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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkintotyön tarkoituksena on ollut laatia selkeä suomenkielinen käyttöohje I-Deas 12 NX 
3D-mallinnusohjelman käyttöön. Käyttöohje on tehty versiolle 12, mutta se pätee suurimmilta 
osin myös versioihin 9-11. Käyttöohje on rajattu käsittelemään kokoonpanojen ehdot, 
konfiguraatiot sekä sekvenssien ja animaatioiden käytön suunnittelun apuna. Ohjeesta on 
jätetty pois aihepiiriin liittyvät kehittyneet animaatiot sekä yhteentörmäysten ja liikevälysten 
tarkastelu. 
 
Ohjeen käyttö edellyttää, että ohjeen käyttäjä hallitsee osien ja kokoonpanojen mallinnuksen 
perusteet I-Deaksella, sillä näitä osa-alueita ei tässä ohjeessa käsitellä. 
 
Kyseisen tutkintotyön on tilannut Sweco PIC:n Tampereen aluetoimisto. Ennen kyseistä 
tutkintotyötä on yrityksessä ollut käytössä suomenkielisenä varsin suppeasti aihepiiriä 
käsittelevä ohjeistus. Laajemmin aihetta lähestyvä englanninkielinen ohje on taasen hieman 
hankalasti lähestyttävä. Näin on muodostunut tarve I-Deaksen parissa aloitteleville 
suunnittelijoille suunnatulle työohjeelle, jota voivat myös käyttää ohjelman parissa pidempään 
työskennelleet muistinsa tukena.  
 
Käyttöohjeessa on käytetty pääosin lähteenä englanninkielistä I-Deas 12 Online Help 
Librarya. Suomenkielistä lähdeaineistoa on ollut käytössä niukasti. Tästä johtuen voivat 
ohjeessa käytetyt termit poiketa muiden 3D-mallinnusohjelmien vastaavista. Merkittävä osa 
käyttöohjeen sisällöstä perustuu ohjelman käyttökokemuksiin, eikä näin ollen ole välttämättä 
löydettävissä kirjallisista lähteistä. 
 
Käyttöohje tulee jakeluun sähköisessä muodossa Sweco PIC:n sisäiseen verkkoon osaksi 
laajempaa I-Deaksen käyttöä käsittelevää ohjeistusta. Siellä se on kaikkien sitä tarvitsevien 
suunnittelijoiden saatavilla. Jatkossa käyttöohjetta kehitettäneen tekemällä siitä tiivistetty 
versio pikaohjeeksi ohjelmaa hieman enemmän käyttäneille. Lisäksi voidaan jatkossa ottaa 
tarkemmin kantaa ehtojen ja konfiguraatioiden kirjastointiin liittyviin ongelmiin. 
 
 
 



 
TAMPERE POLYTECHNIC  

Mechanical and Production Engineering  

Product development 

Vehkamäki, Jarno Instructions for Using Assembly Constrains and Configurations 

with I-DEAS 12 NX 

Engineering Thesis  50 pages + 23 appendices 

Thesis Supervisor  Esko Kurki (Lic. Tech) 

Commissioning Company Sweco PIC Oy, Supervisor: Sami Porvali (BSc) 

April 2007 

Keywords  3D-modeling, configurations, constrains, I-DEAS, instructions 

 

ABSTRACT 
 
The purpose of this bachelor thesis was to create a well-defined Finnish instructions for using 
I-DEAS 12 NX 3D-modeling program. These instructions are made for version 12 but they 
are also mainly compatible with versions 9-11. Instructions cover assembly constrains, 
configurations, sequences and basic animations. However, it does not include sophisticated 
animations or checking interferences.  
 
To use these instructions, one has to be familiar with how to create parts and assemblies with 
I-Deas. 
 
This thesis was ordered by Sweco PIC’s area office in Tampere. Before this thesis, the 
company had only very concise Finnish instructions concerning the subject. The subject is 
more widely presented in an English manual but it is little laborious to use. Thus there was a 
need for Finnish instructions that are made for designers who are new with I-Deas but which 
can also be used by designers that are more experienced with the program to support their 
memory. 
 
In these instructions the main source of information has been English I-Deas 12 Online Help 
Library. Finnish sources have hardly been used. Because of this fact it is possible that the 
terms used in this thesis may differ from the ones used in other similar 3D-programs. 
Significant part of the contents of the instructions is based on personal experiences of using 
the program. Thus it is possible that some of the things mentioned in the instructions are not 
to be found in other written sources. 
 
The instructions will be placed in Sweco PIC’s intranet as a part of a bigger collection of 
instructions dealing with the I-Deas -program. There it will be available for everyone. In the 
future, the instructions will probably be developed by making a more concise version of it for 
more experienced users of I-Deas. Also it is possible that instruction containing more 
information about what happens when assemblies containing constrains and configurations 
are put in or out of a library are produced. 
 



 
ALKUSANAT 
 

Tämä tutkintotyö on tehty keväällä 2007 Sweco PIC Oy:n Tampereen aluetoimiston 

tilauksesta. 

 

Aiempien käyttökokemuksien perusteella I-Deaksesta ja muista vastaavista ohjelmista oli 

työn aihepiiri tuttu. Tästä huolimatta koen oppineeni työtä tehdessäni paljon minulle 

entuudestaan tuntemattomia asioita. Haasteelliseksi työssä koin siihen liittyvän 

lähdemateriaalin kääntämisen ja jäsentelyn helppolukuiseksi paketiksi. Satunnaiset puutteet 

lähdemateriaalissa edellyttivät myös suuren osan materiaalista tarkastamista empiirisesti. 

 

Tahdon osoittaa kiitokseni Sweco PIC:lle mahdollisuudesta tehdä tämä päättötyö sekä työn 

aiheen kehittäneelle ja valvoneelle Sami Porvalille. Kiitokset kuuluvat myös työn ohjanneelle 

Esko Kurjelle ja tekstin tarkastaneelle Kirsti Kalliolle. 
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1 JOHDANTO 
 

Tämä on suomenkielinen käyttöohje I-Deas 12 NX 3D–mallinnusohjelman 

käyttöön. Ohje on tehty versiolle 12, mutta se pätee suurimmilta osin myös 

versioille 9-11. Ohjeen sisältö on rajattu käsittelemään kokoonpanojen 

asemointiehdot, konfiguraatiot sekä sekvenssien ja animaatioiden käytön 

suunnittelun apuna. Ohjeesta on jätetty pois aihepiiriin liittyvät kehittyneet 

animaatiot sekä yhteentörmäysten ja liikevälysten tarkastelu. Termit 

asemointiehdot, konfiguraatiot, sekvenssit ja animaatiot on selitetty niitä 

käsittelevissä kappaleissa. 

 

Tätä ennen oli Sweco PIC:n Tampereen aluetoimistolla käytössään 

suomenkielisenä vain varsin suppeasti aihetta käsittelevä ohje /1/, joten tarve 

tälle ohjeistukselle oli olemassa. Sisällöltään suunnilleen vastaava tietolähde 

aiheesta löytyy englanninkielisenä sähköisessä muodossa /4/ 

 

Käyttöohje on suunnattu I-Deaksen parissa aloitteleville suunnittelijoille, mutta 

sitä voivat myös käyttää ohjelman parissa pidempään työskennelleet muistinsa 

tukena. Ennen ohjeeseen perehtymistä tulisi käyttäjän hallita osien ja 

kokoonpanojen luominen. Tämä siksi, ettei tässä ohjeessa käydä näitä asioita 

läpi, vaan esimerkiksi esimerkkitehtävissä ne oletetaan osattavaksi. Lisäksi 

teksti saattaa pitää sisällään termistöä, joka ei avaudu aiheeseen 

perehtymättömälle. 

 

Ohjeistukset osien ja kokoonpanojen luontiin löytyvät suomenkielisenä 

painettuna versiona toimistolta /1/ ja englanninkielisenä sähköisessä muodossa 

/4/.  

 

Käyttöohje pitää jatkossa sisällään seuraavaa: 

 

 Kappaleessa 2 käsitellään asemointiehdot ja niiden käyttö. Kerrotaan miten ja 

mihin niitä tulisi käyttää sekä miten niitä voi muokata ja poistaa.  
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Kappaleessa 3 käsitellään konfiguraatiot. Käydään läpi konfiguraatioiden luonti, 

muokkaus ja poistaminen. Selvitetään, miten konfiguraatioita voi käyttää 

suunnittelun apuna ja kuinka niiden kanssa tulee menetellä kokoonpanoja 

kirjastoitaessa.  

 

Kappaleessa 4 käydään läpi konfiguraatioista tehtävät sekvenssit ja animaatiot. 

Esitetään kaksi eri tapaa tehdä sekvenssi ja luoda animaatio.  

 

Kappaleessa 5 on yhteenveto työstä.  

 

Liitteenä on kaksi esimerkkitehtävää, joiden tarkoituksena on hahmottaa 

ohjeessa kerrottua. Ensimmäisessä esimerkissä tehdään kokoonpano, jossa on 

kolme eriaikaisesti avautuvaa tetraedriä. Esimerkin avulla käsitellään muun 

muassa varsinaisessa tekstissä epätarkasti esitetty konfiguraatioiden 

periyttäminen. Toinen esimerkki kuvaa kokoonpanoa, jossa kaksi mäntää 

liikkuu sylinterissä eriaikaisesti. Tällä esimerkillä pyritään hahmottamaan 

toimintoja, joita ensimmäisessä harjoitustehtävässä ei kyetty esittämään. 
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2 ASEMOINTIEHDOT 
 

2.1. Johdanto 

 

Tuotaessa osa kokoonpanoon muodostuu siitä instanssi, joka on eräänlainen 

kuvanto osasta, ei itse osa. Yleensä luodut instanssit halutaan paikoittaa tietyllä 

tavalla toisiinsa nähden. Tämä voidaan suorittaa yksinkertaisesti siirtelemällä 

instanssit asemointikomennoilla kuten move tai rotate haluttuihin paikkoihin. 

Ongelmana tässä menetelmässä kuitenkin on, etteivät instanssien sijainnit 

toisiinsa nähden säily, jos esimerkiksi jonkin osan mitat tai sijainti muuttuvat 

/1/. Vastaavasti käy, jos itse osaa liikutetaan. Tällöin kaikki siitä luodut 

instanssit siirtyvät, ellei niitä ole asemointiehdoilla sidottu /2/. Osien siirtelyä 

niiden luomisen jälkeen tulisi ehdottomasti välttää.  

 

Jotta instanssien keskinäiset sijainnit säilyisivät muuttumattomina osiin 

tehdyistä muutoksista huolimatta, tarvitaan asemointiehtoja. Asemointiehdot 

toisin sanoen luovat instanssien välille pysyviä ehtoja, joiden perusteella niiden 

sijainti ja vapausasteet määräytyvät /1/. 

 

Asemointiehdot ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun instansseihin tulee 

suunnittelun edetessä useita muutoksia tai kokoonpano sisältää useita eri 

konfiguraatioita. Tällöin asemointiehtojen käyttö nopeuttaa suunnittelua, kun 

osien paikoitusta ei tarvitse osien muuttuessa aina tehdä uudestaan kussakin 

konfiguraatiossa. Haittapuolena asemointiehtojen käytössä on mallin 

raskaantuminen ja siirtoihin liittyvät ongelmat /4/. 

 

I-DEAS käyttää VGX-ehtojärjestelmää, joka mahdollistaa 2D-ehtojen 

(esimerkiksi Parallel, Tangent) käytön myös kokoonpanoissa. Järjestelmän 

etuna on, että sen sijaan että seurattaisiin sarjaa kehotteita, joilla lukitaan kaikki 

kuusi kahden instanssin välistä vapausastetta, kukin vapausaste voidaan lukita 
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ehdoilla intuitiivisemmin. Tämä mahdollistaa myös suuremman joustavuuden 

siinä, miten instanssi on ehdotettu suhteessa useampaan instanssiin /2/. 

 

Ehdot voidaan luokitella kolmeen eri pääryhmään: 

 

1. constrains eli geometriset ehdot (esimerkiksi parallel, perpendicular) 

2. dimensions eli mitoitusehdot (esimerkiksi linear, angular) 

3. assembly equations eli kokoonpanoyhtälöt /4/. 

 

Tässä osiossa käydään yksitellen läpi kokoonpanoihin liittyvät ehdot, niiden 

käyttö, muokkaus ja poistaminen. 

 

 

2.2 Ehdot 

 

Ehtoja voidaan lisätä avaamalla Menu-valikosta polku Options\Menus 

On/Of\Constrains. Helpoiten ehtojen käyttö kuitenkin onnistuu käyttämällä 

työkalupalkin kuvakkeita. Dimension- ja Assembly Equations - ehdot löytyvät 

työkalupalkin Assembly Commands -paneelista, samoin kuin 

Constrain_Dimension -painike (kuva 1), jolla avautuu Constrain-työkalupaneeli 

(kuva 2, keskimmäinen paneeli). 
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Kuva 1. Constrain Dimension -toiminto, Dimension- ja Assembly Equations -ehdot. 

 

 

Avautuneen Constrain-paneelin sisältämät painikkeet on esitetty kuvassa 2. 

Koska I-DEAS käyttää samaa asemointiehtopaneelia osamallinnuksessa ja 

kokoonpanossa, eivät kaikki painikkeet ole käytössä. Kokoonpanoissa 

toimimattomat painikkeet on yliviivattu kuvassa. 
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Kuva 2. Constrain-valikko. Painikkeet, jotka eivät toimi kokoonpanoissa on yliviivattu. 
 

 

Ehtoja voidaan soveltaa ehdosta riippuen seuraaviin geometrian 

peruskäsitteisiin: 

 

• tasoihin, joihin kuuluvat tasomaiset pinnat, koordinaatistojen tasot ja 

referenssitasot 

• lieriömäisiin pintoihin 

• pallomaisiin pintoihin 

• viivoihin, joihin kuuluvat lineaariset viivat, keskiviivat, referenssiviivat ja 

koordinaatistojen akselit 

• pisteisiin, joihin kuuluvat viivojen kohtauspisteet, keskipisteet, 

referenssipisteet ja koordinaatistojen origot /4/. 

 

Taulukossa 1 on esitetty, mihin geometrioihin kutakin ehtoa voi käyttää. 
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Taulukko 1. Geometriat, joihin eri asemointiehtoja voi käyttää /4/. 

 
 

 

2.2.1 Parallel-ehto /4/ 

 

 Parallel-ehto eli yhdensuuntaisuusehto kääntää yhtä tai kahta instanssia, kunnes 

ne ovat yhdensuuntaisia.  

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Parallel-toiminto. 

2. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

3. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 
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2.2.2 Perpendicular-ehto /4/ 

 

 Perpendicular -ehto eli kohtisuoruusehto kääntää yhtä tai kahta instanssia, 

kunnes ne ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.  

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Perpendicular-toiminto. 

2. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

3. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 

 

 

2.2.3 Tangent-ehto /4/ 

 

 Tangent-ehto eli tangentiaalisuusehto liikuttaa yhtä tai kahta instanssia, kunnes 

ne ovat sijoittuneet tangentiaalisesti toisiinsa nähden. Tangentiaalisuusehtoa 

voidaan pääsääntöisesti käyttää, kun vähintään toinen ehdotettavista 

geometrioista on lieriömäinen tai pallomainen pinta. Poikkeuksen tähän 

sääntöön tekee lieriöpinnan ja viivan välinen tangentiaalisuusehto, joka ei ole 

mahdollinen. Kyseinen orientointi voidaan kuitenkin toteuttaa käyttämällä 

Coincident & Collinear-ehtoa. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Tangent-toiminto. 

2. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

3. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 
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2.2.4 Coincident & Collinear -ehto /4/ 

 

 Coincident & Collinear -ehdolla eli yhtenevyysehdolla voidaan asettaa: 

 

1. Kaksi viivaa samalle suoralle 

2. Viiva ja piste samalle suoralle 

3. Kaksi pistettä yhteneviksi 

4. Kaksi pintaa vastakkaisiksi 

5. Viiva pinnalle 

6. Piste pinnalle. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Coincident & Collinear -toiminto. 

2. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

3. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 

 

 

2.2.5 Linear-ehto /4/ 

 

 Linear -ehdolla eli etäisyysehdolla voidaan asettaa haluttu etäisyys instanssien 

välille. Taso, jonka mukaan mittaluku määräytyy, voidaan valita vapaasti. Jos 

ehtoa ollaan kuitenkin asettamassa kahden pinnan välille, tulee näiden olla 

yhdensuuntaiset. Jos pinnan ovat lähestulkoon yhdensuuntaiset, toteuttaa I-Deas 

yhdensuuntaisuusehdon itse ennen etäisyysehtoa. Muussa tapauksessa 

etäisyysehto ei toteudu, ja pinnat pitää kääntää itse yhdensuuntaisiksi 

asemointikomennoilla tai yhdensuuntaisuusehdolla. 
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Käyttö: 

 

1. Tarkistetaan silmämääräisesti, että mitoitettavat geometriat ovat 

yhdensuuntaiset. 

2. Otetaan käyttöön Linear-toiminto. 

3. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

4. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

5. Valitaan taso, johon mittaluku sijoitetaan. 

6. Asetetaan mittaluku. 

7. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 

 

 

2.2.6 Angular-ehto /4/ 

 

 Angular-ehdolla eli kulmaehdolla voidaan asettaa kaksi instanssia tiettyyn 

kulmaan toisiinsa nähden. Ehdon käyttö edellyttää, että mitoitettavat pinnat eivät 

ole yhdensuuntaiset. Jos kulmaehtoa halutaan käyttää kahden viivan välillä, 

tulee kyseisillä viivoilla olla yhteinen taso. 

 

Käyttö: 

 

1. Tarkistetaan, että mitoitettavat geometriat eivät sijaitse yhdensuuntaisilla 

tasoilla. Tarvittaessa toista instanssia käännetään Rotate-komennolla. 

2. Jos ehtoa ollaan käyttämässä kahden viivan välille, tarkistetaan, että viivoilla 

on yhteinen taso. Tarvittaessa voidaan yhteisen tason löytämiseksi käyttää 

asemointikomentoja (Move, Rotate, Align) tai ehtoja (Coincident & 

Collinear, Parallel, Perpendicular). 

3. Otetaan käyttöön Angular-toiminto. 

4. Valitaan ensimmäinen ehdotettava geometria. 

5. Valitaan toinen ehdotettava geometria. 

6. Sijoitetaan mittaluku. 

7. Hyväksytään hiiren keskinapilla. 
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2.2.7 Lock-ehto /4/ 

 

 Lock-ehdolla eli lukitusehdolla voidaan lukita instansseja paikalleen. Tällöin 

kappaleiden asema ei muutu mittojen muuttuessa. Kussakin kokoonpanossa on 

hyvä lukita ainakin yksi osa paikoilleen. Muutoin ei pystytä vaikuttamaan 

siihen, mitä osia ohjelma liikuttaa mittojen muuttuessa. Kun instanssi lukitaan, 

se lukitaan suhteessa toiseen instanssiin, alikokoonpanoon tai koko työpöytään. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Lock-toiminto. 

2. Valitaan lukittava instanssi. 

3. Hyväksytään valinta hiiren keskinapilla. 

4. Tarvittaessa valitaan seuraava lukittava instanssi. Valinta voidaan suorittaa 

suoraan näytöltä tai painamalla hiiren oikeaa nappia pohjassa, jolloin 

avautuu ponnahdusikkuna josta voidaan valita Hierarchy. Auenneesta 

valikosta voidaan valita joko alikokoonpano tai yläkokoonpano, jolloin 

yleislukitus astuu voimaan. 

5. Tarvittaessa hyväksytään valinta hiiren keskinapilla. 

6. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 

 

 

2.2.8 Fuse-ehto /4/ 

 

 Fuse-ehdolla eli sulautusehdolla voidaan nopeasti lukita kaikki alikokoonpanon 

sisältämät osat suhteessa alikokoonpanon koordinaatistoon, missä ehdot on 

esitetty. Näin alikokoonpanosta tulee kiinteä yksittäinen kappale. Kun 

kokoonpanoon lisätään instansseja, lukittuvat myös ne paikoilleen. 
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Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Fuse-toiminto. 

2. Painetaan hiiren oikeaa nappia pohjassa kursorin ollessa työpöydällä. 

3. Valitaan ilmestyneestä ponnahdusvalikosta Hierarchy. Valitaan Hierarchy-

valikosta haluttu alikokoonpano ja hyväksytään valinta. 

 

 

2.2.9 Show Free /4/ 

 

 Show Free -painikkeella voidaan tarkistaa osan tai kokoonpanon vapausasteet. 

Eri vapausasteet on esitetty nuolilla. Eri tiloja on kuvattu seuraavin värein: 

 

• vihreä, ei ehtoja 

• punainen, 3D Part VGX-operaatioita ei tueta 

• keltainen, liikkuvuus osittain rajattu 

• sininen, liikkuvuus täysin rajattu. 

 

Instanssin ollessa osittain rajattu ohjelma animoi mahdolliset liikesuunnat niiden 

hahmottamisen helpottamiseksi. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Show Free -toiminto. 

2. Valitaan Instanssi. 

3. Hyväksytään valinta hiiren keskinapilla. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 
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2.2.10 Show Constrains /4/ 

 

 Show Constrains-toiminto listaa I-Deaksen luetteloikkunaan (ruudun vasen 

alalaita) valittuun instanssiin liittyvät ehdot ja niiden tilan. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Show Constrains-toiminto. 

2. Valitaan instanssi. 

3. Hyväksytään valinta hiiren keskinapilla. 

4. Kuitataan OK hiiren keskinapilla. 

 

2.2.11 Dimension-ehto /4/ 

 

 Assembly Commands -paneelista löytyvä Dimension-ehto on lähinnä yhdistelmä 

Linear- ja Angular-ehdoista. Se antaa geometrioille etäisyysehdon tai 

kulmaehdon riippuen siitä miten instanssit ovat sijoittuneet toisiinsa nähden. 

Käyttö kuten Linear- ja Angular-ehtojen tapauksissa. 

 

2.2.12 Assembly Equations /4/ 

 

 Assembly Commands -paneelista löytyvällä Assembly Equations -toiminnolla eli 

kokoonpanoyhtälöt-toiminnolla voidaan mitoitusehtojen välille asettaa 

riippuvuuksia erilaisten matemaattisten kaavojen muodossa. Assembly 

Equations-kuvake avaa kuvan 3 mukaisen Equations-ikkunan, jossa näkyvät 

kokoonpanossa käytetyt mitoitusehdot. Mitoitusehdot voidaan asettaa 

riippuvaisiksi joko toisista mitoitusehdoista tai yksittäisten kappaleiden 2D-

mitoista. 
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Kuva 3. Equations-ikkuna. 
 

 

Käyttö: 

 
1. Annetaan instanssille mitoitusehto ja tarvittaessa ehdolle uniikki nimi. 

2. Otetaan käyttöön Assembly Equations -toiminto. 

3. Valitaan listasta luotu mitoitusehto. 

4. Syötetään kaava Expression-kenttään tai Equation-kenttään, missä 

tapauksessa Expression-painikkeesta valitaan toiminto From Equation. 

5. Hyväksytään toiminto. 

 

Tarkemmat ohjeet kokoonpanoyhtälöiden käytöstä löytyvät I-DEAS 12 Online 

Help Librarysta. 
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2.3 Ehtojen muokkaus ja poistaminen /4/ 

 

 Browse Relations -toiminto. Parhaiten kokoonpanossa käytettyjen ehtojen 

hallinta onnistuu Assembly Commands -paneelista löytyvän Browse Relations -

toiminnon avulla. Vastaava toiminto löytyy myös Hierarchy-ikkunasta . 

Assembly Relations Browser -valikossa voidaan tarkastella eri instanssien välisiä 

ehtoja ja niiden mahdollisia ongelmia. Valikosta löytyvät myös komennot 

Modify Entity ja Delete, joiden avulla ehtoja voidaan muokata ja poistaa. (kuva 

4).  

 

 
Kuva 4. Assembly Relations Browser. 
 

 

Modify Entity - ja Delete-painikkeet löytyvät myös työkalupalkin Application 

Commands -paneelista, joten ehtoja voidaan muokata myös työpöydällä. Tämä 

edellyttää kuitenkin, että asetetut ehdot ovat näkyvillä. 
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 Display Filters -toiminto. Kokoonpanoehdot saadaan näkyviin Application 

Commands -paneelista löytyvän Display Filters -toiminnon avulla. Kuvake avaa 

ikkunan, jossa voidaan määrittää eri geometrioiden ja ominaisuuksien näkyvyys. 

Valikon Assembly tulee olla ruksattuna. Samoin Assembly-valikosta avautuvasta 

ikkunasta tulee olla ruksattuna kohdat Key/Reference Dimension ja Constrains. 

Kun nämä asetukset on tehty, voidaan ehtoja muokata ja poistaa työpöydällä. 

 

 Modify Entity -toiminto. Ehtojen muokkausmahdollisuudet riippuvat siitä, minkä 

tyyppinen ehto on kyseessä. Mitoitusehtoja muokattaessa Modify Entity -kuvake 

avaa ikkunan, jossa voidaan mm. muuttaa mitan lukuarvoa. Lukuarvon 

muutoksen vaikutusta voidaan myös tarkastella valikosta löytyvän 

animointikomennon avulla. 

 

Geometrisia ehtojen tapauksessa avautuu ponnahdusvalikko, jossa ehdon 

muokkausmahdollisuudet ovat: 

 

• Disable, joka poistaa ehdon ratkaisusta. Estetty ehto näkyy suluissa. 

Parallel-ehtoa ei voida estää, jos se liittyy Linear-ehtoon. 

• Enable, joka lisää ehdon takaisin ratkaisuun. Ratkaisin tarkistaa 

ristiriidat. Ristiriitaiset ehdot jäävät edelleen estettyyn tilaan. 

Tarpeettomat ehdot näkyvät keltaisina. 

• Flip, joka kääntää instanssia 180°. Taulukossa 2 on esitetty mille 

ehdoille Flip-komento on mahdollinen ja kääntötapa. 

 
Taulukko 2. Ehdot, joilla Flip-komento toimii /4/. 
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Kun kokoonpano ja sen eri konfiguraatiot on saatu lopullisesti valmiiksi, tulee 

käytetyt ehdot poistaa. Tämä siksi, että etenkin suurissa kokoonpanoissa osien 

väliset ehdot raskaannuttavat ohjelmaa ja voivat aiheuttaa kokoonpanon 

korruptoitumisen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi kokoonpanojen hajoamisena ja 

piirrustusten häviämisenä. Pahimmassa tapauksessa voivat osat muuttua 

kokonaan käyttökelvottomiksi. 

 

Ehdot voidaan poistaa yksitellen Delete-komennolla työpöydältä tai Assembly 

Relations Browser -valikosta. Useamman ehdon yhtäaikainen poistaminen 

voidaan suorittaa seuraavasti: 

 

1. Valitaan työpöydältä yksi geometrinen ja yksi mitoitusehto. 

2. Painetaan hiiren oikeaa nappia pohjassa, kunnes ponnahdusvalikko ilmestyy. 

3. Valitaan valikosta All. 

4. Painetaan Delete-painiketta. 

5. Valitaan Yes. 

 

Tämäkin poistaa vain kaikki kyseisen kokoonpanon ehdot. Sama joudutaan 

toistamaan myös muille kokoonpanoille. 
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3 KONFIGURAATIOT 
 

3.1 Johdanto 

 

Konfiguraatio on lähinnä tilannekuva kokoonpanosta, joka määrittää kunkin 

instanssin sen hetkisen aseman kokoonpanossa. Siirryttäessä konfiguraatiosta 

toiseen instanssit ja niiden välinen hierarkia eivät muutu, mutta niiden sijainti ja 

tila (Hide, Suppress) voi muuttua. Konfiguraatioita tarvitaan osien liikeratojen, 

yhteentörmäysten ja liikkumisvarojen tarkasteluun eri asennoissa sekä 

animaatioiden pohjaksi /3/. 

 

Konfiguraatioiden hallintaan liittyvät painikkeet löytyvät Assembly Commands -

paneelista (kuva 5). 

 

 
Kuva 5. Konfiguraatioiden hallintaan liittyvät painikkeet. 
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3.2 Manage Configurations 

 

 Konfiguraatioiden hallinta onnistuu Manage Configurations -toiminnon avulla. 

Painike avaa kuvan 6 mukaisen ikkunan.  

 

 
Kuva 6. Manage Configurations -ikkuna. Vasemmalla Assembly Data -valikko, oikealla 
Available Configurations -valikko. 

1. Use  6. Rename 
2. Unuse  7. Delete 
3. Unuse All 8. Deselect All 
4. New  9. Update 
5. Copy  

 

3.2.1 Uuden konfiguraation luominen ja käyttöönotto 

 

Perustettaessa uusi kokoonpano on sillä aina yksi peruskonfiguraatio CONFIG1 

(DESIGN), johon tallentuvat kokoonpanon ehdot ja instanssien asemoinnit. 

Tästä voidaan tehdä alkuperäisestä poikkeavia konfiguraatioita seuraavasti: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Klikataan kuvaketta New ja annetaan konfiguraatiolle nimi. 

3. Valitaan luotu konfiguraatio Available configurations -valikosta. 

4. Asetetaan valittu konfiguraatio aktiiviseksi Use-toiminnolla. 

5. Paikoitetaan ja ehdotetaan instanssit halutulla tavalla /4/. 
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Sarja toistetaan niin monta kertaa kun on tarpeellista. Jos konfiguraatioita on 

useita ja niissä toistuu identtisenä jokin asemointikomento (esimerkiksi kappale 

X kiertyy 360 astetta 10 asteen välein), voidaan tämä toteuttaa 

yksinkertaisemmin Repeat-toiminnolla seuraavasti: 

 

1. Valitaan asemointikomento (Rotate, Move). 

2. Avataan hiiren oikealla napilla ponnahdusikkuna, josta valitaan toiminto 

Repeat. 

3. Syötetään toistokertojen määrä. 

4. Kysymykseen, halutaanko tallentaa eri konfiguraatiot, vastataan Yes. 

5. Syötetään asemointiehtoon liittyvät tiedot. 

6. Annetaan kullekin konfiguraatiolle nimi. 

7. Käytetään kukin luotu konfiguraatio aktiivisena, jotta ehtojen aiheuttamat 

muutokset päivittyisivät. Toiminta kuten alikokoonpanojen 

konfiguraatioiden käyttöönotossa /3/. 

 

Jo olemassa olevia ylä- ja alikokoonpanojen konfiguraatioita voidaan ottaa 

käyttöön seuraavasti: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Valitaan Assembly Data -valikosta kokoonpano, jonka konfiguraatiota 

halutaan käyttää. 

3. Valitaan haluttu konfiguraatio Available Configurations -valikosta. 

4. Painetaan Use-painiketta /4/. 

 

Kun käyttöön otetaan alikokoonpanon konfiguraatio, I-Deas: 

 

• kopioi kaikki alikokoonpanon konfiguraation ehtojen mukaiset mitta-

arvot ja instanssien orientaatiot käytössä olevan ylemmän kokoonpanon 

konfiguraatioon ja 

• aloittaa konfiguraatioon tehtyjen muutosten tallentamisen 

alikokoonpanon konfiguraatioon /4/. 
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Jotta tietojen siirto ylemmän kokoonpanon konfiguraatioon olisi mahdollista, 

tulee tämän olla Check Out -tilassa. 

 

 

3.2.2 Konfiguraatioiden periyttäminen 

 

Yleensä konfiguraatiot pitää periyttää ylätasolle. Näin tulee toimia, jos 

esimerkiksi konfiguraatioista halutaan tehdä Basic Sequence (Selitetty 

kappaleessa 4 Sekvenssit ja animaatiot) tai pääkokoonpanoa halutaan tarkastella 

Reference-tilassa. Kun kokoonpano on periytetty, silloin vaidettaessa aktiivista 

pääkokoonpanon konfiguraatiota vaihtuvat myös alikokoonpanoissa eri 

konfiguraatiot aktiivisiksi. 

 

Konfiguraatioiden periyttäminen on esitetty liitteessä 1 olevassa 

esimerkkitehtävässä. 

 

 

3.2.3 Design-konfiguraatiot /4/ 

 

Hyvä tietää Design-konfiguraatioista: 

 

• Alikokoonpanojen konfiguraatioiden statuksen tulee olla Design, jos 

niitä halutaan käyttää tilanteessa, jossa vain yläkokoonpano on Check 

Out -tilassa. 

• Jos kokoonpanon konfiguraatioon tai konfiguraation statukseen halutaan 

tehdä muutoksia, tulee kokoonpanon ja kaikkien sen omistavien 

kokoonpanojen olla Check Out -tilassa. Jos ylemmät kokoonpanot eivät 

ole Check Out -tilassa, ei muutetun kokoonpanon kirjastoiminen enää 

onnistu. 

• Konfiguraation status ei koskaan muutu ohjelman puolesta. Jos statusta 

halutaan muuttaa, tulee se tehdä itse. 
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• Kussakin kokoonpanossa voi olla useampi kuin yksi Design-

konfiguraatio. Design-konfiguraatioiden maksimilukumäärä on 

määriteltävissä ohjelman asetuksissa; oletusarvona se on asetettu 

kahteen. I-Deas varoittaa maksimilukumäärän ylityksistä, mutta se ei 

vaikuta Design-konfiguraatioiden toimivuuteen. Lähtökohtaisesti Sweco 

PIC:llä käytetään aina Design-konfiguraatioita. 

 

Luotaessa uusia kokoonpanoja tai lisättäessä alikokoonpano on syytä muistaa: 

 

• Luotaessa kokoonpano on config1 aina Design-konfiguraatio. Muut 

konfiguraatiot eivät tätä ole, ja niiden tila täytyy muuttaa itse. 

• Lisättäessä alikokoonpanon instanssi, jolla on käytössä Design-

konfiguraatio, säilyy tämä konfiguraatio käytössä. Jos instanssilla on 

käytössä muu konfiguraatio, astuu listassa ensimmäinen Design-

konfiguraatio voimaan. 

• Konfiguraation statusta voidaan muuttaa aina tarvittaessa ruksaamalla 

kohdan Design Configuration päälle tai pois päältä. 

 

Kokoonpanon vieminen kirjastoon onnistuu vain kun: 

 

• Kaikki alikokoonpanot käyttävät Design-konfiguraatiota tai sitten niillä 

ei ole konfiguraatiota lainkaan käytössä. 

• Kaikki Design-konfiguraatiot ovat päivitettyjä mukaan lukien myös 

alikokoonpanojen Design-konfiguraatiot. Konfiguraatioiden 

päivittäminen onnistuu helpoiten työkalurivin Application Commands -

paneelista löytyvän Update Options -toiminnon avulla (kuva 7). Kuvake 

avaa kuvan 8 mukaisen ikkunan, josta kohdan Update assembly for 

library check in tulee olla valittuna. Tällöin kaikkien kokoonpanojen 

kaikki Design-konfiguraatiot päivittyvät sen sijaan, että vain aktiivinen 

konfiguraatio päivittyisi. Jos kokoonpanoa ei olla kirjastoimassa tulisi 

toiminnon olla poissa käytöstä ohjelman toiminnan nopeuttamiseksi. 
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Kuva 7. Update Options -kuvake. 
 

 
Kuva 8. Update Options -ikkuna. Update assembly for library check in korostettuna. 
 

 

3.2.4 Konfiguraation poistaminen käytöstä /4/ 

 

Poistettaessa alikokoonpanon konfiguraatio käytöstä I-Deas: 

 

• kopioi kaikki alikokoonpanon konfiguraation ehtojen mukaiset mitta-

arvot ja instanssien orientaatiot käytössä olevan ylemmän kokoonpanon 

konfiguraatioon ja  

• aloittaa konfiguraatioon tehtyjen  muutosten tallentamisen ylemmän 

kokoonpanon konfiguraatioon. 
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Käytössä olevaa ylimmän tason kokoonpanoa ei voida poistaa käytöstä, koska 

sillä ei ole ylempää kokoonpanoa työpöydällä, johon konfiguraation sisältämät 

tiedot voisi kopioida. Samasta syystä tulee kokoonpanon olla myös Check Out-

tilassa, jotta alikokoonpanojen konfiguraatioiden poistaminen käytöstä olisi 

mahdollista. 

 

Käyttö: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Valitaan Assembly Data -valikosta kokoonpano, jonka konfiguraatio 

halutaan poistaa käytöstä. 

Painetaan Unuse-painiketta. Jos halutaan poistaa kaikki konfiguraatiot käytöstä, 

painetaan Unuse All -painiketta. 

 

Kun konfiguraatio on poistettu käytöstä, osoittaa Assembly Data -valikko, mihin 

kokoonpanoon käytöstä poistetun konfiguraation tiedot on tallennettu. Kenttään 

Configuration tulee merkintä ”From ylemmän kokoonpanon nimi 

(konfiguraation nimi)”. 

 

 

3.2.5 Konfiguraation kopiointi /4/ 

 

Konfiguraation kopiointi ylemmän tason kokoonpanosta alikokoonpanoon 

tapahtuu seuraavasti: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Valitaan alikokoonpano Assembly Data -valikosta. Alikokoonpanolla ei tule 

olla konfiguraatiota käytössä (Kentässä Configuration on tällöin merkintä 

”From...”.). Muuten kopioituu alikokoonpanon konfiguraatio. 

3. Klikataan Copy-kuvaketta. 

4. Nimetään kopioitu konfiguraatio. 
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Jos kokoonpanon ehdot on määritetty yläkokoonpanon yhteydessä (ts. 

alikokoonpanolla, jonka instanssit osallistuvat ehtoihin, ei ole konfiguraatiota 

käytössä), johtaa konfiguraation käyttö kyseisessä alikokoonpanossa siihen, että 

I-Deas kysyy, saako kyseiset ehdot poistaa. Myönteinen vastaus poistaa ehdot, 

kielteinen peruuttaa toiminnon. 

 

Konfiguraation kopiointi kokoonpanon hierarkiassa samaan tasoon tapahtuu 

seuraavasti: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Valitaan Assembly Data -valikosta kokoonpano, josta konfiguraatio halutaan 

kopioida. 

3. Valitaan kopioitava konfiguraatio Available Configurations -valikosta. 

4. Klikataan Copy-kuvaketta. 

5. Nimetään kopioitu konfiguraatio. 

 

 

3.2.6 Konfiguraation tuhoaminen /4/ 

 

Konfiguraation tuhoaminen onnistuu Manage Configuration -ikkunasta 

löytyvän Delete-toiminnon avulla. Konfiguraation tulee olla tällöin poissa 

käytöstä. Tuhottaessa konfiguraatio, jota ylemmän tason kokoonpanon 

konfiguraatio myös käyttää, tallentuvat tuhotun konfiguraation tiedot niitä 

käyttävään konfiguraatioon automaattisesti. Tässä tapauksessa voidaan tuhotut 

tiedot tarvittaessa palauttaa seuraavasti: 

 

1. Avataan Manage Configuration -ikkuna. 

2. Luodaan uusi konfiguraatio alikokoonpanolle toiminnolla New ja nimetään 

se. 

3. Kopioidaan ylemmän tason kokoonpanon konfiguraatio uuteen 

konfiguraatioon. 
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3.3 Undo Configuration /4/ 

 

 Undo Configuration -toiminto palauttaa kyseisellä hetkellä käytössä olevan 

konfiguraation mukaiset instanssien sijainnit ja piilotukset kokoonpanoon. 

Toisin sanoen kaikki konfiguraatioon tallentamattomat muutokset 

kokoonpanossa häviävät. 

 

 

3.4 Copy Attr to Sub Assem /4/ 

 

 Copy Attr to Sub Assem -toiminto vie käytössä olevasta kokoonpanosta 

abstraktiot, piilotetut ja ehkäistyt (= Suppress-toiminto, poistaa piirteen tai 

instanssin ratkaisun laskennasta) instanssit alikokoonpanon konfiguraatioon. 

 

Käyttö: 

 

1. Asetetaan aktiiviseksi konfiguraatio, joka halutaan viedä alikokoonpanoon. 

2. Otetaan käyttöön Copy Attr to Sub Assem -toiminto. 

3. Avataan hiiren oikealla napilla ponnahdusvalikko, josta Hierarchy-valikosta 

valitaan alikokoonpano, johon työpöydän konfiguraation ominaisuudet 

halutaan viedä. 

4. Valitaan valmis konfiguraatio (Directory) johon ominaisuudet viedään, tai 

luodaan uusi. 

 

 

3.5 Copy Attr from Sub Assem /4/ 

 

 Copy Attr from Sub Assem -toiminto tuo alikokoonpanon abstraktiot, piilotetut ja 

ehkäistyt instanssit käytössä olevan kokoonpanon konfiguraatioon. 
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Käyttö: 

 

1. Asetetaan aktiiviseksi konfiguraatio, johon ominaisuudet alikokoonpanosta 

halutaan tuoda. 

2. Otetaan käyttöön Copy Attr from Sub Assem -toiminto. 

3. Ruksataan haluttaessa Apply-valikosta kohta To all reference instances. 

Tämä toteuttaa alikokoonpanon konfiguraation ominaisuudet kaikissa 

työpöydällä olevan kokonpanon instansseissa. 

4. Avataan hiiren oikealla napilla ponnahdusvalikko, josta Hierarchy-valikosta 

valitaan alikokoonpano, josta konfiguraation ominaisuudet halutaan tuoda. 

5. Valitaan alikokoonpanon konfiguraatio, josta ominaisuudet tuodaan. 

 

 

3.6 Span Config /4/ 

 

  Span Config -toiminto mahdollistaa usean eri konfiguraation ominaisuuksien 

(esimerkiksi instanssien piilotukset ja asemoinnit) samanaikaisen hallinnan 

ylimmällä kokoonpanotasolla. Tämä ominaisuus säästää huomattavasti aikaa 

kokoonpanoissa, joissa on suuri määrä konfiguraatioita johtuen monimutkaisista 

mekanismeista tai animaatioista. 

 

Span Config -toiminnon käyttö instanssien ominaisuuksien ja asemointien 

yhteydessä: 

 

1. Määritetään instanssien asema ja Hide-, Show- tai Abstract-tila käytössä 

olevassa kokoonpanossa.  

2. Hierarchy-ikkunassa valitaan instanssit, joita halutaan muokata. 

3. Painetaan Span Config -kuvaketta. Kuvan 9 mukainen ikkuna avautuu. 

4. Select Configuration -ikkunasta valitaan konfiguraatiot, joihin tehtyjä 

muutoksia halutaan soveltaa. 
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5. Jos soveltaa halutaan instanssien asemointiin tehdyt muutokset ruksataan 

kohta Overwrite orientation data. Jos halutaan soveltaa instanssien 

ominaisuuksiin tehtyjä muutoksia ruksataan kohta Overwrite attribute data. 

6. Kuitataan OK. 

 

 
Kuva 9. Select Configuration -ikkuna. 
 

 

Syntyneet muutokset näkyvät I-Deas List -paneelissa (näytön vasen alakulma), 

esimerkiksi muodossa: 
Hi5-Assembly2_5 on 32-CONFIG32 was Suppressed 

Hi2-Part1_2 on 32-CONFIG32 was Suppressed 

Hi3-Part2_3 on 32-CONFIG32 was Suppressed 

 

Span Config -toiminnon käyttö mittojen yhteydessä: 

 

1. Valitaan työkalupalkista toiminto Modify. 

2. Valitaan mitta, joka halutaan viedä muihin konfiguraatioihin. Ikkuna Modify 

Dimension avautuu. 
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3. Painetaan ikkunassa olevaa Span Configs -kuvaketta. Ikkuna Select 

Configuration avautuu. 

4. Valitaan konfiguraatiot, joihin mittaa halutaan soveltaa. 

5. Kuitataan OK. 

 

 

3.7 Konfiguraatioiden käyttö piirustuksissa 

 

Kokoonpanon eri konfiguraatioita voidaan käyttää myös piirustuksissa. Tämä 

mahdollistaa esimerkiksi laitteen esittämisen käyttö- ja kuljetusasennoissa. 

Tämän ominaisuuden ansiosta voidaan myös välttyä tarpeettomilta leikkauksilta 

ja osien piilotuksilta kokoonpanon mitoituksessa. 

 

Käyttö: 

 

1. Siirrytään Master Drafting -puolelle. 

2. Luodaan uusi piirustus painikkeella Create Drawing. Kuvan 10 mukainen 

paneeli avautuu. 

3. Syötetään piirustukseen liittyvä informaatio, kuitataan Done kun valmista. 

4. Vedetään hiirellä näkymän rajat. Kuvan 11 mukainen ikkuna avautuu. 

5. Määritetään näkymän ominaisuudet. 

o Use Model, kuten kuvassa. 

o MN, kokoonpano, josta kuva halutaan tehdä. 

o CF, Konfiguraatio, jota kuvassa halutaan käyttää. 

o Katselukulma joko valmisvalikosta tai luodaan oma 3D model 

window:ssa. 

6. Kuitataan Done. Kuvan 12 mukainen ikkuna avautuu. 

7. Annetaan näkymälle mittakaava ja muokataan tarvittaessa näkymän muita 

ominaisuuksia. 

 



TAMPEREEN TUTKINTOTYÖ 36 (50) 
AMMATTKORKEAKOULU 
Jarno Vehkamäki 
 
 

 
Kuva 10. Create Drawing. 
 

 

 

 

 
Kuva 11. Create View. 
 

 
Kuva 12. View Properties. 
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4 SEKVENSSIT JA ANIMAATIOT 
 

4.1 Sekvenssit 
 

Sekvenssi on lista konfiguraatioista ja se toimii pohjana animaatioille. 

Käytännössä luotaessa sekvenssi kerrotaan I-Deakselle, mitkä konfiguraatiot 

tulee näyttää osana animaatiota ja missä järjestyksessä. Samasta kokoonpanosta 

voi olla useita eri sekvenssejä tarpeen mukaan /3/. 

 

Normaalisti sekvenssi tehdään ylimmän tason kokoonpanon konfiguraatioista. 

Tällöin luotu sekvenssi on tyypiltään Basic Sequence. Sekvenssien luonti ja 

muokkaus onnistuu Assembly Commands -paneelista löytyvän Manage 

Sequences -toiminnon avulla (kuva 13). Sekvenssi voidaan tehdä myös 

alikokoonpanojen konfiguraatioista erikseen Advanced Sequence -toiminnon 

avulla. Kummassakin tapauksessa ainoastaan konfiguraatiot muuttuvat 

katselukulman pysyessä samana.  

 

 
Kuva 13. Manage Sequences -toiminto. 
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4.1.1 Basic Sequence /4/ 

 

 Manage Sequences -kuvake avaa kuvan 14 mukaisen ikkunan. Ikkunassa 

voidaan luoda uusia sekvenssejä (Create) tai muokata vanhoja. Sekvenssin 

luomia liikeratoja voidaan myös tarkastella Create trace geometry -toiminnon 

avulla, joka luo valitulle pisteelle merkinnän kussakin eri konfiguraatiossa. Näin 

muodostuu pistejono, joka osoittaa valitun pisteen kulkeman käyrän.  

 

 
Kuva 14. Manage Sequences -ikkuna. 

1. Create   5. Copy 
2. Create trace geometry 6. Copy configuration to subassembly 
3. Modify   7. Delete 
4. Rename   8. Info 

 

 

Luotaessa uusi sekvenssi Create-toiminnolla avautuu kuvan 15 mukainen 

Modify Sequence -ikkuna. Sekvenssi luodaan siirtämällä Insert-toiminnolla 

tarjolla olevia konfiguraatioita Available configurations -valikosta Current 

configuration -valikkoon halutussa järjestyksessä. Kutakin konfiguraatiota 
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voidaan erikseen tarkastella Preview-toiminnolla halutun järjestyksen 

selvittämiseksi. Kun haluttu sekvenssi on saatu aikaiseksi, voidaan se animoida 

Hardware animate- tai Software animate -toiminnon avulla (animaatiot on 

käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.2 Animaatiot). Jos kuitenkin halutaan luoda 

sekvenssi alikokoonpanojen konfiguraatioita hyväksi käyttäen, onnistuu se 

Convert to advanced sequence -toiminnon avulla. 

 

 
Kuva 15. Modify Sequence-ikkuna.  

1. Create trace geometry 7. Move top 
2. Hardware animate  8. Move up 
3. Software animate  9. Move down 
4. Remove   10. Move bottom 
5. Append/insert   11. Preview 
6. Reverse    
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Käyttö: 

 

7. Otetaan käyttöön Manage Sequences -toiminto. 

8. Valitaan avautuneesta ikkunasta Create-toiminto. 

9. Siirretään halutut konfiguraatiot Available configurations -valikosta Current 

Configuration -valikkoon toiminnolla Append/Insert. 

10. Järjestetään konfiguraatiot haluttuun järjestykseen. 

11. Nimetään konfiguraatio. 

12. Kuitataan OK. 

13. Kuitataan Dismiss. 

 

 

4.1.2 Advanced Sequence /4/ 

 

Advanced Sequence -toiminto on tehokas tapa animoida suuria kokoonpanoja. 

Siinä animoidaan alikokoonpanojen liikettä yläkokoonpanon ollessa 

työpöydällä. Menetelmässä jokainen yksittäinen kuva vastaa yhtä 

konfiguraatiota jokaisesta alikokoonpanosta. Toisin kuin Basic Sequence -

toiminnossa mikä tahansa konfiguraatio voidaan valita. Tämä poistaa aikaa 

vievän työvaiheen, jossa kunkin alikokoonpanon sekvenssit tuli kopioida 

yläkokoonpanoon, jotta koko kokoonpanon animoiminen olisi mahdollista. 

 

Kuvassa 16 on esitetty Modify Advanced Sequence -valikko.  
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Kuva 16. Modify Advanced Sequence -ikkuna. 

1. Move-toiminnot 
2. Quick animate sequence selected on Gantt chart 
3. Animate sequence selected on Gantt chart 
4. Remove 
5. Insert 

 

 

Toiminnon edut: 

 

• Prosessi on huomattavasti nopeampi kuin kopioitaessa konfiguraatioita 

alikokoonpanoista. 

• Mallin koko on pienempi, kun siihen ei tarvitse sisällyttää kopioita 

konfiguraatioista. 

• Yhteentörmäysten ja liikkumisvarojen selvittäminen helpottuu. 
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Advanced Sequence -toiminnon avulla voidaan: 

 

• animoida eri alikokoonpanoja yhtäaikaisesti tai eriaikaisesti 

• muuttaa jo luotu Basic Sequence muotoon Advanced Sequence ja toisin 

päin 

• luoda konfiguraatio pääkokoonpanolle mistä tahansa Advanced 

Sequencen kuvasta 

• muuttaa sekvenssejä kuva kerrallaan 

• näyttää sekvenssien aikajana 

• käyttää sekaisin minkä tahansa alikokoonpanon sekvenssejä ja yksittäisiä 

konfiguraatioita 

• luoda alikokoonpanon konfiguraatioita yläkokoonpanon Basic 

Sequencesta. 

 

Käyttö: 

 

1. Painetaan Manage Sequences -kuvaketta. 

2. Valitaan Manage Sequences -ikkunasta Create-toiminto. 

3. Valitaan Modify Sequence -ikkunasta Convert to an advanced sequence -

toiminto. 

4. Lisätään valikosta Available Sequences and Configurations sekvenssejä ja 

konfiguraatioita aikajanalle. 

5. Järjestetään sekvenssi aikajanalla halutuksi ja esikatsellaan tulos ennen 

tallennusta. 

6. Kuitataan OK. 

7. Kuitataan Dismiss. 
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4.2 Animaatiot /4/ 

 

Animaatio on sarja yksittäisiä kuvia, jotka nopeasti peräjälkeen toistettuna 

luovat illuusion liikkeestä. Yksinkertaisessa animaatiossa kukin konfiguraatio 

edustaa yhtä kuvaa. Katselukulma pysyy tällöin samana. Kehittyneemmässä 

animaatiossa kukin kuva voi sisältää konfiguraation lisäksi muutoksia 

katselukulmassa ja kuvan ominaisuuksissa (Esimerkiksi valaistuksessa). Tässä 

työssä jätetään käsittelemättä kehittyneemmät animaatiot niiden vähäisemmän 

käyttötarpeen vuoksi suunnittelussa. 

 

Animaatiot ovat erityisen hyödyllisiä: 

 

• liikkeiden visualisoinnissa 

• kokoonpanojen sekvenssien visualisoinnissa 

• yhteentörmäysten tarkastelussa koko liikealueella 

• kaapeleiden ja johtojen minimi- ja maksimipituuksien tarkastelussa koko 

liikealueella. 

 

 

4.2.1 Animaatioiden käyttö 

 

I-DEAS tarjoaa kaksi eri mahdollisuutta toteuttaa animaatio: Animate Software 

ja Animate Hardware. Näiden kahden eri menetelmän väliset erot on esitetty 

taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Animate Software ja Animate Hardware erot /4/. 

Factor to Consider Animate Software Animate Hardware
Animation start-up speed Slower Faster 
Animation speed Similar Similar 

Animation type support Sequences and 
animations Sequences 

Display driver support OpenGL, PEX, x3d OpenGl, PEX 

Display type support 
Line 
Hidden Hardware 
Hidden Software 

Line 
Hidden Hardware 
Shaded Hardware 
Shaded NURBS 

Dynamic memory usage More Less 
Reverse animation No Yes 
Update of abstracted, hidden, 
and suppressed instances Yes No 

Update of assembly 
annotations, dimensions, 
joints, and markers 

Yes No 

Can change assembly 
attributes such as hiding, 
suppressing and colors 

Yes No 

Update of geometry for 
assembly features Yes No 

 

Animate Hardware ja Animate Software toiminnot löytyvät valikosta Modify 

Sequence (kuva 15), Modify Advanced Sequence (kuva 16) ja työkalurivin 

paneelista Assembly Commands (kuva 17). 
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Kuva 17. Animate Hardware ja Animate Software. 

 

4.2.2 Animate Hardware 

 

 Animate Hardware-toimintoa voidaan käyttää sekvenssien animoimiseen. 

Käyttö on suositeltavaa silloin kun kokoonpano on suuri ja sisältää 

monimutkaista geometriaa tai sekvenssi koostuu useista kuvista. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Animate Hardware -toiminto. Kuvan 18 mukainen ikkuna 

avautuu. 

2. Valitaan animoitava sekvenssi. 

3. Valitaan animointinopeus. 

4. Valitaan joko Step-toiminto, jolloin kokoonpano animoidaan kuva kuvalta 

tai Continous-toiminto.  

5. Kontrolloidaan animaatiota Reverse-, Stop- ja Forward-painikkeilla. 

6. Haluttaessa voidaan Movie File -toiminnolla kaapata animaation jokainen 

kuva movie-tiedostoksi (Toiminto ei välttämättä saatavilla). 
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Kuva 18. Animate Hardware -ikkuna. 

 

 

4.2.3 Animate Software 

 

 Animate Software -toimintoa voidaan käyttää animaatioiden (Kehittyneet 

animaatiot) ja sekvenssien animoimiseen. 

 

Käyttö: 

 

1. Otetaan käyttöön Animate Software -toiminto. Kuvan 19 mukainen ikkuna 

avautuu. 

2. Valitaan vetovalikosta joko Sequence tai Animation. 

3. Valitaan animoitava animaatio tai sekvenssi. 

4. Annetaan kuvien määrä ja nopeus. 

Number = konfiguraatioiden lukumäärä sekvenssissä 

Speed = näytettyjen kuvien määrä sekunnissa 

5. Haluttaessa poistetaan ruksi kohdasta Erase Frames, jolloin kaikki kuvat 

näytetään. 

6. Haluttaessa voidaan Movie File-toiminnolla kaapata animaation jokainen 

kuva movie-tiedostoksi (Toiminto ei välttämättä saatavilla). 

7. Hallitaan toimintoa hiiren oikealla napilla avautuvasta ponnahdusikkunasta 

(kuva 20). 

 



TAMPEREEN TUTKINTOTYÖ 47 (50) 
AMMATTKORKEAKOULU 
Jarno Vehkamäki 
 
 

 
Kuva 19. Animate Software -ikkuna.  

 

 

 
Kuva 20. Animate Software -toiminnon hallinta. 
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5 YHTEENVETO 
 

Työssä pyrittiin luomaan selkeä ja yksinkertainen suomenkielinen ohjeistus I-

DEAS NX 12 ehtojen, konfiguraatioiden ja animaatioiden käytöstä suunnittelun 

avuksi. Käyttöohjeen tuli olla suunnattu lähinnä aloittelijoille, jotka jo 

hallitsevat osien mallinnuksen ja kokoonpanojen luonnin perusteet sekä tietyssä 

määrin kokeneemmille ohjelman käyttäjille muistin tueksi. 

 

Työssä lienee onnistuttu kohtuullisesti. Aikaiseksi saatiin suomenkielinen 

perusohje, joka käsittelee eri osa-alueet kutakuinkin siinä laajuudessa, kun ne 

ovat tähän asti olleet englanninkielisenä sähköisessä muodossa hieman 

hankalasti saatavilla. Lisäksi toimintojen käyttöä pystyttiin tietyiltä osin 

valottamaan hieman konkreettisemmin esimerkkitehtävien avulla. Työn 

selkeyteen jäi varmasti vielä hieman parantamisen varaa. Koska lähdemateriaali 

oli englanninkielinen on käännöksessä varmasti pieniä epätarkkuuksia. 

 

Jatkossa työtä voitaisiin kehittää luomalla siitä tiivistetty versio pikaohjeeksi 

ohjelmaa hieman enemmän käyttäneille. Lisäksi työstä jäi pois joitakin 

aihealueita joiden ohjeistamiseen olisi syytä paneutua. Esimerkiksi 

yhteentörmäysten ja liikevälysten tarkastelu jäi työssä kokonaan käsittelemättä. 

Vähemmälle huomiolle myös jäi ehtojen ja konfiguraatioiden vaikutus 

kokoonpanojen kirjastointiin ja sieltä tuomiseen. Tämä osa-alue vaatisi 

tarkempaa perehtymistä ja seikkaperäisempää ohjeistusta, koska se on tärkeä 

tietojen säilymisen kannalta. 

 



TAMPEREEN TUTKINTOTYÖ 49 (50) 
AMMATTKORKEAKOULU 
Jarno Vehkamäki 
 
 

LÄHTEET 
 

Painetut lähteet 

 

1 EDS I-deas NX Series Release 10.0: I-DEAS™ Design 

Peruskurssi Osa 1: Master Modeler, Master Drafting, Master 

Assembly. Ideal Engineering Oy 2003 

 

2 Lawry, Mark H, I-deas student guide: Mechanical 

CAE/CAD/CAM software. Milford: McGraw-Hill, 2006. 

 

3 Sorby, Sheryl Ann, Solid modeling with I-DEAS. Pearson, 2005. 

 

 

Sähköiset lähteet 

 

4 I-DEAS 12 Online Help Library 

 



TAMPEREEN TUTKINTOTYÖ 50 (50) 
AMMATTKORKEAKOULU 
Jarno Vehkamäki 
 
 

LIITTEET 
 

Liite 1: Esimerkkitehtävä 1: Avautuvat tetraedrit 

Liite 2: Esimerkkitehtävä 2: Sylinterin kokoonpano 

 



Esimerkkitehtävä 1: Avautuvat tetraedrit  Liite 1/1 
 
 

Johdanto 
 

Esimerkkitehtävän suorittaminen edellyttää, että käyttäjä hallitsee osien ja kokoonpanojen 

luonnin perusteet. Esimerkkitehtävässä luodaan tasasivuisista kolmea eri kokoluokkaa 

olevista kolmioista kolmiportainen kokoonpano, joka avautuu kuudessa eri vaiheessa (kuva 

1). Harjoituksessa havainnollistetaan seuraavien ominaisuuksien käyttö: 

 

1. Ehdot 

 Lock 

 Coincident & Collinear 

 Parallel 

 Linear 

2. Konfiguraatiot 

3. Konfiguraatioiden periytys 

4. Sekvenssit 

5. Kehittyneet sekvenssit 

6. Animaatiot (Hardware) 

 

 

        

        
                 Config1 

           
                 Config2 

 
                 Config3 

 
                Config4 

 
                  Config5 

 
                Config6 

Kuva 1. Kokoonpanon eri konfiguraatiot. 
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Tehdään kokoonpanon osat ja hierarkia 
 

Luodaan kolme kolmiota (kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Kolmiot. 
 

Luodaan osille hierarkia. Ylimpänä on kokoonpano KolmioKP1, joka koostuu neljästä 

Kolmio1:stä ja kokoonpanosta Kolmio KP2. KolmioKP2 taasen koostuu neljästä Kolmio2:sta 

ja kokoonpanosta KolmioKP3. KolmioKP3 sisältää neljä kappaletta Kolmio3:a (kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Instanssien hierarkia. 
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Kootaan kokoonpanot 
 

Tehdään kokoonpanolle ensiksi pohja. Pohja koostuu kolmioista 1, 2 ja 3, jotka ovat 

keskitetysti toistensa päällä (kuva 4). Osien paikoitus aloitetaan lukitsemalla Kolmio1 

paikoilleen Lock-ehdolla.  

 
Kuva 4. Kolmion pohja. 
 

Lukitus 

1. Valitaan Constrain-paneelista Lock-työkalu.  

2. Valitaan työpöydältä Kolmio1. 

3. Hyväksytään valinta hiiren keskipainikkeella. 

4. Hyväksytään toiminto päättyneeksi hiiren keskipainikkeella. 

 

Tämän jälkeen muut osat paikoitetaan suhteessa lukittuun kolmioon. Alimman kolmion 

yläpinta ja ylemmän kolmion alapinta saadaan yhteneviksi Coincident & Collinear -ehdolla. 

Toistetaan kolmioille 2 ja 3. 

 

Yhtenevyys 

1. Valitaan Constrain-paneelista Coincident & Collinear -työkalu.  

2. Valitaan ylemmän kolmion alapinta. 

3. Valitaan alemman kolmion yläpinta. 

4. Hyväksytään toiminto päättyneeksi hiiren keskipainikkeella. 

 

Kolmiot saadaan yhdensuuntaisiksi Parallel-ehdolla. 
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Instanssien yhdensuuntaisuus 

1. Valitaan Constrain-paneelista Parallel-työkalu.  

2. Valitaan pinta kolmion yhdeltä kyljeltä. 

3. Valitaan pinta toisen kolmion yhdeltä kyljeltä. 

4. Hyväksytään toiminto päättyneeksi hiiren keskipainikkeella. 

 

Kolmioiden lopullinen keskitys tehdään etäisyysehdoilla. 

 

Instanssien väliset etäisyydet 

1. Valitaan Constrain-paneelista Linear-työkalu.  

2. Valitaan pinta kolmion yhdeltä kyljeltä. 

3. Valitaan piste toisen kolmion yhdeltä kyljeltä. HUOM! Tässä tapauksessa ei voida 

käyttää pintaa tai viivaa, koska kolmioiden yksi sivu on jo asetettu yhdensuuntaiseksi. 

Linear-ehto pintojen välille loisi ensin yhdensuuntaisuusehdon, jolloin ehtoja tulisi 

liikaa. 

4. Paikoitetaan mitta. 

5. Hyväksytään toiminto päättyneeksi hiiren keskipainikkeella. 

6. Valitaan toiminto Modify.  

7. Annetaan uusi mitta, OK. 

 

Lopullinen pohja ehtoineen on esitetty kuvassa 5. 

 

 
Kuva 5. Pohja ehtoineen. 
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Seuraavaksi liitetään pohjaan kääntyvät sivut. Kullekin pohjakolmiolle tulee jokaiseen 

kylkeen kiinni Coincident & Collinear -ehdoilla yksi kolmio. Ehdot asetetaan siten että kukin 

tetraedrin sivuiksi tuleva kolmio kiinnittyy pohjakolmioon kahdella ehdolla (kuva 6). Ehdot 

asetetaan sivuissa sisäpinnan kulmapisteisiin ja pohjassa yläpinnan kulmapisteisiin. Näin 

kullekin sivulle muodostuu pohjakolmion kanssa viivamainen kosketus. 

 

Kun kutakin pohjakolmiota tarkastellaan Relations Browserissa, tulisi relaatioiden olla 

vastaavia kuin kuvassa 6. Kunkin sivun ja pohjan välillä on kaksin kappalein Coincident & 

Collinear -ehtoja (ehdot ovat voineet mennä toisiin sivuihin, tämä toimii yhtä hyvin), 

paikoitusehdot toiseen pohjakolmioon (merkitty katkoviivalla) ja lukitusehto (vain alimmassa 

kolmiossa). 

 

 
Kuva 6. Tetraedrien ehdotus. 
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Luodaan konfiguraatiot 
 

Kullakin kokoonpanolla on aluksi yksi konfiguraation CONFIG1(DESIGN). Näiden lisäksi 

luodaan kullekin kolmiolle kolme uutta konfiguraatiota. Konfiguraatiossa Config1 tetraedri 

on kiinni, Config2:ssa sivut ovat avautuneet niin, että ne ovat 90° kulmassa, Config3:ssa ovat 

sivut 45° kulmassa vaakatasoon nähden ja Config4:ssa sivut ovat vaakatasossa. Työvaiheen 

suoritus kannattaa aloittaa orientoimalla kaikki kokoonpanot asemaan Config1 (kuva 7). 

 

 

 
       Config1 

 
      Config2 

 

             Config3 

 

 

 

             Config4 
Kuva 7. Yksittäisen tetraedrin konfiguraatiot. 
 

Uuden konfiguraation luominen 

1. Valitaan Manage Configurations -työkalu.  

2. Valitaan Assembly Configurations -valikosta kokoonpano, johon uusi konfiguraatio 

halutaan tehdä. 

3. Painetaan kuvaketta New.  

4. Nimetään konfiguraatio. 

5. Ruksataan kohta Design Configuration. 

6. Asetetaan konfiguraatio aktiiviseksi toiminnolla Use.  

7. Dismiss. 

8. Tehdään instanssien orientaatioon tarvittavat muutokset. 

 

Kun kaikille kokoonpanoille on luotu vaaditut neljä konfiguraatiota, on viimeistään tässä 

vaiheessa harjoitus syytä tallentaa, sillä kehittyneen sekvenssin luominen alkaa tästä pisteestä. 
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Periytetään konfiguraatiot ylätasolle 
 

Yleensä alikokoonpanojen konfiguraatiot tulee periyttää ylätasolle. Näin kaikki kokoonpanon 

eri asemat voidaan toteuttaa pelkästään pääkokoonpanon konfiguraatioita käyttäen. Tällöin 

voidaan myös tarkastella kokoonpanoa sen ollessa Reference-tilassa.  

 

Tässä vaiheessa alikokoonpanojen konfiguraatiot eivät vaihdu yläkokoonpanon 

konfiguraatioita vaihdettaessa. Jotta koko kuuden kuvan sarja (kuva 7) saataisiin toteutettua, 

pitää kokoonpanolle KolmioKP2 luoda Config5, jossa se on täysin auki ja KolmioKP3 on 45° 

kulmassa suhteessa vaakatasoon. Vastaavasti luodaan KolmioKP1:lle Config5 ja Config6, 

joissa se on vaakatasossa. Tämän jälkeen asetetaan kukin ylimmän tason konfiguraatioista 

aktiiviseksi ja vaihdetaan alikokoonpanojen konfiguraatiot aktiiviseksi siinä järjestyksessä 

kun ne on kuvassa 8 esitetty.  
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Kuva 8. Konfiguraatioiden periytys. 
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Luodaan sekvenssi 
 
Kun konfiguraatiot on saatu periytettyä ylätasolle, voidaan ylätason konfiguraatioiden 

pohjalta tehdä sekvenssi, joka taasen voidaan esittää animaationa. Konfiguraatiot lisätään 

sekvenssiin järjestyksessä. Tämän jälkeen konfiguraatiot voidaan lisätä käänteisessä 

järjestyksessä, jolloin kokoonpano palaa takaisin lähtöasemaansa jouhevasti (kuva 9). 

 

 
Kuva 9. Sekvenssi. 
 

Sekvenssin luominen 

1. Otetaan käyttöön Manage Sequences -työkalu.  

2. Luodaan uusi sekvenssi Create-toiminnolla.  

3. Siirretään animaatiossa käytettävät konfiguraatiot halutussa järjestyksessä Available 

configurations -valikosta Current configurations -valikkoon. 

4. Nimetään sekvenssi. 

5. OK. 

6. Dismiss. 
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Luodaan kehittynyt sekvenssi 
 

Vastaava liikesarja voidaan toteuttaa käyttämällä kehittynyttä sekvenssiä. Tällöin säästytään 

konfiguraatioiden periyttämiseltä ylätasolle, eikä konfiguraatioita Config5 ja Config6 tarvita. 

Haittapuolena menetelmässä on, että sitä voidaan käyttää vain alikokoonpanojen 

konfiguraatioille, jolloin kokoonpanolle pitää luoda uusi pääkokoonpano (EmoKP). 

 

Kehittynyt sekvenssi voidaan luoda, kun kokoonpanojen asemointi on valmis ja kullakin 

kolmiolla on neljä konfiguraatiota. Sekvenssi luodaan siirtelemällä tarjolla olevia 

konfiguraatioita aikajanalle halutussa järjestyksessä. Kukin sarake aikajanalla vastaa yhtä 

kuvaa. Kukin kuva voi sisältää useamman eri kokoonpanon konfiguraation. Lopullisen 

aikajanan tulisi olla kuten kuvassa 10. Vastaavasti paluuliike saadaan aikaiseksi lisäämällä 

konfiguraatiot päinvastaisessa järjestyksessä. 

 

 
Kuva 10. Kehittynyt sekvenssi. 
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Kehittyneen sekvenssin luominen 

1. Avataan Hierarchy-ikkuna.  

2. Luodaan uusi pääkokoonpano toiminnolla Add Parent.  

3. Nimetään pääkonfiguraatio. 

4. Otetaan käyttöön Manage Sequences -työkalu.  

5. Luodaan uusi sekvenssi Create-toiminnolla.  

6. Muutetaan sekvenssi kehittyneeksi toiminnolla Convert to an advanced sequence. 

7. Lisätään valikosta Available Sequences and Configurations käytettävät konfiguraatiot 

aikajanalle. 

8. Paikoitetaan konfiguraatiot haluttuihin kuviin Move-toiminnoilla. 

9. Tarkastetaan sekvenssi animaation avulla.  

10. Nimetään sekvenssi. 

11. OK. 

12. Dismiss. 

 

Animoidaan sekvenssi 
 

1. Otetaan käyttöön Animate Hardware-työkalu.  Kuvan 11 mukainen ikkuna 

avautuu. 

2. Valitaan listasta käytettävä sekvenssi. 

3. Valitaan Step tai Continuous sen mukaan, halutaanko animaatiota katsella kuva 

kerrallaan vai jatkuvana animaationa. 

4. Kontrolloidaan animaatiota painikkeilla Reverse, Stop ja Forward.  
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Kuva 11. Animate hardware. 
 

Kun kaikki työvaiheet on toteutettu ohjeiden mukaisesti, muodostaa animaatio kuvan 12 

mukaisen kuvasarjan.  

 

        

        
                 Config1 

           
                 Config2 

 
                 Config3 

 
                Config4 

 
                  Config5 

 
                Config6 

Kuva 12. Kokoonpanon eri konfiguraatiot. 
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Johdanto 
 

Esimerkkitehtävän suorittaminen edellyttää, että käyttäjä hallitsee osien ja kokoonpanojen 

luonnin perusteet. Esimerkkitehtävässä luodaan kaksimäntäisen sylinterin kokoonpano. 

Harjoituksen tarkoituksena on havainnollistaa seuraavien ominaisuuksien käyttö: 

 

1. Ehdot 

• Fuse 

• Show Free 

2. Konfiguraatioiden luominen Repeat-toiminnolla 

3.  Span Config -toiminto 

4. Konfiguraatioiden poistaminen 

 

Harjoituksessa tehdään kuvan 1 mukainen kokoonpano. Pääkokoonpano 

Sylinteri_kokoonpano koostuu kahdesta alikokoonpanosta, Kiertokanki_kokoonpano ja 

Manta_kokoonpano, jotka myöhemmin monistetaan, sekä osista Kampiakseli ja 

Sylinterilohko.  

 

 
Kuva 1. Sylinterin kokoonpano ja hierarkia. 
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Luodaan osat ja alikokoonpanot 
 

Kun kaikki tarpeelliset osat on saatu mallinnettua, kootaan ensin alikokoonpanot (kuva 2). 

Alikokoonpanot voidaan tehdä joko käyttäen asemointikomentoja tai ehtojen avulla. 

 

 
 

Kiertokanki_kokoonpano 

 
Manta_kokoonpano 

Kuva 2. Alikokoonpanot. 
 

 

Kun alikokoonpanot on saatu valmiiksi, voidaan niiden jatkokäyttöä helpottaa Fuse 

-toiminnon avulla. 
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Muutetaan alikokoonpanot kiinteiksi kappaleiksi Fuse-toiminnolla 

 

Tässä harjoituksessa alikokoonpanot sisältävät useita osia, joiden asema alikokoonpanossa ei 

muutu, vaikka itse alikokoonpano liikkuu. Jos alikokoonpanot on koottu käyttäen ehtoja, 

voivat näiden merkinnät mennä käyttäjällä sekaisin pääkokoonpanon ehtojen kanssa. Lisäksi 

ne vaativat laskentatehoa luotaessa pääkokoonpanolle konfiguraatioita. Jos alikokoonpanot on 

tehty käyttäen pelkästään asemointikomentoja, on tällöin aina olemassa vaara, että 

käyttövirheestä johtuen kokoonpano osittain hajoaa. 

 

Nämä ongelmat voidaan välttää yksinkertaisesti muuttamalla alikokoonpanot kiinteiksi osiksi 

toiminnolla Fuse. Tätä menetelmää on syytä soveltaa tässä harjoituksessa männän ja 

kiertokangen kokoonpanoihin. 

 

Fuse-toiminnon käyttö 

1. Otetaan käyttöön Fuse-toiminto.  

2. Painamalla pohjassa hiiren oikeaa painiketta työpöydällä, avautuu ponnahdusikkuna, 

josta valitaan Hierarchy. 

3. Avautuneesta Hierarchy Selection -ikkunasta valitaan kokoonpano, johon ehtoa 

halutaan käyttää, hyväksytään valinta. 
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Kootaan pääkokoonpano 
 
Kun alikokoonpanot on muutettu kiinteiksi osiksi, koostuu pääkokoonpano neljästä osasta. 

Näiden lisäksi tarvitaan vielä toiset kappaleet männän ja kiertokangen kokoonpanoista. Nämä 

voidaan tehdä kopioimalla alkuperäisistä Hierarchy-ikkunassa. Kopioinnin yhteydessä tulee 

huomioida, ettei Fuse-ehto kopioidu, vaan se pitää lisätä erikseen. 

 

Kun kaikki tarvittavat osat on luotu, voidaan koota pääkokoonpano. Ainoana 

liikkumattomana osana lukitaan sylinterilohko. 

 

 

Sylinterilohkon reikien akselien ja mäntien akselien välille luodaan yhtenevyysehto (kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Sylinterilohkon ja männän ehdotus. 
 

 

Männäntappien akselien ja kiertokankien yläpään reikien akselien välille luodaan 

yhtenevyysehto. Yhtenevyysehto voitaisiin myös luoda kiertokangen yläpään reiän sivupinnan 

ja sitä vastaavan männän pinnan välille, jolloin kiertokanki siirtyisi männän vaihtaessa 

paikkaa. Tällöin kampiakseliakaan ei tarvitsisi paikoittaa suhteessa sylinterilohkoon niin 

tarkasti. Tämä ehto kuitenkin jätetään tässä harjoituksessa tekemättä Span Config -

harjoituksen mahdollistamiseksi (kuva 4). 
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Kuva 4. männän ja kiertokangen ehdotus. 
 

 

Kiertokanget paikoitetaan kampiakselille niin, että kiertokangen reiän akseli ja kampiakselin 

sylinterigeometrian akseli ovat yhteneviä ja kiertokangen reiän sivupinta on yhtenevä 

kampiakselin olakkeen pinnan kanssa (kuva 5). 

 

 
Kuva 5. Kiertokangen ja kampiakselin ehdotus. 
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Sylinterilohkoon nähden paikoitetaan kampiakseli Linear-ehdoin. Kampiakselissa ehdot, pois 

lukien mitta kampiakselin päästä sylinterilohkon uloimpaan kärkeen (33), kiinnitetään sen 

keskimmäisen sylinterigeometrian akseliin, jolloin pyörimisliikkeellä ei ole vaikutusta 

ehtoihin. Hyvä on asettaa myös yhdensuuntaisuusehto keskimmäisen sylinterigeometrian 

akselin ja sylinterilohkon sisäreunan välille. Ehto ei ole pakollinen, mutta se rajaa 

kampiakselin liikkeet niin, että niitä voidaan tarkastella Show Free -toiminnolla. 

Toisenlainenkin ehdotus olisi mahdollinen ja todennäköisesti järkevämpi, mutta Linear-ehtoja 

tullaan myöhemmin käyttämään hyväksi Span Config -harjoituksen yhteydessä (kuva 6). 

 

 
Kuva 6. Sylinterilohkon ja kampiakselin ehdotus. 
 

 

Tarkistetaan instanssien vapausasteet Show Free -

toiminnolla 
 

Pääkokoonpanon osien liikkuvuus voidaan tarkistaa Show Free -toiminnolla. I-Deas animoi 

instanssin mahdolliset liikesuunnat, jos instanssin liike on osittain rajattu. Osa näkyy tällöin 

keltaisena. Jos liike on täysin rajaamaton ei animaatiota näytetä ja instanssien väri on vihreä. 

Jos osa on täysin liikuntakyvytön, on sen väri sininen. 
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Osien liikkuvuus on hyvä tarkistaa sitä mukaa, kun niille asettaa ehtoja. I-Deas tuskin tässä 

tapauksessa pystyy laskemaan koko pääkokoonpanon liikemahdollisuuksia yhdellä kertaa. 

 

Kun kaikki ehdot on asetettu pystyvät osat liikkumaan seuraavasti: 

• Mäntä liikkuu vain ylös ja alas. 

• Kiertokanki liikkuu ylös ja alas ja kiertyy ylemmän akselin reiän ympäri. 

• Kampiakseli pystyy vain pyörimään keskimmäisen sylinterigeometrian akselin ympäri. 

 

Show Free -toiminnan käyttö 

1. Otetaan Show Free -toiminto käytöön.  

2. Valitaan instanssi työpöydältä tai valitaan hiiren oikealla painikkeella avautuvasta 

ponnahdusvalikosta Hierarchy, joka avaa listan, josta haluttu instanssi voidaan 

poimia. 

 

 

Luodaan kaikki konfiguraatiot kerralla Repeat-toiminnolla 

 

Kokoonpanolla on automaattisesti konfiguraatio CONFIG1(DESIGN). Siinä asemoidaan osat 

niin, että vasemmanpuoleinen mäntä on yläasennossaan. Muut konfiguraatiot tehdään 

kokoonpanolle pyörittämällä kampiakselia 60° jaksoissa. Koska osat on ehdotettu toisiinsa 

kiinni, riittää kampiakselin pyörittäminen koko kokoonpanon liikuttamiseen. Konfiguraatiot 

voidaan tehdä yksitellän Manage Sequences -toiminnolla, mutta nopeammin tehtävästä 

suoriudutaan kun käytetään Repeat-toimintoa. 
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Repeat-toiminnon käyttö 

1. Otetaan käyttöön Rotate-toiminto.  

2. Painamalla pohjassa hiiren oikeaa painiketta työpöydän päällä avataan 

ponnahdusikkuna, josta valitaan toiminto Repeat. 

3. Syötetään komentoriville toistojen lukumäärä 5, hyväksytään. 

4. Kysymykseen tallennetaanko konfiguraatiot, vastataan Yes. 

5. Valitaan pyöritettävä kappale eli tässä tapauksessa kampiakseli, hyväksytään. 

6. Määritetään piste, jonka ympäri pyöritys tapahtuu eli tässä tapauksessa kampiakselin 

keskimmäisen sylinterigeometrian akselin päätepiste (Kuva 7), hyväksytään. 

7. Valitaan akseli jonka ympäri kappaletta pyöritetään. Akselin tulee olla yhtenevä 

kampiakselin keskimmäisen sylinterigeometrian akselin kanssa. 

8. Syötetään pyöräytyskulma 60. 

9. Syötetään konfiguraatioille nimet, tai hyväksytään I-Deaksen ehdottamat. 

 

 
Kuva 7. Piste, jonka ympäri kampiakseli pyörii. 
 

 

Luodut konfiguraatiot voidaan vielä muuttaa muotoon Design. Kukin konfiguraatio tulee 

vielä käyttää aktiivisena Manage Configurations -ikkunassa, jotta ehtojen aiheuttamat 

muutokset tulisivat voimaan (kuva 8). 
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Kuva 8. Manage Configurations –ikkuna. 
 

 

Kun konfiguraatioista tehdään sekvenssi ja animaatio, toteuttaa kokoonpano kuvan 9 

mukaiset liikkeet. 

 

 
Config1 

 
Config2 

 
Config3 

 
Config4 

 
Config5 

 
Config6 

Kuva 9. Kokoonpanon konfiguraatiot. 
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Kokoonpanon muokkaus ja viimeistely 
 

Span Config -toiminto 

 

Joskus kokoonpanon osiin voi tulla muutoksia, jotka edellyttävät muutoksia myös ehdoissa. 

Tässä esimerkissä sylinterilohkon reiät siirtyvät 10 mm oikealle. Kaikki muu paitsi mäntien 

kokoonpanot, joilla on samankeskeisyysehto reikien kanssa, pysyy sylinterissä paikallaan.  

 

Osat voidaan paikoittaa uudestaan yksinkertaisesti muuttamalla kampiakselin suuntaista 

etäisyysehtoa 10 mm suuremmaksi (33  43) (kuva 10). Muutos ei kuitenkaan päivity 

muihin konfiguraatioihin. Muutos voidaan tehdä jokaiseen konfiguraatioon erikseen, mutta 

helpommin toimenpide hoituu käyttämällä Span Config -toimintoa.  

 

 

 
Kuva 10. Muokattava mitta. 
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Span Config-toiminnon käyttö 

1. Otetaan käyttöön Modify-toiminto.  

2. Valitaan mitta, jota halutaan muokata. 

3. Muokataan mittaa 10 mm suuremmaksi. 

4. Otetaan käyttöön Span Config -toiminto.  

5. Avautuneesta Select Configuration -ikkunasta valitaan kaikki konfiguraatiot, 

hyväksytään toiminto. 

6. Ok. 

7. Käydään päivittämässä Manage Configurations -ikkunassa kaikki konfiguraatiot. 

 

 

Poistetaan tarpeettomat ehdot 

 

Kun kokoonpano ja konfiguraatiot on saatu lopullisesti valmiiksi, ei ehtoja enää tarvita ja ne 

voidaan poistaa. Tämä tapahtuu seuraavasti: 

1. Valitaan työpöydältä yksi etäisyysehto ja geometriaehto. 

2. Avataan painamalla hiiren oikeaa painiketta pohjassa ponnahdusvalikko, josta valitaan 

toiminto All. 

3. Valitaan toiminto Delete.  

4. Valitaan ponnahdusikkunasta Yes. 
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