------' Get and display the number of signals
nbSignals = opDSGetNumSignals(AcquisitionGroup)
Message "Received " + str$(nbSignals) + " signals from
acq group " + str$(acqgr)
'-------------------------------------

'------------------------------------------'
'------------ Animate kontti --------------'
'------------------------------------------'
Value = opDSSignal (AcquisitionGroup,1)

set obj = GetMovable("Kontti")
obj.GetGlobalLocation pos, ori
pos.Y = pos.Y - Value
obj.SetGlobalLocation pos, ori

'Valuexrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,4)
'Valueyrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,5)
'Valuezrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,6)
'OrientSet ori, Valuexrot, Valueyrot, Valuezrot

'------------------------------------------' Get first signal to animate "Kontti"
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'Value = opDSSignal (AcquisitionGroup,0)
'------------------------------------------'set RobotJoint = getgeometry("OpJointLink1")
'OrientSet OpAngle, 0, Value, 0
'RobotJoint.SetRotation OpAngle
'------------------------------------------' Get second signal to animate "OpJointLink2"
'Value = opDSSignal (AcquisitionGroup,1)
'------------------------------------------'set RobotJoint = getgeometry("OpJointLink2")
'OrientSet OpAngle, Value, 0, 0
'RobotJoint.SetRotation OpAngle

'------------------------------------------' Get third signal to animate "OpJointLink3"
'Value = opDSSignal (AcquisitionGroup,2)
'------------------------------------------'set RobotJoint = getgeometry("OpJointLink3")
'OrientSet OpAngle, 0, 0, Value
'RobotJoint.SetRotation OpAngle

end if
end if

End Sub

Rungon animointitiedostot.

Liite IV
1/5

'--------Oikea runkopalkki----------------------------------------------Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSGetSignals to ask for new signals samples from the model
' Call opDSSignal(index) to get the signal corresponding to index.
'

NB: signal numbering starts with 0

'------------------------------------------------------------------------

Public modelConnected

as Integer

Public continueAcq

as Integer

Public acquisitionGroup as Integer

Declare Function opDSGetSignals

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSGetNumSignals CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal
acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSSignal

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer, ByVal signalIndex as Integer) as Double

Sub Task

dim acqgr

as Integer

dim rc

as Integer

dim nbSignals

as Integer

' Are we connected to a model and do we still want animation data ?
if modelConnected = 1 and continueAcq = 1 then

'------------------------------------' Get animation data from model
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rc = opDSGetSignals(AcquisitionGroup)
'-------------------------------------

if rc <> 0 then
Message "Error " + str$(rc) + " from opDSGetSignals."
continueAcq = 0
else
'------------------------------------' Get and display the number of signals
nbSignals = opDSGetNumSignals(AcquisitionGroup)
Message "Received " + str$(nbSignals) + " signals from
acq group " + str$(acqgr)
'-------------------------------------

'------------------------------------------'
'------------- Animate runko --------------'
'------------------------------------------'

dim Valuerx

as Double

dim Valuery

as Double

dim Valuerz

as Double

dim objr

as Movable

dim posr

as Vect3d

dim orir

as orientation

Valuerx = opDSSignal (AcquisitionGroup,12)
Valuery = opDSSignal (AcquisitionGroup,13)
Valuerz = opDSSignal (AcquisitionGroup,14)

set objr = GetMovable("Runko o")
objr.GetGlobalLocation posr, orir

posr.X = Valuerx + 15
posr.Y = -Valuery
posr.Z = -Valuerz + 1.22
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dim Valuerxrot

as Double

dim Valueryrot

as Double

dim Valuerzrot

as Double

Valuerxrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,15)
Valueryrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,16)
Valuerzrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,17)
OrientSet orir, Valuerxrot, Valueryrot, Valuerzrot

objr.SetGlobalLocation posr, orir

end if
end if

End Sub

ja

'--------Vasen runkopalkki----------------------------------------------Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSGetSignals to ask for new signals samples from the model
' Call opDSSignal(index) to get the signal corresponding to index.
'

NB: signal numbering starts with 0

'------------------------------------------------------------------------

Rungon animointitiedostot.

Liite IV
4/5

Public modelConnected

as Integer

Public continueAcq

as Integer

Public acquisitionGroup as Integer

Declare Function opDSGetSignals

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSGetNumSignals CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal
acqgr as Integer) as Integer
Declare Function opDSSignal

CDecl Lib "DataServer.dll" ( ByVal

acqgr as Integer, ByVal signalIndex as Integer) as Double

Sub Task

dim acqgr

as Integer

dim rc

as Integer

dim nbSignals

as Integer

' Are we connected to a model and do we still want animation data ?
if modelConnected = 1 and continueAcq = 1 then

'------------------------------------' Get animation data from model
rc = opDSGetSignals(AcquisitionGroup)
'-------------------------------------

if rc <> 0 then
Message "Error " + str$(rc) + " from opDSGetSignals."
continueAcq = 0
else
'------------------------------------' Get and display the number of signals
nbSignals = opDSGetNumSignals(AcquisitionGroup)
Message "Received " + str$(nbSignals) + " signals from
acq group " + str$(acqgr)
'-------------------------------------
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'------------------------------------------'
'------------- Animate runko v ------------'
'------------------------------------------'
dim Valuervx

as Double

dim Valuervy

as Double

dim Valuervz

as Double

dim objrv

as Movable

dim posrv

as Vect3d

dim orirv

as orientation

Valuervx = opDSSignal (AcquisitionGroup,12)
Valuervy = opDSSignal (AcquisitionGroup,13)
Valuervz = opDSSignal (AcquisitionGroup,14)

set objrv = GetMovable("Runko v")
objrv.GetGlobalLocation posrv, orirv

posrv.X = Valuervx + 15
posrv.Y = -Valuervy
posrv.Z = -Valuervz - 1.22

dim Valuervxrot

as Double

dim Valuervyrot

as Double

dim Valuervzrot

as Double

Valuervxrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,15)
Valuervyrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,16)
Valuervzrot = opDSSignal (AcquisitionGroup,17)
OrientSet orirv, Valuervxrot, Valuervyrot, Valuervzrot

objrv.SetGlobalLocation posrv, orirv

end if
end if
End Sub
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Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSConnect to connect to a running MATLAB, MatrixX or RT-LAB
Model
' AcquisitionGroup must be set to the number specified on the OpComm icon
'------------------------------------------------------------------------

Public modelConnected

as Integer

Public continueAcq

as Integer

Public acquisitionGroup as Integer

Declare Function opDSConnect CDecl Lib "DataServer.dll" () as Integer

Sub Main()

dim rc

as Integer

dim win

as Window

dim s

as script

set win

= getfirstwindow()

win.NavBarOptions 0
win.title = "RT3D - Viewer"

continueAcq

= 1

'---------------------------'Set the acquisition group
AcquisitionGroup

= 1

'---------------------------'---------------------------'Connect to a running model
rc = opDSConnect()
'----------------------------
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if rc=0 then
message "Connected to model"
modelConnected = 1
else
message "Not connected to model"
modelConnected = 0
end if

End Sub
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Option Explicit

'-----------------------------------------------------------------------' OPAL-RT RT3D.
' Call opDSDisconnect to disconnect from the model
'------------------------------------------------------------------------

Public modelConnected as Integer

Declare Function opDSDisconnect CDecl Lib "DataServer.dll"

Sub Main()

dim rc as Integer

if modelConnected=1 then

'---------------------------' Disconnect from model
rc=opDSDisconnect
'----------------------------

modelConnected=0
message "Disconnected from model"
end if

End Sub

