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Raspberry Pi:n kaltaiset yhdenpiirilevyntietokoneet ovat kehittyneet paljon viime vuo-

sina. Niitä ei kuitenkaan ole täysin hyödynnetty teollisuudessa. Näillä laitteilla voidaan 

luoda kustannustehokkaasti erittäin mukautuvaa tuotantolaitteistoa. Tämä pyritään osoit-

tamaan tässä työssä rakentamalla testialusta, joka kykenee tuottamaan muoviaihioista val-

miita kappaleita ja jonka ohjaus on toteutettu Raspberry Pi tietokoneella. Testialusta ky-

kenee tunnistamaan aihioita ja tekemään sen mukaisesti kaksi työstöä aihiolle ja lopuksi 

lajittelemaan sen. Laitteisto rakennetaan kustannustehokkaista materiaaleista ja kom-

ponenteista, joilla pyritään osoittamaan, että piensarjatuotantoa voi automatisoida hyvin-

kin edullisesti.  

Testialusta rakennettiin alumiinirunkoon. Laitteesta löytyy kaksi työstöyksikköä, poraus 

ja jyrsintä. Jyrsinnässä käytetään CNC:tä jyrsintapin ohjaamiseen. Ohjaus on toteutettu 

kahdella Raspberry Pi tietokoneella. Toinen ohjaa laitteistoa ja toinen toimii käyttöliitty-

mänä. Jyrsimen ohjaamiseen on käytetty kannettavaa tietokonetta.  Testialusta lukee ma-

kasiinissa olevan aihion QR-koodin ja määrittelee tehtävät työstöt sen mukaisesti. Säh-

kösylinteri työntää aihion makasiinista kuljetuslinjalle ja paineilmasylinterit siirtävät ai-

hion työstöpisteisiin sekä lajitteluramppiin. Lajitteluramppi käyttää solenoideja. 

 Testialustasta saatiin toimiva kokonaisuus. Laite pystyy toteuttamaan itsenäisesti valmis-

tusprosessin alusta loppuun. Myös kustannukset jäivät mataliksi. Laite on erinomainen 

pohja jatkokehitykselle. Työstöyksikköjä on mahdollista lisätä, poistaa ja vaihtaa kohta-

laisen helposti. Raspberry Pi tietokoneeseen ei enää mahtuisi montaa lisälaitetta mutta 

erilaisia laajentamismahdollisuuksia on silti olemassa. Myös Raspberry Pi:n prosessointi- 

ja verkkokapasiteettia ei ole täysin hyödynnetty vaan laitteella on hyvät laajentumismah-

dollisuudet IoT-laitteeksi. 
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Single-board computers such as Raspberry Pi have developed lot in recent years. How-

ever, they haven’t been completely utilized in industry. These computers can be used to 

create cost-effective automatization with very flexible manufacturing equipment. This 

work will attempt to demonstrate this by creating a test platform that can make simple 

products from blank plastic pieces. Control for this devise was made using Raspberry Pi 

computer. The test platform can recognize different workpieces and choose the correct 

work processes for that piece. Then it preforms these processes and sorts them accord-

ingly into different containers. Platform is built from cost-effective materials and compo-

nents to demonstrate that small batch production can be automated very inexpensively. 

The test platform was built on an aluminum framework. The device has two work units, 

drilling and milling. Milling uses CNC and its controlled from laptop. Control of the test 

platform is done with two Raspberry Pi computers. One controls the actuators and sensors 

of the device and the other works as a user interface. The test platform can read a QR-

code attached to the plastic blank and use that to determine its operations. An electric 

cylinder pushes blank on to delivery line and pneumatic cylinders are used to push it 

under the work units and sorting ramp. The sorting ramp uses solenoids.  

The test platform is a working device. It is capable to go through a fabrication process 

independently. Cost-effectiveness was also reached. The device is an excellent basis for 

further development. It is relatively easy to add or remove work units from the test plat-

form. Raspberry Pi does not have lot of space for many additional devices but there are 

many options to add this capacity. Raspberry Pi’s processing and net capabilities were 

not fully utilized so it has lot of potential to be developed into an IoT device. 
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1 JOHDANTO 

Tietotekniikassa on tapahtunut viime vuosina uudensuuntaista kehitystä. Tietokoneita 

saadaan nykyään edullisina, pieninä ja helposti muokattavina paketteina esimerkiksi 

Raspberry Pi tietokoneen muodossa (tästedes lyhennetään RasPi). Tämä tuo mahdolli-

suuksia automatisointiin, jota ei välttämättä ole vielä osattu täysin hyödyntää teollisuu-

dessa. Automatisointia on mahdollista toteuttaa pienessä mittakaavassa varsin tehok-

kaasti hyödyntäen valtavaa vapaaseen lähdekoodiin perustuvaa tietämystä, joka on va-

paasti saatavissa Internetissä.  

Automatisoituun tuotantoon rakennettavan laitteiston kustannustehokkuus tulee paitsi 

edullisten komponenttien hyödyntämisestä myös erittäin mukautuvasta tekniikasta. Kun 

esimerkiksi mekaaninen liike voidaan toteuttaa sekä sähkömoottorilla että paineilma-

sylinterillä, se avaa valtavan määrän käyttömahdollisuuksia käytöstä poistuneille kom-

ponenteille. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset omaavat usein kierrätettävissä ole-

via komponentteja käytöstä poistuneiden laitteiden myötä. Myös kestävän kehityksen pe-

riaatteita toteutuu, kun koneen osien elinkaarta voidaan pidentää. (Bi, Liu et al. 2015) 

Yhden piirikortin tietokoneet ja muut IoT laitteet ovat erinomaisia datan keräykseen. Yh-

teenkin RasPi koneeseen tai sen kaltaiseen laitteeseen voidaan liittää useanlaisia senso-

reita valvomaan tuotantoa. Data pystytään nyt tallentamaan ja käsittelemään valmiiksi 

paikallisella koneella ja lähettämään se sitten epävakaankin yhteyden kautta seuranta-

datana tuotannon valvonnalle. Pitkät siirtomatkat ovat sensoridatalle teollisuusympäris-

tössä haitallisia ja aiheuttavat helposti virhesignaaleja. Paikallinen seuranta antaa toimin-

tavarmuutta ja luotettavampaa dataa (Gómez, Cuiñas et al. 2015). RasPi on mahdollista 

myös ohjelmoida Internetin välityksellä. Tämä yhdessä valvonnan kanssa antaa RasPille 

ja siihen liitetyille laitteille valmiuden toimia teollisuudessa, jossa pyritään yhdistämään 

tehokas datan käsittely toimivaan tuotantoon laajoissakin kokonaisuuksissa. Esimerkiksi 

teollisuus 4.0 on tapa ajatella tuotantoa tietotekniikan tuomien mahdollisuuksien kautta 

ja jonka tarpeisiin RasPi on omiaan. Pieni tietokone mahdollistaa yhteyden Internettiin 

sekä fyysisten laiteiden ohjauksen. RasPin ohjelmointia myös helppo muuttaa etäyhtey-

den kautta ja sitä voidaan hyödyntää myös pilvilaskennassa.(Lee, Bagheri et al. 2015) 

Kaliczyńska M. & Dąbek P. 2014) 
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Vapaaseen lähdekoodiin ja helposti lähestyttävään tekniikkaan perustuvat laitteistot pa-

rantavat huomattavasti mahdollisuuksia tehdä älykästä automatisointia laitteille. Valmiita 

ratkaisuja spesifeihin ongelmiin ja joskus suurempiinkin kokonaisuuksiin on usein val-

miiksi saatavilla runsaasti. Automaatio voidaan rankentaa vastaamaan hyvin lähelle omaa 

tarvetta, kun suunnittelijana on yrityksen oma työntekijä, joka tuntee tarpeet yksityiskoh-

taisesti. Myös komponentit ovat usein edullisia, joten varsinkin vanhoja toimilaitteita 

kierrättämällä voidaan saada aikaiseksesi hyvinkin monimuotoista automaatiota edulli-

sesti. Pienen mittakaavan automaatiota voidaan tehdä myös teollisuuden ulkopuolisiin 

tarpeisiin. Esimerkiksi artikkelissa Harnessing open-source technology for low-cost au-

tomation in synthesis: Flow chemical deprotection of silyl ethers using a homemade au-

tosampling system on kuvattu tapa toteuttaa kemian tutkimuksessa tarvittavaa laitteistoa 

erittäin kustannustehokkaasti ja monin verroin edullisemmin, kuin mitä markkinoilla 

myytävät ratkaisut tarjoavat. Toteutus myös hyödyntää paljolti tunnettuja ohjausmenetel-

miä laitteistoratkaisussaan, mikä helpottaa osaltaan työn hyödyntämistä muissa yhteyk-

sissä. 

Tässä työssä pyritään hyödyntämään modulaarisuutta. Alumiinirunkoon on helppo lisätä 

tai vaihtaa uusia moduuleja, mikäli ne saadaan sopimaan aiempaan malliin. Tämä osal-

taan lisää mahdollisuuksia sovittaa laite kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi ilman suuria 

lisäponnistuksia. Modulaarisia osia hyödyntämällä helpotetaan myös osaamisen siirtä-

mistä edelleen, kun yhden moduulin ohjelmointi ja kokoonpano voidaan käyttää sellaise-

naan toisen tekijän toimesta. Kuluttajatason tarvikkeiden käyttö edistää osaltaan tekniikan 

käyttöönoton helppoutta, mikä on eduksi yhteisöön ja vapaaseen lähdekoodiin perustuvan 

tekniikan ja tuotannon luonnissa. (Kostakis, V., & Papachristou, M. (2014).) 

Tuotantoautomaatiota voidaan siis edellä mainittujen seikkojen perusteella tehdä hyvin-

kin kustannustehokkaasti. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voisivat hyötyä pie-

nimuotoisesta tuotannon automatisoinnista, joka ei tarvitse suurta pääomaa tai syvällistä 

tietämystä aiheesta. Tämä tekniikka pyritään osoittamaan mahdolliseksi rakentamalla tes-

tialusta. Se rakennetaan edullisista komponenteista. Suureen rooliin nousee RasPi, sillä 

sen avulla saadaan erittäin edullisesti hyvin muokattavissa oleva ohjaus laitteeseen. Lait-

teessa pyritään käyttämään monipuolisesti eri toteutus tekniikoita, koska tällä voidaan 

osoittaa ohjaustavan mukautuvuutta eri tilanteisiin. Esimerkiksi liike voidaan toteuttaa 

sähköisesti moottorilla tai pneumatiikalla. Yksinkertainen ja helposti lähestyttävä 



10 

 

tekniikka laskee tarvetta erityisosaamiselle ja näin osaltaan alentaa kynnystä automati-

soinnin toteuttamiselle yrityksissä. 

Testialusta on prototyyppilaite, joten se pyritään suunnittelemaan perusteellisesti, mutta 

toteutuksen aikana suunnitelma muuttuu tiedon kertyessä. Valmistuksessa käydään usein 

läpi useita työstövaiheita, joten testialustaan valittiin kaksi eri työstömenetelmään, jotka 

käydään läpi. Työstömenetelminä käytetään porausta ja jyrsintää, jotka ovat molemmat 

yleisiä lastuavan työstön tapoja ja joita usein automatisoidaan jollain tavalla. Myös kap-

paleiden tunnistus ja lajittelut ovat oleellisia toimia automatisoinnissa. Tekniikasta halut-

tiin myös helposti muokattavaa. Mikäli testilaite optimoitaisiin tekemään hyvin spesifejä 

toimia, työn soveltaminen muihin tilanteisiin olisi hankalaa. Modulaarisuutta ja yleisiä 

komponentteja hyödyntämällä saadaan helpommin muihin toimiin sovellettava laitteisto. 
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2 TUOTANTOAUTOMAATION MENETELMIÄ JA 

TEORIAA 

Tuotantolinjoja on monenlaisia. Varsinkin massatuotannossa käytetään usein erittäin pit-

källe optimoituja laitteita, jotka tekevät samat liikkeet hyvin täsmällisesti ja nopeasti, 

mutta joita voi olla hyvin hankala saada muutettua tekemään uusia liikkeitä. Uusien tuot-

teiden tai tuotteen variaatioiden valmistus vanhalla laitteistolla voi siis olla hankalaa, ellei 

mahdotonta. Massatuotannon etuna on se, että valmistusmenetelmiä pystytään optimoi-

maan ja nopeuttamaan hyvin pitkälle. Pitkälle yhtä tuotetta tuottamaan kehitetty tehdas 

pystyy tuottamaan paljon nopeammin, tarkemmin ja edullisemmin, kuin esimerkiksi ko-

neistussoluista koostuva tuotantolinja. Kuitenkin tällaisen tehtaan alkukustannukset ovat 

mittavat ja sellainen on yleensä hyvin haastavaa saada muutettua tekemään mitään muuta. 

Siksi tällaista tuotantoa ei juuri sovelleta muihin kuin massatuotettuihin kappaleisiin. Toi-

sessa päässä taas on esimerkiksi työstöyksiköistä koostuva linja, jossa kappaletta voidaan 

kuljettaa esimerkiksi koneistuskeskuksesta toiseen. Kyseessä on siis joustava valmistus. 

Valmistusmenetelmä on paljon hitaampi, mutta se on helposti muunneltavista tekemään 

täysin eri kappaleita. Tällainen tehdas voi valmistaa hyvin erilaisia tuotteita samanaikai-

sesti, mutta haasteeksi nousee koneiden käytön optimointi. Tietyt koneistusvaiheet voivat 

muodostua pullonkaulaksi ja muut laitteet jäävät vähälle käytölle tämän takia. Tämä taas 

lisää tuotteen hintaa muun muassa varastokustannusten kautta. Monipuoliset tuotantoro-

botit ja -laitteet eivät myöskään yleensä ole työssään yhtä tarkkoja, kuin varta vasten tiet-

tyä toimea varten tehdyt laitteet. Näiden ääripäiden väliin mahtuu hyvin monenlaisia lin-

jastoja ja konfiguraatioita sekä laitteita. Esimerkiksi uuteen konfiguraatioon muutettavia 

työstökoneita, jotka tekevät joitakin samoja työstöliikkeitä, mutta niiden työstösuuntaa 

voidaan muuttaa.  (Kapitanov 2017) 

Viime vuosina tuotannossa on paljon korostunut kyky reagoida nopeasti kysynnän muu-

toksiin. Informaatiota voidaan käsitellä tehokkaammin ja se liikkuu erittäin nopeasti ja 

tämä on pyritty saamaan mukaan myös tuotantoon. Kappale-eriä voidaan esimerkiksi 

tehdä suoraan tilauksesta, jolloin ei tarvitse pitää erillisiä varastoja. Tämä tosin vaatii erit-

täin hyvää tuotantolinjan hallintaa. Vikatilanteessa tuotteen toimitus voi viivästyä pitkiä 

aikoja ja mikäli tuotetaan monia tuotteita samalla linjalla, voi eri tilausten yhteensovitta-

minen muuttua erittäin hankalaksi. Mahdolliset vikatilanteet pyritään ennakoimaan hyvin 

ja se vastaavasti lisää tarvetta kerätä dataa tuotannosta. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä 
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tuotantolinjat ja -ketjut ovat yleensä vaatimattoman kokoisia. Tämä lisää joustavuuden 

mahdollisuuksia tuotannossa. Varsinkin pienet sarjakoot ovat usein helpompi toteuttaa 

pienissä yrityksissä mikä tarkoittaa, että joustavuus tuo kilpailuetua, (Aaltonen, Torvinen 

1997, s. 9, Bi, Liu et al. 2015, Duray, Ward et al. 2000) 

Älykkäiden järjestelmien hyödyntämisestä teollisuudessa ja tuotannossa on ollut paljon 

pohdintaa. Tämän ajatusmaailman pohjalta on ilmaantunut muun muassa termit smart-

factory ja Industry 4.0. Termit pohjaavat ajatukseen, jossa pyritään hyödyntämään älyk-

käitä laitteita ja IoT-tekniikkaa tehtaiden ohjauksessa ja koordinoinnissa. Laitteisto, joka 

pystyy valvomaan ja ohjaamaan omaa toimintaansa antaa suunnattoman hyödyn valmis-

tajille. Tästä on hyötyä eritysesti joustavissa tuotantolinjoissa, sillä vikatilanteessa lait-

teisto voi ohjata tuotantoa pois viallisesta yksiköstä, kunnes se on korjattu.  Kun tuotan-

toon tarvitaan paljon alihankkijoita ja erilaisia tuotettavia kokoonpanoja on paljon, sys-

teemi muuttuu hyvin monimutkaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi. Älykkäillä tehtailla py-

ritään saamaan esimerkiksi tilanne, jossa tehdas pystyy itse järjestämään tuotannon te-

hokkaasti eri kokoonpanoille, valvomaan eri virhetilanteita tuotannossa ja vastaamaan 

niihin sekä tilamaan oikean määrän tuotteita alihankkijoilta niin, että ne saadaan saman 

tien tuotantoon ilman tarvetta pitkäaikaiseen varastointiin. IoT-tekniikan avulla pystytään 

myös tehokkaasti jakamaan resursseja. Esimerkiksi ympäristöstä saatava sensoridata pys-

tytään jakamaan useamman toimijan kesken tehokkaasti ilman tarvetta rakentaa erillisiä 

verkkoja jokaiselle. Tämä on tosin katsantokanta, joka keskittyy erityisesti suurten ja glo-

baalien yritysten toimintaan. (Radziwon, Bilberg et al. 2014, Kaliczyńska, Dąbek 2016) 

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (PK-yritykset) älykkäiden järjestelmien käyttöön ot-

taminen ja niistä hyötyminen on haastavampaa. Järjestelmistä ei ole kovin paljon stan-

dardeja toimintatapoja, joihin nojautua ja PK-yrityksillä ei välttämättä ole riittäviä resurs-

seja lähteä etsimään täysin uusia ratkaisuja. Kehitys on kuitenkin kulkenut vahvasti tähän 

suuntaan ja suurin osa PK-yrityksistä näkee arvoa älykkäiden systeemien hyödyntämi-

sessä omassa tuotannossaan eri tavoilla. Ratkaisut voivat erota suuresti suurempien yri-

tysten vastaavista. PK-yritysten tarvitsee esimerkiksi harvemmin valvoa maailman joka 

kolkassa sijaitsevia laitoksia ja alihankkijoita. Toisaalta ne voivat suuresti hyötyä jae-

tuista resursseista kuten sensoridatasta, jota yksittäinen yritys ei välttämättä pysty yksin 

hankkimaan. (Müller, Buliga et al. 2018) 
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Tässä työssä tehty testialusta voidaan luokitella älykkään järjestelmän osaksi. Se pystyy 

lukemaan syötettävien aihioiden tiedot ja ohjaamaan itseään sen mukaisesti. Testialus-

tassa ei kuitenkaan ole juurikaan valvovia työkaluja, joilla voitaisiin määritellä töiden 

onnistumista tai tunnistaa vikatilanteita. Kuitenkin laite voidaan liittää suurempaan sys-

teemiin kohtalaisen helposti internetin välityksellä. Sopivalla ohjauksen lisäyksellä voi-

taisiin saada testialustasta järjestelmä, joka pystyisi säätämään itseään kappaleiden onnis-

tumisen mukaan sekä tunnistamaan omia vikojaan ja varoittamaan käyttäjää niistä. Tes-

tialustan ohjausjärjestelmä ei siis ole sellaisenaan älykäs, vaan muistuttaa funktioltaan 

enemmän perinteistä automatisoidun laitteen logiikkaa. Kuitenkin testialustan ohjauk-

sessa käytetyssä RasPissa riittää laskentatehoa ja laitteiden välisen kommunikaation mah-

dollistavia ominaisuuksia, jolla testialustasta voitaisiin lisäkehityksellä tehdä älykäs jär-

jestelmä.  

Mekatroniikka on automatisoiduissa tuotantolaitteissa hyödyllinen tekniikan ala. Laitteet 

sisältävät usein kaikki mekatroniikan osa-alueet ja yhtenäinen suunnittelu on oleellinen 

tuotannon onnistumisen kannalta. Automatisoitu tuotantolaite koostuu mekaanisista ja 

sähköisistä osista, joita ohjataan siihen tarkoitetulla ohjainlaitteistolla. Kokonaisuuden 

toimivuus riippuu paljon eri osatekijöiden yhteensopivuudesta. Mahdollisuuksia eri to-

teutuksille on valtava määrä. Mikäli laitetta lähdetään suunnittelemaan pohjalta ylöspäin, 

laitteistosta tulee nopeasti hyvin monimutkainen. Siksi ratkaisussa käytetäänkin usein 

valmiita pienempiä kokonaisuuksia. Esimerkiksi NC (Numerical Control) on pitkään käy-

tössä ollut ja hyväksi todettu ohjausmenetelmä. Se luo siis hyvän pohjan mutkikkaamman 

liikeohjauksen toteuttamiseen. Elektroniikalle varsinkin on olemassa valmiita moduuleja, 

joiden hyödyntäminen nopeuttaa suunnittelua. Esimerkiksi askelmoottoreille on ole-

massa ajureita erittäin edullisesti ja yksinkertaistavat ainakin ohjauksen kannalta tilan-

netta huomattavasti muuttamalla ohjauksen yksittäisten käämien ohjaamisesta askelten 

ohjaamiseksi. Myös ohjaavaan piiriin on monia ratkaisuja, joista voidaan valita. Ohjel-

moitavat logiikat (PLC), mikrokontrollerit ja teolliset tietokoneet ovat kaikki laitteita, 

joille löytyy osaamista. Esimerkiksi ohjaava logiikka olisi usein mahdollista rankentaa 

suoraan elektroniikan komponenteista, mutta sen tekeminen vaatisi huomattavaa osaa-

mista elektroniikasta, vaatisi suurta työpanosta ja olisi todennäköisesti kalliimpi ratkaisu 

ilman uudelleen ohjelmoimisen mahdollisuutta. Valmis PLC on siis lähes aina parempi 

vaihtoehto, koska se on edullisempi, helpompi ohjelmoida. Modulaarisuus ja valmiiden 

ratkaisujen hyödyntäminen siis helpottavat suunnittelua. (Neugebauer, Denkena et al. 

2007) 
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Mekatronisissa laitteissa modulaarisuuden hyödyntäminen auttaa suunnittelussa, mutta 

vain jos moduulit toimivat yhteen muiden osa-alueiden kanssa. Varsinkin erittäin suurissa 

kokonaisuuksissa voi tulla vastaan ongelma, että esimerkiksi voiman tuotto, ohjaus ja 

mekaniikka on lähdetty suunnittelemaan omina kokonaisuuksinaan, jolloin ne eivät toimi 

toistensa kanssa hyvin yhteen. Suunnittelussa kannattaa siis muistaa, että laite on yksi 

kokonaisuus. Laitteille suunnitellaan usein myös hierarkkinen ohjaus. Laitteistossa on 

yksi ”määräävä” taho. Esimerkiksi tietokone, johon kaikki toimilaitteet ja anturit on lii-

tetty vaikkapa PLC:n kautta. Kuitenkin prosessoritehon ja tekoälyjärjestelmien kehitty-

essä ja pienentyessä on madollista luoda myös hajautetumpi järjestelmä. Laitteet ohjaavat 

pienempiä kokonaisuuksia ja kommunikoivat keskenään. Dataa tarvitsee liikutella paljon 

vähemmän, kun sitä tarvitseva laite kykenee itse prosessoimaan tarvittavan tiedon ja antaa 

ulos vain tuloksen. Tämä puolestaan luo lisää modulaarisuutta ohjaukseen ja sen avulla 

kyetään luomaan entistä joustavampia systeemejä. (Awrejcewicz, Awrejcewicz 2014) 

2.1 Mekatronisen laitteen suunnittelu 

Automaatiolaitteet hyödyntävät lähes aina mekaniikkaa elektroniikkaa ja ohjauslaitteita. 

Ne ovat siis mekatronisia laitteita ja niiden suunnittelussa on etua mekatroniikan hyödyn-

tämisessä. Suunnittelu aloitetaan yleensä mekaniikasta, johon lisätään elektroniikka ja 

sen jälkeen ohjauslaitteisto sekä ohjausohjelmisto. Sen jälkeen lähdetään taas tilannetta 

tarkastelemaan mekaniikasta ja pyritään korjaamaan aikaisempaa suunnitelmaa sopimaan 

paremmin yhteen kokonaisuuden kannalta. Jokainen osa-alue käydään sykleittäin läpi, 

jotta saadaan kokonaisuus, jossa laitteiston eri osa-alueet eivät ole ristiriidassa keskenään. 

Laitteiston eri toiminnat olisi hyvä mallintaa ensin tietokonemallilla ja varmentaa sitten 

fyysisellä mallilla, jotta mahdolliset vikatilanteet ja yhteensopivuusongelmat saadaan 

ajoissa tietoon. Tämä ei aina ole mahdollista, mutta suunnittelua voidaan nopeuttaa hyö-

dyntämällä komponentteja ja tekniikoita, joiden yhteensopivuus on ennalta tunnettu ja 

testattu. (Bishop, Bishop 2002, kpl 2) 

Modulaaristen komponenttien hyödyntäminen nopeuttaa suunnittelua merkittävästi ja 

mahdollistaa usein hyvin erilaiset kokoonpanot. Se kuitenkin voi myös rajoittaa tiettyjen 

ominaisuuksien toteuttamista ja ei yleensä ole optimaalisin ratkaisu laitteen toiminnan 

kannalta. Modulaarisuus voi kuitenkin myös helpottaa suunnittelijan työtä oman ydin-

tietämyksen ulkopuolella. Tieto tiettyjen moduulien liittämisestä ja yhteensopivuudesta 

on helppo välittää eteenpäin ja omaksua, joten tarve syvälliselle tietämykselle asiaa 
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kohtaan vähenee. Tämä sallii esimerkiksi mekaniikkaan perehtyneen suunnittelijan pa-

remmin käyttää hyväkseen myös elektronisia ja tietoteknisiä laitteita suunnittelussaan. 

Mekatronisten modulaaristenyksikköjen suunnittelu ja tallentaminen myös helpottavat 

huomattavasti tulevaisuudessa tapahtuvaa suunnittelua (Lüder, Foehr et al. Sep 2010). 

Mekaniikan puolella joudutaan miettimään tarvittavaa liikkeiden tarkkuutta ja tarvittavaa 

voimaa laitteille. Toimilaitteiden tuottamia liikkeitä voidaan muuttaa huomattavasti eri-

laisilla mekaanisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi alennusvaihteella voidaan lisätä moottorin 

tuottamaa voimaa ja tarkkuutta, mutta samalla sen nopeus laskee ja vaihde voi tuottaa 

välystä, joka näkyy toteutettavassa liikkeessä. Myös toimilaitteiden voimantuottotapa on 

merkittävä asianhaara. Esimerkiksi sähkömoottoreilla toimiva systeemi on ohjaukseltaan 

hyvin erilainen hydrauliseen verrattuna. Mekaniikka on yleensä hyvin pitkälle määräävä 

tekijä laitteiston valinnassa. Esimerkiksi hydrauliikka voi olla ainut tapa toteuttaa tar-

peeksi voimakas liike pienessä tilassa. Tämän takia suunnittelussa lähdetään ensimmäi-

senä mekaniikan vaatimuksista ja muut osa-alueet seuraavat.  

Elektroniikassa joudutaan tekemään myös monia ohjaukseen ja mekaniikkaan vaikuttavia 

päätöksiä. Elektronisilla komponenteilla ja laitteilla muutetaan ohjauslaitteiden käskyt 

toimilaitteille sopiviksi. Riippuen siis ohjaus- ja toimilaitteiden yhteensopivuudesta voi-

daan joutua luomaan melko monimutkaisiakin systeemejä muuttamaan signaaleja toimi-

laitteille sopiviksi. Esimerkiksi askelmoottori on paljon helpompi saada vastaanottamaan 

binäärisiä ohjauskomentoja kuin oikosulkumoottori. Myös antureiden valinta ja signaa-

lien muutos kuuluu elektroniikan osa-alueeseen. Mekaniikka vaikuttaa osaltaan siihen 

mitä antureita voidaan käyttää ja minkälaista dataa voidaan kerätä. Esimerkiksi akselin 

pyörimistä voidaan seurata tarkasti enkooderilla, mutta mikäli tila on tehty liian ahtaaksi, 

ei enkooderin asentaminen onnistu, vaan joudutaan käyttämään esimerkiksi Hall-anturia. 

Myös anturisignaalien käsittelyssä on omat yhteensopivuusongelmansa. Esimerkiksi ana-

logisen anturin signaali halutaan todennäköisesti prosessoida lähellä lähdettä virhesignaa-

lien välttämiseksi, mutta se voi olla laitteen rakenteesta riippuen hyvin hankalaa. 

Ohjaussysteemin valinnassa tulee huomioida paljon asioita. Suunniteltavan laitteen mo-

nipuolisuus on usein hyvin pitkälti riippuvainen ohjauslaitteiston kyvystä suorittaa eri 

toimintoja. Myös laitteiston yhteensopivuus suurempaan järjestelmään on oleellinen 

seikka erityisesti tehdasympäristössä. Laitteistosta riippuen voidaan haluta hyvin erilaisia 

ohjaussysteemejä. Monessa mekatronisessa sovelluksessa riittää hyvin yksinkertainen 
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vaste herätteeseen, jolloin ohjaimeksi riittää mikrokontrolleri. Monimutkaisemmissa au-

tomaatiolaitteissa tarvitaan usein kuitenkin enemmän älyä ja kykyä kommunikoida mui-

den laitteiden tai käyttäjän kanssa. Tällöin käytössä on usein ohjelmoitavia logiikoita tai 

tietokoneita. (Bishop, Bishop 2002, kpl 3) 

2.2 Toimilaitteista 

Koneiden automaatiossa pyritään asettamaan koneelle tietyt tehtävät, joita se pystyy itse-

näisesti toteuttamaan ja valvomaan. Tätä tarkoitusta varten mekaanisen koneen pitää 

usein kyetä tuottamaan tarkkoja liikkeitä. Muuttuvat liikevastukset sekä systeemin ulko-

puolelta että laitteiden sisältä vaikuttavat suuresti toteutuneeseen liikkeeseen, joten on 

hyvin hankala suorittaa tarkkoja liikkeitä ilman jonkinlaista mittausta. Mittauksella val-

votaan toteutunutta liikettä ja annetaan tieto takaisin ohjaavalle laitteelle, joka muuttaa 

ohjausta tarpeen mukaan. Esimerkiksi sähkömoottoriin voidaan asentaa kulma-anturi. 

Kulma-anturilla voidaan mitata moottorin asentoa, tehtyä liikettä ja nopeutta sekä kiihty-

vyyttä. Kun kulma-anturi on moottorin kanssa yhdessä paketissa ja antaa tietoa suoraan 

moottorin ohjaimelle, on kyseessä servomoottori. Servomoottoreille on usein valmiita 

ohjaimia, jotka antavat moottorille ohjauskomennot ja joihin kulma-anturi on liitetty ta-

kaisinkytkennällä. Ohjaimelle annetaan haluttu nopeus tai paikkatieto ja ohjain säätää 

moottorille menevää ohjausta, kunnes tavoite on saavutettu. Ohjaimella voidaan usein 

helpottaa varsinaisen laitteistoa ohjaavan tietokoneen tai piirin toimintaa, kun voidaan 

ottaa takaisinkytkettyyn ohjaukseen tarvittava laskenta ja prosessointi pois käskevältä pii-

riltä. Nyt laskennan sijasta riittää, että annetaan ohjauskomento ohjaimelle. Servoja on 

myös muissa muodoissa. Esimerkiksi hydraulista sylinteriä voidaan sanoa servoksi, mi-

käli siinä on jonkinlainen takaisinkytkentä ohjausta varten. Takaisinkytkentä on usein 

asemaa tai nopeutta mittaava, mutta voi olla myös esimerkiksi painetta mittaava ja oh-

jaava systeemi. 

Hallittuja liikkeitä voidaan toteuttaa myös muilla tavoilla. Askelmoottori antaa sopivilla 

ohjausparametreillä hyvin täsmällisen kokoisia askelmaisia liikkeitä. Askeleen koko on 

tietty kulma, joka vaihtelee askelmoottorin tyypistä riippuen. Ohjaus perustuu siihen, että 

antamalla tietty määrä askelkäskyjä tiedetään tarkkaan mihin askelmoottori pysähtyy. As-

kelmoottori myös päällä ollessaan pitää asemansa ja vastustaa voimia, jotka pyrkivät 

muuttamaan sitä. Tämä tekee askelmoottoreista omiaan paikoitussovelluksiin. (Bishop, 

Bishop 2002, kpl 16) 
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Täsmällisestä ohjauksesta huolimatta toimilaitteet ovat alttiita virheille. Mekaniikka, jo-

hon toimilaite on kiinnitetty, saattaa esimerkiksi osoittautua liian raskaaksi liikevastus-

tuksiltaan ja jumittua. Tästä voi aiheutua tilanne, jossa ohjaus ”luulee” toimilaitteen liik-

kuneen ja sen asematieto on virheellinen kaikissa seuraavissa liikkeissä. Askelmoottorin 

tapauksessa liikettä mahdollisesti vastustettu yhden askeleen aikana enemmän kuin as-

kelmoottori jaksaa pyörittää. Tällöin ohjaava piiri antama askelkomento on jäänyt toteut-

tamatta ja ohjaavapiiri ”luulee” moottorin kuitenkin liikkuneen. Askel on siis hukattu. 

Tämän takia toimilaitteiden mitoitus tarvittavaa tehtävää varten on siis oleellinen tehtävä. 

Voimakkaammilla moottoreilla saavutetaan halutut liikkeet varmemmin, mutta vastaa-

vasti kustannukset nousevat. Liikkeen toteutumista voidaan seurata myös antureilla. Esi-

merkiksi pitkissä lineaarisissa liikkeissä voidaan hyödyntää vaijerianturia paikoituksessa. 

Lisätiedon käsittely vaatii tietysti taas monimutkaisemman ohjauslaitteiston. Askelmoot-

torien tapauksessa voidaan hyödyntää myös rajakytkimiä. Rajakytkin antaa laitteelle re-

ferenssipisteen, josta voidaan laskea askelia. Yhden askeleen kadottaminen ei ole yleensä 

laitteen toiminnan kannalta suuri haitta, mutta mikäli joka työkerralla hukataan askelia, 

syntyy kertautuva virhe, joka voi lopulta pilata tehtävän työn tai jopa hajottaa koneen. 

Referenssipisteen avulla voidaan nollata askelvirheet töiden välillä. Tämän tyyppinen 

tekniikka on esimerkiksi CNC-koneissa hyväksi havaittua.  

Usein halutut liikeradat latteiden komponenteille ja kappaleille ovat varsin monimutkai-

sia. Toimilaitteet pystyvät tuottamaan rotaatiota ja lyhyitä lineaarisia liikkeitä. Tästä 

syystä joudutaan yleensä tekemään erilaisia vaihteistoja ja muita mekaanisia ratkaisuja 

liikkeen muuttamiseksi. Esimerkiksi kuularuuvilla pystytään muuttamaan rotaatioliike li-

neaariliikkeeksi. Myös kappaleiden liikevastukset ja massan aiheuttaman hitauden las-

kenta muuttuu monimutkaisemmaksi mekaniikan monimutkaistuessa. Nämä seikat tulee 

ottaa huomioon liikkeitä ja toimilaitteita suunniteltaessa.  

Mekaniikka tuo omat haasteensa automaation suunnitteluun. Usein toteutunut mekaani-

nen liike ei aivan vastaa aiottua. Tämä voi johtua monista seikoista. Esimerkiksi trapetsi-

kierteellä toimiva ruuvi ei paikoita liikkuvaa laitetta aivan tarkasti, vaan ruuvin ja mutte-

rin välillä voi olla väljyyttä, joka estää laitteistoa paikoitumasta tarkasti. Sovelluksesta 

riippuen tämä voi olla hyväksyttäväkin virhe. Paikoitusta voidaan korjata mekaanisesti 

vaihtamalla esimerkiksi trapetsiruuvi kuularuuviin, mutta tämä myös nostaa laitteen hin-

taa. Toisaalta kyettäisiin myös korjaamaan tilanne mittaamalla virhe antureilla ja korjaa-

maan se ohjelmallisesti, mutta tämä vaatisi todennäköisesti lisää antureita ja enemmän 
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panostusta ohjelmointiin. Mekatronisissa laitteissa joudutaankin usein miettimään vaih-

toehtoja ongelmien ratkaisuihin mekaanisen, elektronisen ja ohjelmallisen maailman vä-

lillä. 

Automatisoidun laitteen ohjauksessa tulee ottaa huomioon laitteen kyvyt. Ohjaus voi an-

taa käskyjä, joita on mahdoton toteuttaa käytännössä. Moottori itsessään saattaa kyetä 

esimerkiksi kiihdyttämään hetkessä ohjattuun nopeuteen, mutta moottoriin kiinnitetty 

laitteisto ei.  Voimakkaalle moottorille voi olla myös mahdollista antaa käskyjä, jotka 

aiheuttavat tuhoja laitteistoon, mikäli tätä ei ole estetty sensoreilla ja/tai ohjauksen turva-

rajoilla. Laitteiston hitaus saattaa olla myös niin suuri, että ohjattu toimilaite ei pysty to-

teuttamaan liikkeitä tarpeeksi ripeästi. Ohjauskäskyt saattavat tällöin seurata toisiaan liian 

nopeasti ja toimilaite yrittää toteuttaa liikkeitä, joita se ei vielä kykene tekemään. 

Myös sähkölaitteet saattavat aiheuttaa ”hitautta” järjestelmään. Esimerkiksi askelmoot-

tori tarvitsee selvät askelpulssit ohjausta varten. Mikäli pulsseja annetaan liian nopeasti, 

voivat käskyt sekoittua toisiinsa, jolloin moottori ei ehdi reagoida jokaiseen käskyyn ja 

askelia hukataan.  

Askelmoottorit toimivat syöttämällä sähkövirtaa kahteen käämiin sopivassa vaiheessa. 

Käämit aiheuttavat magnetoituun rotaattoriin momentin, joka saa sen pyörähtämään mag-

neettikentän suuntaiseksi. Pyörähtäminen voi myös jäädä tapahtumatta, mikäli akselille 

tuotettu momentti ei riitä voittamaan liikevastuksia. Tämä voi johtaa tasaisessa ohjauk-

sessa tilanteeseen, jossa seuraavan magneettikentän suunta pyörittääkin rotaattoria vas-

takkaiseen suuntaan. Tämä näkyy liikkeessä pysähdyksenä ja nykäyksenä väärään suun-

taan, jonka jälkeen liike pyrkii jatkamaan normaalisti.  Käämien sähkövirtaa voidaan 

käynnistää ja katkoa sekä muuttaa sen suuntaa. Tällä saadaan aikaiseksi askelmaisia liik-

keitä. Askelmoottoreiden askelkulma on yleensä tiedossa. Tämä tarkoittaa, että mootto-

rille voidaan antaa tietty määrä ohjauspulsseja ja tiedetään tarkalleen minkä kulman 

moottorin akseli on pyörähtänyt. Pitämällä käämien jännitykset muuttumattomina, voi-

daan myös pitää askelmoottori paikoillaan Kuvassa 1 esitetty askelmoottori. Näiden 

moottorien ohjauksessa hyödynnetään usein askelmoottorin ohjaimia. Ohjain ottaa vas-

taan ohjauskomentoja ja ohjaa niiden mukaan askelmoottorin käämejä. Ohjaimessa on 

yleensä esimerkiksi sisääntulot askel- ja suuntakomennoille. Ohjain myös sallii ohjaus-

komentojen antamisen matalalla jännitteellä ja ottaa askelmoottorin tarvitseman virran 

erillisestä virtalähteestä.   (Bishop, Bishop 2002, kpl 16)  



19 

 

 

Kuva 1. Bipolaarinen askelmoottori. 

Oikosulkumoottori toimii syöttämällä laitteeseen virtaa sopivassa vaiheessa. Vaihtovirta 

luo käämien kautta muuttuvan magneettikentän moottorin roottorin ympärille. Rootto-

rissa on oikosulkuun kytketty johdin, johon indusoituu (magneettikentän vaikutuksesta) 

vastustava magneettikenttä. Magneettikentät hylkivät toisiaan ja syntyy roottoriin vaikut-

tava momentti. Muuttamalla sähkövirran vaihtelun taajuutta saadaan aikaiseksi nopeuden 

muutos. Sähkömoottorin pyörimisnopeus voidaan määrätä ohjelmallisesti, mutta mikäli 

sen liikkeistä tarvitaan muuta dataa, joudutaan käyttämään antureita.  

Testilaitteessa käytetään myös sähkösylinteriä. Sähkösylinteri toimii pyörittämällä lait-

teen sisässä olevaa sähkömoottoria, joka puolestaan pyörittää hammasvaihteen kautta 

ruuvia. Ruuvi on kiinnitetty sylinteriin mutterilla. Moottori tuottaa siis tasaisen ja voi-

makkaan lineaarisen liikkeen. (Actuator LA 12) 

 

Suorahiomakonetta käytetään työssä jyrsintapin pyörittämiseen. Suorahiomakone on 

työstävää terää tai työkalua pyörittävä laite, joka kykenee suuriin pyörimisnopeuksiin. 

Testilaitteen tapauksessa käytetään sähkömoottorilla toimivaa suorahiomakonetta. 

Testilaitteen lajitteluportteja ohjataan solenoideilla. Solenoidi on sähkömekaaninen laite, 

jossa ankkuri nousee, kun sitä ympäröivään käämiin ohjataan sähkövirta. Käämi aiheuttaa 
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magneettivuon yleensä raudasta tehtyyn ankkuriin. joka nousee kiinni runkoon magneet-

tivuon vaikutuksesta. (Bishop, Bishop 2002, kpl 20) 

Paineilmasylinterissä on lieriön muotoinen kammio, jonka sisässä on erotinmäntä. Oh-

jaamalla paine toiseen kammion, saadaan aikaan voima mäntään. Mäntään on kiinnitetty 

varsi, joka liikkuu männän työntämänä ja saa aikaiseksi työliikkeen. Männän asemaa pys-

tyttäisiin mittaamaan tässä testilaiteessa mäntään kiinnitetyn magneetin avulla sylinterin 

kyljestä. Männässä on usein kitkavoimia, joita ei voida tarkkaan hallita. Tämä yhdessä 

ilman jouston kanssa tarkoittaa, että laitetta ei pystytä ohjaamaan tarkasti, mikä on usein 

ongelmana paineilmalaitteissa. Laite on kuitenkin suunniteltu niin, että sylinterin liike 

toteutetaan ääripäästä toiseen, jolloin tarvetta tarkalle paikoitukselle ei ole. Liikkeen so-

piva nopeus on määritelty kokeellisesti säätämällä venttiilejä rajoittaen näin ilmavirtaa. 

Paineilmasylintereitä kyetään ohjaamaan sähköisesti ohjattavilla suuntaventtiileillä. 

Pneumatiikan etuja on sen turvallisuus. Pneumaattiset laitteet ovat myös mekaniikaltaan 

yleensä varsin yksinkertaisia ja näin ollen varmatoimisia. Testilaitteen tapauksessa pai-

neilmasylintereitä käytetään painamaan aihio paikoilleen. Tässä paineilmasylinterin 

etuna on sen kyky painaa aihiota vakaalla voimalla kohdistimiin ja näin pitää aihio pai-

koitettuna työstön ajan. Vikatilanteessa paineilmasylinteri voi jumittua, esimerkiksi kii-

laamalla aihion sivuttain tukia vasten. Paineilman etuna on tässä sen puristuvuus. Vikati-

lanteesta esimerkiksi työnnettävä kappale voi orientoitua väärin, jolloin liike ei toteudu 

halutulla tavalla. Näin jumiin jäänyt työntövarsi voi aiheuttaa aiottua suuremman paineen 

syntymisen sylinterikammioon ja näin ollen suuremman työntävän voiman syntymisen. 

Jumitilanteessa tämä ei todennäköisesti aiheuta suurempia vahinkoja laitteelle itselleen 

tai sen lähellä oleville laitteille ja jumi voidaan selvittää katkaisemalla paineilman syöttö.   

Myös hydrauliset toimilaitteet ovat yleisesti käytettyjä. Hydraulinen neste on lähes ko-

koon puristumatonta, joten siihen tuotettu paine välittyy samanlaisena kaikkialle nestee-

seen. Tätä kykyä välittää painetta voidaan hyödyntää tehokkaasti suurten voimien tuotta-

miseen yksinkertaisilla toimilaitteilla. Hydraulisen nesteen ohjaaminen voi olla haastavaa 

joissain tilanteissa muihin energiansiirtotapoihin verrattuna. Yleensä käytössä on öljyä, 

joka voi olla vaarallista ympäristölle ja ihmisille, joten sen karkaaminen estää paitsi toi-

milaitteiden toimimisen voi myös luoda vaaratilanteen lähellä oleville. Varsinkin paineis-

tetun hydraulinesteen karkaaminen on vaarallista. Hydraulisia toimilaitteita käyttävien 

laitteistojen haittapuolena onkin usein nesteen käsittelyyn ja siirtoon tarvittu laitteisto.  

Tästä syystä hydraulisia järjestelmiä suositaan yleensä, kun tarvitaan suurta voimaa 
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työliikkeissä. Tässä työssä onkin pysytty paineilmassa, sillä suurille voimille ei ole tar-

vetta.(Bishop, Bishop 2002, kpl 16) 

2.3 Antureista 

Antureita käytetään automatisoiduissa laitteissa havainnoimaan ympäristöä. Niillä mita-

taan erilaisia suureita. Anturityyppejä voidaan jaotella monella tapaa. Yksi tapa on jakaa 

ne aktiivisiin ja passiivisiin. Yleensä passiivisella anturilla muunnetaan erilaisia energia-

muotoja sähköiseksi signaaliksi, joka voidaan tulkita tiedoksi. Käyttöön on kehitetty mo-

nenlaisia anturityyppejä, jotka pystyvät muuttamaan eri energiamuotoja sähkövirraksi. 

Anturin tuottaman jännitteen suuruutta mittaamalla voidaan päätellä mitattavan suureen 

arvo. Passiivisia antureita voidaan luokitella anturityyppeihin energianmuuntoperiaatteen 

avulla, resistiivisiin, kapasitiivisiin, magneettisiin, induktiivisiin, optisiin, akustisiin ja 

pietsosähköisiin. Esimerkiksi termometri tuottaa lämpötilaan verrannollisen sähköisen 

signaalin. Aktiivinen anturi puolestaan tarvitsee sähkövirran, joka ohjataan sen läpi. Esi-

merkiksi venymäliuskan vastus muuttuu venymän mukaan, joten yli vaikuttava jännite 

muuttuu vedon voimakkuuden mukaan. Anturit voidaan jakaa myös analogisiin tai digi-

taalisiin. Digitaalisen anturin antamaa tieto pystytään usein lukemaan suoraan ohjaavalla 

laitteella. Digitaalinen anturi voi olla esimerkiksi mekaaninen rajakytkin, joka on joko 

päällä tai pois. Myös erilaisia enkoodereita voidaan pitää digitaalisina, sillä anturi antaa 

bittijonoa. Analogisen anturin jännite muuttuu puolestaan suoraan mitattavan arvon mu-

kaan. Analoginen anturi tarvitsee yleensä A/D(Analog to Digital) -muuntimen ennen kuin 

sitä voidaan hyödyntää ohjausjärjestelmissä. Analogiset signaalit tarvitsevat yleensä 

myös erilaisia vahvistimia ja suodattimia signaalin laadun parantamiseksi. (Bishop, 

Bishop 2002, kpl 16, Regtien 2012, kpl 2) 

Digitaalinen signaali on hyvin vastustuskykyinen ulkopuolisille häiriöille. Signaalia lu-

keva laite pystyy yleensä helposti erottelemaan nollan ja ykkösen jännitealueet signaa-

lista. Ympäristöstä tulevat häiriöt eivät siis helposti muuta tulevan tiedon laatua. Tosin 

digitaalisissa antureissakin on usein joitakin virhelähteitä. Esimerkiksi kytkimissä tapah-

tuu liitännässä kosketinvärähtelyä, joka on ohi mikrosekunneissa, mutta voi joissakin so-

velluksissa olla haitaksi. Värähtelyä voidaan vähentää mekaanisilla ratkaisuilla, sitä voi-

daan vaimentaa elektronisesti tai ottaa huomioon ohjelmallisesti. Analogiset anturit taas 

antavat usein tietoa jännitteen voimakkuutena.  Analogisen anturin herkkyys voi vaih-

della paljon, mikä johtaa epätarkkaan mittaukseen. Tämä herkkyyden vaihtelu voidaan 
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kompensoida elektronisesti tai ohjelmallisesti, mikäli anturin ominaisuudet tunnetaan tar-

peeksi hyvin. Vaihtoehtona voi olla myös valita anturi, joka toimii jotakuinkin lineaari-

sesti halutulla mittausalueella. Anturit voivat ottaa häiriötä ympäristöstään, joten ne py-

ritään asentamaan tavalla, joka minimoi virhelähteet. Esimerkiksi optinen anturi voidaan 

asentaa putken päähän ja tähdätä niin, että se ei saa virhesignaaleja ylimääräisistä valon-

lähteistä, vaan se saa valonsa ainoastaan mitattavasta kohteesta. Analogisen anturin an-

tama jännite ja virta ovat yleensä myös melko pieniä ja alttiita esimerkiksi ympäristön 

magneettikentille. Siksi signaalia pyritään vahvistamaan ja suodattamaan ennen luke-

mista. Analogisen signaalin suodattamiseen on olemassa paljon eri mahdollisuuksia ja 

tapoja. Yleisimpiä tapoja lienevät ali-, yli-, ja kaistanpäästösuodattimet. Analogisen an-

turin signaalin taajuussisältö tunnetaan yleensä hyvin, joten häiriöt voidaan suodattaa 

pois. Esimerkiksi jos halutaan mitata painetta ja anturista saadaan lukema, joka heiluu 

nopeasti tietyn arvon ympärillä. Tämä arvo muuttuu paineen noustessa, voidaan nopeaa 

heilahtelua pitää häiriönä, joka voidaan suodattaa pois alipäästösuodattimella. Tällöin lu-

kema seuraa todenmukaisemmin painetta ja saadaan tasaisempi lukema. Usein antureita 

toimitetaan myös kokonaisuuksina, joissa analoginen anturi on liitetty valmiiksi sitä lu-

kevaan piiriin ja antaa tiedon esimerkiksi I2C yhteyden välityksellä ohjauslaitteistolle. 

(Regtien 2012, kpl 3)  

Anturien signaalien kuljetus mittaavalle laitteistolle voi olla haasteellista. Nämä signaalit 

kulkevat mittaavalle laitteistolle johtimia pitkin tai joissain tapauksissa langattomasti esi-

merkiksi WLAN-verkon välityksellä. Nämä signaalit ovat alttiita virheille. Esimerkiksi 

teollisuusallissa muuntaja voi aiheuttaa magneettikentän välityksellä jännitteen vieressä 

kulkevaan johtoon ja näin vääristää signaalia. Varsinkin analogiset signaalit ovat herkkiä 

erilaisille sähkömagneettisille häiriöille, joita teollisuushalleissa usein esiintyy. Digitaa-

liset arvot evät yleensä ole yhtä herkkiä tällaisille häiriöille, koska signaali vaihtelee kah-

den eri tilan välillä ja yhden tilan vaihtuminen toiseksi vaatii erittäin voimakkaan häiriön. 

Pienet heilahtelut eivät siis muuta lukemaa. Kuitenkin myös digitaalinen signaali voi 

muuttua lukukelvottomaksi tai virheelliseksi sähkömagneettisten ilmiöiden vaikutuk-

sesta. Johtimet ovat alttiita myös mekaaniselle rasitukselle. Mikäli johto on vedetty huo-

nosta paikasta se voi altistua vedolle, leikkausvoimille ja kulumiselle. Mikäli johtimet 

eivät saa kunnon kontaktia anturiin ja mittauslaitteeseen, ei lukemankaan voida olettaa 

pitävän paikkaansa. Anturien johdotuksissa on siis syytä varmistaa oikea reititys, jotta 

johto ei altistu signaalia heikentäville voimille. Johtoja on myös mahdollista suojata. Hy-

vin eristetty johto ei ole niin herkkä ympäristön häiriöille. Johdot itsessään kestävät usein 
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kohtalaisen hyvin mekaanista rasitusta ja ovat helposti vaihdettavissa hajoamistilan-

teessa. Liittimet muihin laitteisiin ovat kuitenkin paljon vaativampi korjauskohde. Siksi 

johdotuksiin pyritäänkin aina toteuttamaan vedon poisto, jotta mahdolliset johtoihin tule-

vat voimat eivät pääse vaikuttamaan liittimiin. 

Läsnäolon tunnistamiseen käytetään testilaitteessa sähköisiä kytkimiä. Jokaisessa kytki-

messä on kolme pinniä, joista yhteen saadaan jännite. Yksi pinneistä on neutraalitilassa 

kytketty ja toinen kytkeytyy, kun kytkin painetaan alas. Rajakatkaisimet on kytketty an-

tamaan maahan ollessaan auki ja antamaan signaali painettaessa. Testilaitteessa on monta 

liikkuvaa laitetta, joiden paikoitus varmennetaan rajakatkaisimilla. 

Raspberry Pi camera module on RasPille tarkoitettu kameramoduuli. Moduuli on helposti 

liitettävissä lattakaapelilla RasPin kameraporttiin. Moduulia on käytetty paljon erilaisissa 

konenäön sovelluksissa. Sille löytyy erinomaiset kirjastot ohjelmointia varten. Tässä ta-

pauksessa, sillä luetaan QR (Quick Response) -koodi. Kameran kuvan tulkkaaminen QR-

koodiksi vaatii jo tosin itsessään prosessointikykyä ja tallennuskapasiteettia eli tietoko-

neen. Kameran käyttäminen sensorina olisi siis erittäin haastavaa, ellei mahdotonta oh-

jelmoitavalle logiikalle ja mikrokontrollereille ilman jonkinlaista tietokonetta kuvankä-

sittelyyn. Kameramoduuli esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Raspberry Pi camera module. 
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QR-koodin tilalle harkittiin myös Radio Frequency Identification (RFID) tyyppistä rat-

kaisua aihioiden tunnistamiseen. RFID-tekniikkaa hyödynnetään jo paljon teollisuudessa 

ja logistiikassa kappaleiden tunnistuksessa. RFID-antenneja ja -tunnisteita on monen 

tyyppisiä. Ne vaihtelevat pienistä tunnisteista, jotka saavat energiansa lukevasta anten-

nista aina tunnisteisiin, jotka voitaisiin periaatteessa itsessään määritellä lukijoiksi. Tun-

niste koostuu aina vähintään antennista ja mikropiiristä. Osaan tunnisteista voidaan kir-

joittaa mutta suurin osa niistä on vain luku tyyppiä. RFID-tunnisteita käytetään enene-

vässä määrin tavaroiden tunnistamiseen teollisuudessa ja logistiikassa korvaamaan viiva-

koodeja. Varsinkin älykkäät järjestelmät hyötyvät RFID-tunnisteiden monipuolisuudesta. 

Viivakoodiin verrattuna QR-koodi ja RFID-tunniste voivat tallentaa paljon enemmän da-

taa. Teollisuuden tapauksessa tiedoksi usein riittää uniikki sarjanumero tai koodi, jolla 

voidaan tunnistaa kappale ja tarkistaa tietokannasta sille tarkoitetut toimenpiteet. RFID-

tunnisteita pystytään myös kirjoittamaan uudelleen, jolloin esimerkiksi kappaleelle tehdyt 

toimenpiteet pystyttäisiin kirjaamaan tunnisteeseen itseensä. Tämä tosin vaatisi jo hyvin 

suurella muistilla varustettuja tunnisteita.  (Want 2006) 

Testialustan tapauksessa aihioista tehtävät kappaleet olisi näin ollen helpompi siirtää laa-

jempaan automatisoituun järjestelmään RFID-tunnisteen avulla. Ongelmaksi testilaitteen 

tapauksessa nousisi kuitenkin aihioiden läheisyys makasiinissa. Ne odottavat käsittelyä 

tiiviissä tilassa, joten RFID-tunnisteita lukeva laite saattaa lukea väärän aihion tai ei ky-

kene lukemaan tietoja ollenkaan. QR puolestaan näkyy optisesti aihion pohjasta, jolloin 

ne makasiinissa ollessaan ryhmittyvät automaattisesti optisen sensorin eteen. QR-koodi 

on myös RFID-tekniikkaan verrattuna edullisempi toteutustapa, sillä QR- koodit voidaan 

tulostaa paperille tavallisella tulostimella, kun taas RFID-tunnisteiden käsittely vaatii spe-

sifimpää tekniikkaa. RFID-tunnisteet joudutaan tilaamaan valmistajalta, kun taas QR-

koodit voidaan valmistaa itse. Tämä tekee osaltaan QR-koodi seurannasta helpomman 

toteuttaa.  

Raspin tapauksessa RFID-lukija pitäisi liittää GPIO-pinnien kautta. Tämä rajoittaa osal-

taan liitettävien laitteiden määrää, kun taas RasPin kameramoduuli voidaan liittää omalla 

liittimellään RasPiin kiinni ja säästää näin GPIO-pinnejä. Jotta kamera kykenee erotta-

maan QR-koodin kuvasta, täytyy kuvaustilanne olla hallittu. Kuva tarvitsee hyvän kont-

rastin ja tarkat ääriviivat koodille. Kuvauspaikka tarvitsee siis hyvän tasaisen valaistuk-

sen, jossa ei ole heijastumia ja QR-koodi on kohtisuorassa kameraan. Testialustan tapauk-

sessa QR-koodit sisältävät lokeronumeron ja jyrsimessä ajettavan ohjelman nimen. 
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Systeemi ei siis tarvitse erillistä tietokantaa, josta selvitettäisiin aihiolle tehtävät työstöt 

vaan aihio ja testialusta sisältävät itsessään kaiken tarvittavan tiedon. Optimitilanteessa 

testialustaan ladattaviin aihioihin voidaan siis määritellä valmiiksi kappaleelle toteutetta-

vat työstöt ja laite valmistaa kappaleet latausjärjestyksessä ilman tarvetta erillisille ko-

mennoille tai ohjausjärjestelmille. Valmistusmääriä ei siis tarvitse erikseen määritellä 

vaan aihioita voidaan ladata makasiiniin QR-koodilla varustettuna sitä mukaa kun tilauk-

sia tulee ja jättää laite valmistamaan kappaleita itsenäisesti. 

2.4 Raspberry Pi teollisuudessa 

RasPia on käytetty teollisuuden automaatiossa lähinnä datan keräämiseen ja tiedonkäsit-

telyyn. Pienenä tietokoneena RasPi on tähän omiaan, mutta sitä on mahdollista käyttää 

myös mekatronisiin sovelluksiin yleiskäyttöisen digitaalisen (GPIO) pinniensä ansiosta. 

Esimerkiksi konenäön ja robottien ohjaamisen toteuttaminen RasPilla on mahdollista. 

Laiteohjauksiin on olemassa myös yksinkertaisempia ratkaisuja kuluttajalaitteiden puo-

lella. Esimerkiksi Arduino-mikrokontrolleri on omiaan suoraviivaisiin laiteohjauksiin ja 

anturointeihin. Toisaalta myös monia Raspberry Pi:n kaltaisia yhden piirilevyn tietoko-

neita on olemassa. Nämä voivat jossain tapauksissa suoriutua tavoitelluista toimista pa-

remmin. Esimerkiksi datan keräämisestä teollisuudessa on olemassa esimerkki artikke-

lissa Use of Single Board Computers as Smart Sensors in the Manufacturing Industry, 

joka on toteutettu RasPin kaltaisella tuotteella. Raspberry Pi tietokone näkyy kuvassa 3. 

(Pereira, Fernandes et al. 2014, Gómez, Cuiñas et al. 2015) 

 

Kuva 3. Raspberry Pi 3 model B+ . 
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Teollisuuden automatisoinnissa käytetään ohjelmoitavia logiikoita (PLC), mikrokontrol-

lereita ja tietokoneita. Mikrokontrolleri on ohjelmoitava mikropiiri. Se tulee yleensä liit-

tää toimilaitteisiin erilaisten releiden kautta, jotta se voi ohjata suurempia virtoja ja toi-

milaitteita. Mikrokontrolleri on RasPiin verrattuna edullisempi, mutta vaatii enemmän 

asiantuntemusta elektroniikasta. Tosin esimerkiksi Arduino on mikrokontrolleriin perus-

tuva kehitysalusta, joka on RasPin tavoin avoimeen ja helposti lähestyttävään tekniikkaan 

pohjautuva laite. Myös Arduinon ja RasPin hinnat ovat samaa luokkaa. Arduino on siis 

hyvä vertailukohta RasPille mikrokontrollereita tarkasteltaessa. Arduinoon verrattuna 

RasPilla on paljon enemmän laskentatehoa ja se pystyy suorittamaan tietokonetta vaativia 

tehtäviä.  RasPi pystyy yleensä suorittamaan monia ohjelmia samaan aikaan. Esimerkiksi 

testialustan tapauksessa RasPi suorittaa Rasbian käyttöjärjestelmää ja Python koodia sekä 

esimerkiksi WiFi yhteyden laitteistoa.  Mikäli yksi näistä osa-alueista kokee virheen, ko-

konaisuus ei toimi. Arduino pystyy suorittamaan vain yhtä ohjelmaa, mutta tämä tekee 

Arduinosta myös yksikertaisemman ja toimintavarmemman ohjelmointinsa puolesta. 

Mikrokontrolleri pystyy reagoimaan erittäin nopeasti pinnien tilojen muutoksiin ja muut-

tamaan lähtöpinnien tiloja hyvin pienellä viiveellä. Arduinossa on myös analogisia si-

sääntuloja, jolloin kortin kanssa ei tarvitse käyttää erikseen analogia-digitaalimuunninta. 

Muuntimessa on tosin vain 10 bitin resoluutio, mikä voi olla rajoittava tekijä joissain so-

velluksissa. Myös ohjelmointi on suoraviivaisempaa RasPiin nähden. Ohjelmointiin käy-

tetään C++ pohjautuvaa koodia ja yksi tiedosto riittää ohjelmaksi. RasPissa taas voidaan 

joutua kirjoittamaan useampi kooditiedosto tai vaihtamaan ohjelmointikielten välillä.  

RasPissa koodit täytyy myös saada toimimaan valitussa käyttöjärjestelmässä halutulla ta-

valla. Yksinkertaisissa, nopeissa ja ajoituksen kannalta tarkoissa ohjauksissa Arduino on-

kin omiaan.  

PLC-laitteet ovat usein parempi vaihtoehto Arduinoon ja RasPiin verrattuna, kun 

tarvitaan luotettavuutta, tarkkuutta tai ääriolosuhteiden kestoa. Nykyiset ohjelmoitavat 

logiikat pohjautuvat mikrokontrollereihin. RasPi on tietokoneena paljon helpompi 

ohjelmoida tekemään monimutkaisempia toimia ja saada kommunikoimaan toisten 

tietokoneiden ja ohjelmistojen välillä kuin PLC. PLC voi tosin toimia tietokoneen 

alaisuudessa, jolloin erikoisemmat laskutoimet ja prosessointi voidaan tehdä sen 

välityksellä. PLC on hyvin robusti järjestelmä eikä ole yhtä altis esimerkiksi 

ohjelmistovirheille, kuin tietokoneet. Monimutkaisemmat tietojärjestelmät vaativat usein 

päivityksiä tai voivat ajan myötä hidastua erinäisistä syistä, mikäli ohjelmistoja ei ole 

suunniteltu vuosien yhtäjaksoiseen käyttöön. PLC on suunniteltu kestämään äärimmäisiä 
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olosuhteita, joita teollisuushallissa tai ulkotiloissa voi esiintyä. Esimerkiksi kovia 

lämpötilavaihteluja, pölyä ja kosteutta. Arduinon ja varsinkin RasPin liittäminen 

sensoreihin ja toimilaitteisiin voi olla monimutkainen prosessi, jos käytettävät jännitteet 

eroavat suuresti laitteiden omista jänniteskaaloista. PLC puolestaan voidaan liittää 

monenlaisiin systeemeihin melko suoraviivaisesti ja skaalaa pystytään laajentamaan eri 

I/O moduulien avulla. PLC kykenee myös erittäin nopeaan ohjaukseen. Laite pystyy 

lukemaan sensoreita ja ohjaamaan niiden perusteella toimilaitteita nopeammin kuin 

useimmat muut laitteet.  PLC ohjelmistot ja tekniikka on myös tehty aikaa kestäviksi. 

Laitteet itsessään kestävät vuosikymmeniä ja usein ohjelmistoista pyritään saamaan 

toimivia vanhempien versioiden kanssa. Esimerkiksi ABB:n esiteessä ilmoitetaan, että 

laitteita tuetaan noin kaksikymmentä vuotta (ABB esite lähdeluettelossa). RasPissa 

puolestaan esimerkiksi GPIO pinnien paikka muuttui hieman ensimmäisten versioiden 

välillä, mikä vaatisi koodin muuttamista versiosta toiseen vaihdattaessa.  

Tosin Raspberry Pi Model B julkaistiin jo vuonna 2012 ja sen kanssa yhteensopiva Rasp-

berry Pi Model B+ vuonna 2014. Myöhempää mallia valmistetaan edelleen ja valmistaja 

on ilmoittanut jatkavansa valmistusta, kunnes kysyntä loppuu. Raspberry Pi Model B yh-

teensopiva vaihdettava yhden piirilevyn tietokone on siis ollut saatavissa jo kuusi vuotta.  

Myös uusinta mallia Raspberry 3 Model B+ on ilmoitettu olevan valmistuksessa ainakin 

vuoteen 2023. Nyt rakennettavalla testialustalla on siis suoraan vaihdettavissa oleva oh-

jauspiiri vähintään seuraavat viisi vuotta.  (, Raspberry Pi 3 Model B, New product 

launch! Introducing Raspberry Pi Model B+. 2014) 

PLC:n edut näkyvät selvästi sen hinnassa. Useita Arduino- tai RasPi-laitteita voidaan os-

taa samaan hintaan, jolla saataisiin yksi PLC. Raspberry Pi-piirilevy on erittäin helppo 

korvata rikkinäisestä ehyeen, mikäli piirilevyyn itseensä ei ole tehty suuria muutoksia. 

Arduino ja RasPi on tehty helposti lähestyttäviksi. Usein niiden käyttäminen yksikertai-

sissa sovelluksissa ei vaadi syvää tietämystä niiden tekniikasta, vaan Internetistä ja kir-

jallisuudesta löytyy runsaasti vapaasti saatavilla olevaa opetusmateriaalia ja dokumentaa-

tiota. Eri PLC-valmistajien välillä myös ohjelmistot muuttuvat jonkin verran. Logiikoi-

den ohjelmointikieli on yleensä sama tai samankaltainen laitteiden välillä, mutta ohjel-

mointiohjelmisto itsessään voi vaatia opettelemista käyttäjältä. RasPi- ja Arduino-laittei-

siin on olemassa runsain mitoin valmiita sovelluksia ja koodeja saatavilla. Myös useim-

mat ongelmat mitä käyttäjä voi kohdata on usein jo jonkun ratkaisemana Internetissä ja 

auttavia tahoja on paljon. RasPi ja Arduino ovat siis paljon helpommin lähestyttäviä 
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laitteita. Tämä madaltaa asiantuntemuksen tarvetta automatisointia suunniteltaessa. Mi-

käli siis ohjattava laite tai prosessi kykenee sietämään toiminnan häiriöitä eikä tarvitse 

ohjaukseen hyvin spesifejä laitteita, voi RasPi tai Arduino osoittautua edullisemmaksi 

ohjauslaitteeksi. Artikkelissa Lagu, S. S., & Deshmukh, S. B. (2015). Raspberry pi for 

automation of water treatment plant. on toteutettu vesilaitoksen ohjaus pienoiskoossa.  

Toisaalta joidenkin laitteiden ohjaus voi muodostua hyvin vaativaksi Arduinolla tai Ras-

pilla. Esimerkki teollisuuskäyttöön tarkoitetun PLC:n ja Arduinon vertailusta virtauksen 

ohjaamisessa löytyy lehti artikkelista Reneker D. (2010). PLC vs. Arduino for industrial 

control Teollisuuskäyttöön tarkoitetun pumpun ohjauksen toteutus oli halvempaa mutta 

vaivalloisempaa Arduinolla. Kirjoittajan loppupäätelmänä oli, että Arduinon tarvitsemat 

lisäelektroniikka ja ohjelmointi lisäsivät työaikaa ja kustannuksia sen verran, että PLC 

olisi parempi vaihtoehto, mikäli työn tekijällä ei ole aikaisempaa kokemusta tämänkaltai-

sista laitteistoista. 

Tietokoneiden kuten RasPin käyttö reaaliaikaisissa sovelluksissa tuo omat ongelmansa. 

Data ja käskyt tulee muuttaa prosessorille sopivaan muotoon, jonka jälkeen ne prosessoi-

daan ja lähetetään eteenpäin. Data saattaa jäädä välimuistiin odottamaan käsittelyä, jol-

loin datan keräämisen ja sen prosessointiajankohtien välillä ei ole enää mitään yhteistä.  

Tämä voi tuottaa ongelmia tehtävien ajoituksissa. Tehtävät voivat viedä epämääräisiä ai-

koja varsinkin, jos prosessorin täytyy suorittaa muita tehtäviä samanaikaisesti. Suunnit-

telussa voi olla kiusaus lisätä tietokoneen mahdollistamia lisätoimintoja käyttäjälle. Kui-

tenkin prosessori voi joutua ohjaamaan osan laskentatehosta väliaikaisesti näihin toimiin, 

jolloin varsinaisen laitteen ohjaus hidastuu sattumanvaraisesti ja systeemi voi muuttua 

epävakaaksi. Systeemi pyritäänkin suunnittelemaan niin, että tietokone vastaa annettuihin 

herätteisiin ennakoitavasti ja johdonmukaisesti. Mikroprosessoripohjaiset laitteet kuten 

PLC:t ja Arduino vastaavat herätteisiin yleensä lähes välittömästi. Tämä johtuu osittain 

rajoitetusta laskentakapasiteetista, jolloin suorittavan koodin on oltava yksinkertaista, 

mutta myös siitä, että mikroprosessorin pinnien tilat ovat suoraan yhteydessä suorittavaan 

osaan. Tällöin pinneille tulevaa tietoa ei tarvitse muuttaa prosessorille kelpaavaksi dataksi 

sillä ne on suunniteltu suoraan osaksi suorittimen toimintaa.  (Bishop, Bishop 2002)  

Datan siirtoon on olemassa omat standardinsa teollisuusympäristöissä. Esimerkiksi CAN-

väylä on yleinen tiedonsiirtotapa hyvän häiriönsietokykynsä ansiosta. Sekä Arduinolle 

että RasPille on olemassa omat adapterinsa, jolla laitteet saadaan kommunikoimaan tä-

män väylän kautta. Myös esimerkiksi Ethernet väylän kautta voidaan kommunikoida 
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Modbus nimisen sarjaliikenneprotokollan avulla. Modbus kehitettiin alun perin PLC-

laitteiden kommunikointiin ja on levinnyt moniin elektronisiin teollisuuslaitteisiin. Sekin 

on avoimeen levitykseen monipuoliseen käyttöön tarkoitettu protokolla. Modbus kirjastot 

löytyvät Arduinolle ja RasPille, jolloin nekin saadaan liitettyä samaan väylään.  

Iso ongelma kuluttajatasoisten laitteiden käytössä teollisuudessa on niiden puutteellinen 

suojaus. Piirikortti voi teollisuushallissa altistua pölylle, suurille lämpötiloille sekä säh-

köisille häiriöille. RasPin kaltaisen laitteen suojaamisen suunnittelu kannattaa siis suorit-

taa huolella. Tähän on tosin olemassa myös valmiita myytäviä ratkaisuja esimerkiksi Re-

volution Pi tai Strato pi kautta. Strato pi toimii lisäämällä RasPiin kilven, jonka avulla se 

saadaan liitettyä teollisuuden standardi kommunikointiliitäntöihin ja suojattua se stan-

dardi DIN-kiskoon sopivalla kotelolla. Revolution Pi taas hyödyntää varta vasten teolli-

suuteen tehtyä Raspberry Pi compute module:a, joka voidaan liittää DDR2 

SODIMM liitännällä muihin piirilevyihin. Myös Revolution Pi on suojattu DIN kiskoon 

sopivalla kotelolla ja voidaan helposti liittää teollisuuden yleisesti käyttämiin yhteyksiin 

ja se voi käyttää 24 V jännitettä. Tosin sekä Revolution Pi ja Strato pi ovat huomattavasti 

kalliimpia pelkkään RasPi korttiin verrattuna. (Revolution Pi - the industrial Raspberry 

Pi., Strato Pi - Industrial Raspberry Pi.) 

 

RasPi on erinomainen alusta IoT laitteille. Se on mahdollista liittää antureihin ja toimi-

laitteisiin ja se kykenee kommunikoimaan tehokkaasti Internetin välityksellä. Olemassa 

on huomattavia määriä valmiita kirjastoja ja esimerkkejä RasPin käyttämisestä Internet 

palvelimena. Tässä työssä testilaitteesta saadaan periaatteessa IoT laite kirjan Learning 

internet of things, määrittelyn mukaan sillä RasPi toimii sekä sensoreita lukevana ja toi-

milaitteita ohjaavana yksikkönä ja se on verkkoyhteyden kautta yhteydessä muihin lait-

teisiin ja se on mahdollista ohjelmoida ja ohjata Internetin välityksellä. (Upton, Halfacree 

2014) 

Kuitenkin testialustan RasPi on suunniteltu toimimaan vain paikallisessa verkossa ja yh-

teydellä on toteutettu vain laitteen kauko-ohjaus toisella RasPilla. Jotta testialusta voitai-

siin mieltää kokonaisuudessaan IoT-laitteeksi, sen olisi oltava ohjattavissa Internetin vä-

lityksellä muilla laitteilla. Tämä lisäisi myös työmäärää hieman, sillä testialustan ei pai-

kallisessa verkossa tarvitse tietoturvan huomioimista merkittävissä määrin. Internetin 

kautta ohjattu laite on paljon alttiimpi väärinkäytölle, mikäli yhteyksiä ei ole suojattu tai 

rakennettu toimimaan tiettyjä reittejä. Esimerkiksi Hamachi ja IPOP (IP-Over-P2P) 
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pystyvät luomaan paikallisverkon internetin yli, jolloin vain tietyiltä laitteilta saadaan yh-

teys RasPiin. Olisi siis täysin mahdollista hyödyntää Internettiä ohjauksessa, mutta se ei 

ollut tämän projektin tavoitteissa, joten se jätettiin toteuttamatta ajan säästämiseksi. Lait-

teella voidaan vahingoittaa sen omia rakenteita, mikäli se ohjelmoidaan tekemään niin. 

Vaara ihmisille on pieni, sillä testialusta on suunniteltu toimimaan ilman ihmiskontaktia 

ja hätäseis-napit kykenevät sammuttamaan laitteen Raspin koodeista riippumatta. Kui-

tenkin huoltotoimenpiteissä tarvitaan ihmisen työtä ja joudutaan joskus laittamaan käsi 

potentiaalisille vaara-alueille esimerkiksi sorvin kärjen viereen.  Riski ihmisvahingoille 

puutteellisen tietoturvan seurauksena on siis pieni mutta olemassa ja riski materiaaliva-

hingoille on todennäköisempi, mutta suuruudeltaan hallittavissa. 

2.5 Työstömenetelmistä 

Työstömenetelminä ovat poraus ja jyrsintä. Molemmat menetelmät perustuvat pyörivään 

terään, joka leikkaa materiaalista lastuja. Muovikappaleiden nurkkaan tehdään ensin yksi 

porausliike, jonka jälkeen ne kuljetetaan jyrsinlaitteelle. Kappaleen pintaan jyrsitään en-

nalta valittu kuvio. Käytössä oleva muovi on PE-500 tai toiselta nimeltään PE- HWM 

(Polyethylene- High Molecular Weight) eli suurimolekyylinen polyeteeni. Käytettävä 

muoviaihio näkyy kuvassa 4. Yleisempään PE-HD laatuun verrattuna PE-500 omaa pa-

remman iskun- ja kulutuskestävyyden. PE-500 on myös erinomainen työstettävä materi-

aali ja sillä päästään hyviin mittatarkkuuksiin valmistuksessa. Muovi on myös hyväksytty 

elintarvikekäyttöön. (Järvinen 2017, PE polyeteenilevyt ja tangot - Vink. ) 

 

Kuva 4. PE-500 muoviaihio mittoineen. 
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Lastuava työstäminen on ainetta poistava valmistusmenetelmä. Aihiosta poistetaan ai-

netta, kunnes se saadaan haluttuun muotoon. Jotta kappaleeseen saadaan halutut pinnan-

karheudet ja toleranssit, on lastuamisen oltava erittäin hallittua. Lastuavia työstöjä on mo-

nenlaisia. Kaikissa tarkoituksena on veistää lastu työstettävästä materiaalista joko terällä 

tai hioma-aineella. Terällä lastuamisessa upotetaan määrätyn muotoinen terä työstettä-

vään materiaaliin ja veistetään lastu, Terällä lastuavia työstömenetelmiä ovat sahaus, höy-

läys, poraus, jyrsintä ja sorvaus. (Aaltonen, Andersson et al. 1997, s.1-4)  

Lastuamisessa leikkaavan terän geometrialla on suuri merkitys. Sillä voidaan vaikuttaa 

syntyvään lastuun ja näin ollen leikkauksen nopeuteen, tarkkuuteen ja pinnanlaatuun. Osa 

leikkauksen geometriasta määräytyy valittavan terän perusteella, mutta osa voidaan mää-

ritellä asennus ja leikkausvaiheessa. Leikkauksessa itsessään voidaan vaikuttaa syöttö ja 

leikkausnopeuksiin. Terän kannalta nämä arvot näkyvät lastuamissyvyyden, -leveyden ja 

-voimien muutoksena. (Aaltonen, Andersson et al. 1997, s. 5-9) 

Porauksessa tarkoituksena on tehdä suora reikä työstettävään kappaleeseen. Yleisin po-

raustyökalu on kierukkapora. Kierukkapora on symmetrinen työkalu, jossa on kaksi leik-

kaavaa särmää. Koska lastuaminen tapahtuu terän päässä, lastun poisto on tärkeä ominai-

suus. Kierukkaporassa tämä on toteutettu kahdella symmetrisellä lastu-uralla. Lastu-urien 

kokoa rajoittaa poraterän kestävyys. Poranterän tulee kestää leikkauksesta aiheutuvia ak-

siaalisia voimia, jolloin terän sydämen poikkipinta-ala ei saa olla liian pieni. Porausliik-

keen tärkeimpiä muuttujia ovat poran pyörimisnopeus ja syöttöliikkeen nopeus. Molem-

mat vaikuttavat suuresti leikkausvoimaan ja vastaavasti syntyvän lastuun. Näitä muuttujia 

tulee säätää leikattavan kappaleen materiaalien mukaan. Poran terän tärkeimpiä mittoja 

ovat sen halkaisija ja leikkauskulma. Kierukkaporanteriä on pikateräksisiä ja kovametal-

lisia. Tosin suurissa terissä voi olla myös juotetut kovametallipalat. (Aaltonen, Andersson 

et al. 1997, s. 213-217) 

Jyrsinnässä käytetään myös pyöriviä teriä. Jyrsinosa koostuu yleensä useammasta terästä 

ja joutuu usein voima- ja lämpöiskujen kohteeksi, koska kukin terä osuu vaiheittain työs-

tettävään kappaleeseen. Toisin kuin porauksessa, jyrsinnässä pyritään yleensä kuljetta-

maan pyörivää terää jyrsittävän pinnan suuntaisesti. Jyrsinnässä käytetään monenlaisia 

terämuotoja, esimerkiksi otsa-, tappi- ja muotojyrsimiä. Käytetystä jyrsintapista riippuen, 

työstössä ei välttämättä kyetä porautumaan kappaleeseen. Osa teristä siis pystyy ensin 

uppoamaan kappaleeseen, jonka jälkeen voidaan jyrsiä sivusuunnassa, mutta osa tarvitsee 
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joko alkureiän tai aloituksen jyrsittävän pinnan ulkopuolelta.  (Aaltonen, Andersson et al. 

1997, s. 205-209) 

Muovi on monipuolinen materiaali, jota voidaan käyttää hyvin monessa erilaisessa val-

mistusmenetelmässä. Esimerkiksi ruiskuvalamalla voidaan valmistaa monenlaisia kappa-

leita tehokkaasti. Eri muovilaatujen ominaisuudet vaihtelevat suuresti, joten myös niiden 

valmistusmenetelmät ja käyttökohteet vaihtelevat paljon muovilaadun mukaan. Osa muo-

vilaaduista soveltuu erittäin huonosti mekaaniseen työstöön. Tämä yhdistettynä muiden 

valmistusmenetelmien helppouteen tarkoittaa, että muovien työstö on esimerkiksi metal-

leihin ja puuhun verrattuna hyvin vähäistä. Käytössä oleva PE-500 on moneen muovilaa-

tuun verrattuna erinomainen työstettävä. Se ei ole liian hauras, jolloin voidaan käyttää 

suuriakin työstövoimia materiaalin murtumatta. Se ei myöskään ole turhan pehmeää tai 

omaa liian matalaa sulamispistettä, mikä nopeuttaa työstöä.  

Muovi voi antaa leikkauksessa periksi vaikuttaen leikkauksen tarkkuuteen. Leikkausvoi-

mat on siis syytä pitää pieninä. Muovi johtaa metalliin verrattua huonosti lämpöä ja niillä 

on suuri lämpölaajenemiskerroin. Työstettäessä tulee siis huolehtia, että kappaleeseen ei 

johdu liikaa lämpöä. Joillakin muovilaaduilla on matala sulamispiste, minkä seurauksena 

muovi voi sulaa työstettävässä pinnassa. Tämä voi näkyä esimerkiksi irronneiden lastujen 

sulamisena takaisin kappaleen pintaan. Sulamattomillakin muoveilla lämpölaajeneminen 

voi tuottaa ongelmia työstettäessä. Riittävä jäähdytys on siis tärkeää muovin työstössä. 

Helpoin tapa pitää lämmönnousu kurissa on pitää syöttönopeus riittävän matalana. Paras 

terämateriaali muovin työstöön on terävä pikateräs. Tosin kovametallipalainen terä on 

yleisempi.(Kurri, Kurri 2002, s 128-131) 

Taulukko 1:Työstöarvot PE muoville [Muovitekniikka Liite1] 

PE(LD/HD) Päästö- 

kulma (°) 

Rinta- 

kulma (°) 

Kärki- 

kulma (°) 

lastuamis- 

nopeus 

(m/min) 

Syöttö 

(mm/kier-

ros) 

Poraus 10-15 3-5 60-90 50-120 0.2-0.5 

Jyrsintä 5-15 0-15 - 1000 0.1-0.5 

 

Jyrsinnässä hyödynnetään CNC (Computerized Numerical Control) tyyppistä liikeoh-

jausta. Jyrsintä pystytään liikuttamaan varsin vapaasti työstettävässä tasopinnassa. Tämä 

osaltaan tekee jyrsinnästä erinomaisen käyttökohteen CNC-sovelluksiin. Tietokoneella 



33 

 

voidaan määritellä monimutkaisiakin työstöratoja, jotka voidaan CNC-koneella toistaa 

hyvällä tarkkuudella. Tietokone määrittelee työstöradat tietokonemallista tai -tiedostosta 

ja muuttaa ne G-koodiksi, jonka käytössä oleva ohjain muuttaa moottoreiden liikkeeksi. 

Nämä puolestaan ohjaavat työkalua määritetyllä radalla. Tietokoneohjattu työstökone ky-

kenee tekemään hyvin tarkkaa työtä nopeasti ja tarpeeksi pitkälle kehitettynä vapauttaa 

ihmistyöntekijän tekemään muita töitä. Muovilaattojen jyrsiminen on suhteellisen yksin-

kertaista. Laatan tasaiseen sivuun jyrsitään kuvio, jolloin työstön suunnitteluun riittää 

kaksiulotteinen työstörata ja pisteet, joissa työkalu lasketaan ja nostetaan kappaleen pin-

taan. Saatavilla on runsaasti erilaisia ohjelmallisia ratkaisuja. Tässä työssä esimerkiksi 

käytetään työkaluratojen suunnitteluun DXF-tyyppistä tiedostomuotoa, joka on yleinen 

tapa siirtää informaatiota CAD-ohjelmien välillä. DXF-tiedostoja pystytään luomaan 

yleisimmillä CAD-ohjelmilla sekä grafiikka ja vektorinpiirto ohjelmilla. DXF-muotoisia 

grafiikoita on myös paljon vapaassa levityksessä Internetissä. (Planet CNC - CNC USB 

Controllers.) 

NC (Numerical Control)-koneet ovat olleet pitkään tasaisen kehityksen alla. Ensimmäisiä 

numeerisesti ohjattuja laitteita ohjelmoitiin reikänauhoilla tai -korteilla. 70-luvulla mik-

roprosessorien myötä alkoi tietokoneiden hyödyntäminen ohjauksessa. Tietokoneistumi-

sen myötä ohjauslaitteiden koko on pienentynyt ja niiden yhdistettävyys muihin järjestel-

miin on parantunut huomattavasti. G-koodia hyödyntäviä moottorinohjauslaitteita on ny-

kyään käytössä jo harrastelijapiireissäkin. Esimerkiksi GRBL-kirjastoa voidaan käyttää 

yhdessä Arduinon kanssa G-koodin tulkkaamiseen työstöliikkeiksi. (Bengler GRBL). 

ARM(Advanced RISC Machines)-prosessoreiden soveltuvuutta CNC-koneiden ohjauk-

seen on myös tutkittu viimevuosina ja joitakin laitteita on niiden pohjalta tehty (Grigo-

riev, Martinov 2016, Aaltonen, Torvinen 1997, s. 102-107) 

2.6 Muovitulostus ja laserleikkaus 

Työssä hyödynnettiin muovin 3D-tulostusta. Menetelmällä saatiin luotua nopeasti uniik-

keja osia testialustaa varten. 3D-tulostus on lisäävän työstön menetelmä, jossa muovifi-

lamenttia syötetään kuumennetun suutinkärjen läpi ja kärkeä liikutetaan tulostusalustan 

yllä. Muovi lämmitetään tulostuskärjessä lasisiirtymän alueelle. Muovi työnnetään tässä 

tilassa ulos kärjestä tasaisena virtana. Jäähtyessään muovi jähmettyy taas kiinteäksi mas-

saksi. Ainetta lisätään kerros kerrokselta, kunnes saadaan valmis kappale. 3D-tulostukesn 

etuna on se, että poistavaan työstöön verrattuna on mahdollista saada hyvinkin 
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monimutkaisia muotoja yhdellä työstövaiheella sekä mahdollisuus tuottaa CAD-

ohjelmistolla suunniteltuja malleja hyvin nopeasti. Tämä on prototyyppien rakentami-

sessa erittäin hyödyllinen ominaisuus. Tulostussuunnassa kerrosten välinen kestävyys on 

heikompi kuin kerroksia kohtisuoraan tulevat voimat. Tämän takia osien tulostussuuntaa 

joudutaan harkitsemaan osan käyttötarkoituksen mukaan. Yleisesti käytössä olevien 

osien tuottaminen muovitulostimella ei ole kannattavaa, sillä vastaava muoviosan tuotta-

minen 3D-tulostimella on aikaa vievää ja tulostusjälki vaihtelevaa. Muovi on halpaa, 

mutta ei juuri voita hinnassaan massatuotettuja osia. Esimerkiksi ruuvien ja mutterien 

tuottaminen muovitulostimella olisi paitsi hankalaa, myös kustannuksiltaan ja työmääräl-

tään tehotonta. Siksi muovitulostamisella yleensä keskitytäänkin tekemään uniikkeja kap-

paleita, jotka olisivat hyvin kallista ja/tai vaivalloista hankkia muualta. (Gibson, Rosen et 

al. 2015) 

Testialustaan tehtiin joitakin osia 3 mm akryylilevystä. Akryyli on kova materiaali, joka 

on herkkä murtumaan työstettäessä. Levyt leikattiin siksi laserilla. Käytetty laser oli CO2-

laser, joka avulla pystyttiin leikkaamaan PDF-tiedostoon ennalta määritetyt kuviot le-

vyyn. Laserleikkaus toimii muodostamalla kapean lasersäteen, joka ohjataan leikattavaan 

pintaan. Laser sulattaa leikattavan kappaleen pintaa pienellä alueella ja sädettä liikutta-

malla saadaan aikaan leikattu kuvio.  Menetelmällä saadaan yleensä hyvin tarkkaa ja ta-

saista leikkausjälkeä. 
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3 TESTIALUSTAN TOTEUTUS 

Testialustalla pyritään demonstroimaan mahdollisimman paljon eri ominaisuuksia, joten 

siinä on pyritty käyttämään erilaisia aktuaattoreita, sensoreita ja moottoreita. Laitteistosta 

löytyy sähkösylinteri, paineilmasylintereitä, askelmoottoreita, CNC-ohjattu jyrsin, säh-

kömoottoreilla toimiva pora, rajakytkimiä, sekä QR-koodia lukeva kamera. Testialustan 

alkuperäinen suunnitelma näkyy kuvassa 5. Käytössä oleva muovi on PE-500 aihioita, 

joiden mitat ovat noin 98x43x5 mm. Testialustan alkuperäisen suunnitelman on laatinut 

Jarmo Mäkikangas ja Kari Kutuniva. Tämän työ tekijän osana on ollut laitteen mekanii-

kan rakentaminen. Osittain myös jatkosuunnittelu ja muoviosien suunnittelu sekä valmis-

tus. Jani Kumpula on toteuttanut sähköasennukset ja ohjelmiston koodaamisen. 

 

Kuva 5. Testialustan alkuperäinen suunnitelma. 
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3.1 Runko 

Testialustan runko on kasattu alumiiniprofiileista, jotka voidaan liittää toisiinsa nurkka-

paloilla, pulteilla ja rungon profiiliin sopivilla muttereilla. Rungon raiteet mahdollistavat 

helpon tavan liittää alustaan muita osia, kuten laakeripesiä ja tulostettuja muoviosia. Run-

kopalkit mahdollistavat pienet muutokset suunnitelmiin varsin helposti, mikä prototyyp-

pilaitteessa on erinomainen ominaisuus. Yksi yhtenäinen runko mahdollistaa myös tes-

tialustan siirtämisen kokonaisuudessaan. Alumiininen runko on kestävä ja vakaa. Tämä 

on työstöjen kannalta tärkeä ominaisuus, sillä erityisesti jyrsimisen työnlaatu kärsii yli-

määräisistä värinöistä. Runkoon on myös helppo tehdä tarvittaessa reikiä tai muita koloja, 

mikäli laitteiden kiinnittäminen sitä vaatii. 

Runkomateriaaliksi olisi olemassa myös edullisempia vaihtoehtoja. Esimerkiksi teräsput-

kista olisi mahdollista kasata tukeva runkokehikko. Alumiiniprofiiliin päädyttiin kuiten-

kin siksi, että siitä tehty runko on helposti muovattavissa tarpeen mukaan ja osat ovat 

uudelleen käytettävissä muihin projekteihin. Myös osien liittämisen suunnittelu ja kiin-

nittämien onnistuu erittäin tehokkaasti profiilin raiteiden ansiosta. Kevyestä alumiinista 

tehtynä runko on myös huomattavasti helpompi siirtää kuin teräksestä tehtynä. Alumiini-

runko on myös hyvä ratkaisu korroosiosuojan ja muovattavuuden kannalta. Työstöistä 

paljastuneiden pintojen kestävyydestä ei tarvitse huolehtia alumiinin luodessa oman suo-

jakerroksensa. Tämä on hyvä ominaisuus myös, jos testialustan toimilaitteet tekevät odot-

tamattomia liikkeitä ja naarmuttavat runkoa. 

3.2 Muoviosat 

Runkoon kiinnitettiin myös paljon 3D-tulostettuja muoviosia. Osa muoviosista oli alku-

peräisen suunnitelman mukaan valmistettuja ja osa muoviosista suunniteltiin tarpeen mu-

kaan kokoonpanon aikana ja liitettiin yleensä pulteilla ja muttereilla alumiiniprofiilin rai-

teeseen. Monet muovitulostetut kuuluvat alkuperäiseen suunnitelmaan eivätkä siis ole tä-

män työn tekijän aikaansaannoksia. Näihin kuuluvat poran karaa pitävät muoviosat, jyr-

simeen ja sen moottoreihin kuuluvat muoviosat, laakeripesät sekä kohdistimet. Tämän 

työn tekijän suunnittelemiin osiin kuuluvat linjalle ja linjalta puskevat työntimet, monet 

kiinnikkeet, rajakytkimien pitimet ja makasiinin kehikko. Muovina käytettiin pääosin 

mustaa PLA-muovia, joka on varsin helppo tulostettava, joskin teknisiltä ominaisuuksil-

taan vaatimaton esimerkiksi ABS-muoviin verrattuna. Muovi on melko jäykkää ja murtuu 
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liian kovasta iskusta tai vääntymästä, joten muoviosia käytettiin lähinnä osien kiinnittä-

miseen.  

Laitteessa on seitsemän rajakytkintä, joista viisi on kiinnitetty muoviosilla. Kolme raja-

kytkimistä käyttää lähes samaa mallia, joka mahdollistaa rajakytkimien liittämisen kiinni 

raiteeseen. Yksi rajakytkimen pidin kiinnitetään ruuvilla kulmavaihteeseen. Viimeinen 

pidin on kiinnitetty ”nipistimellä” jyrsimen levyyn. Nipistin on tässä tapauksessa Y-mal-

linen muoviosa, joka painaa metallilevyä molemmin puolin. 

Huomattava osa laakeripesistä on tehty muovitulostimella. Osa on suunniteltu niin, että 

laakeri asemoituu ja kiilautuu itsestään keskelle pesää ja pesä kiinnittyy ruuveilla keskelle 

alumiiniprofiilin raidetta. Tämä helpottaa huomattavasti laakerien ja sitä kautta akselei-

den asemointia. Laakeripesän CAD-malli on esitetty kuvassa 6. Jyrsimellä on kolme 

moottoria. jokainen moottori ja niiden pyörittämät kuularuuvit ovat kiinnitetty muo-

viosilla ohutlevyyn. Nämä muoviosat sisältävät myös tilan kuularuuvin laakerille sekä 

moottorin ja kuularuuvin väliselle kytkimelle. Myös porayksikölle on tulostettu muovista 

laakeripesä. Nämä moottoreille tulevat laakeripesät ovat yksikertaisempia keskittävään 

laakeripesään verrattuna. Lisäksi kuljetuspöydän vaihteella on liukulaakerina toimiva 

tuki.  

 

Kuva 6. Keskittävän laakeripesän CAD-malli edestä ja takaa. 

Kappaleiden asemointiin työstöpisteille käytetään kahta muoviosaa, jotka ovat peilikuvia 

toisistaan. Kappaleet kiinnittyvät kahden profiilin raiteeseen. Asemointikappaleet ase-

moivat niihin työnnettävän kappaleen väliinsä ja antavat tukiseinän, jota vasten paineil-

masylinteri voi puskea aihion. Aihio työnnetään paikalleen leveällä työnninosalla, joka 

pitää myös huolen, että aihio ei karkaa ylöspäin asemoinnissa. Asemoinnista huolehtivien 
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työntimien johdintangot on kiinnitetty laakereihin. Laakerit oli alun perin tarkoitus kiin-

nittää runkoon taivutetusta ohutlevystä tehdyillä osilla, mutta osien valmistus ei ollut on-

nistunut odotusten mukaisesti ja ne piti korvata muoviosilla. Paineilmasylinterien työnti-

met ja asemointipalkat sekä imurin suulake näkyvät kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Jyrsinyksikön asemointialue. 

Poran kulmavaihde on kiinnitetty runkoon kahdella samanlaisella muoviosalla. kulma-

vaihde kiinnitetään molemmin puolin neljällä ruuvilla tukipalikkaan ja tukiosat profiilin 

raiteeseen kahdella ruuvilla. jyrsinkone on kiinnitetty myös muovipalikoilla testialustaan. 

Muoviosat on muotoiltu suorahiomakoneen muotojen mukaan ja ne puristavat suora-

hiomakoneen kiinni laitteisiin. 

Kuljetuspöytää liikuttava moottori on kiinnitetty kahdella tuella raiteeseen. Myös viimei-

nen paineilmasylinteri on kiinnitetty raiteeseen muovisilla tuilla. Lokerointiin johtavaan 

ramppiin on myös tehty ohjaavat osat estämään jumeja. Viimeisen sylinterin päähän on 

tehty kola, jolla valmiit aihiot pusketaan ramppiin. Jyrsimelle on tulostettu myös imurin 

suulake vähentämään lastuamisesta syntyvää roskaa. 

Muovista on tehty myös akselikytkimiä. Poran kara on kiinnitetty muovisella kytkimellä 

sähkömoottoriin ja kuljetuspöydän moottori on kiinnitetty PETG-muovista tehdyllä 
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kytkimellä hammasrattaaseen. PETG-muovia käytettiin tässä tapauksessa, koska osa oli 

hyvin pieni ja vaati parempia lujuusominaisuuksia. Makasiinia pitävät tukipalat on myös 

valmistettu muovista tulostamalla. 

Muoviosien suunnittelu kulkee yleensä saman kaavan mukaisesti. Ensin selvitetään osan 

tarve ja sitten hahmotellaan muoto. Lopuksi selvitetään kriittiset mitat ja suunnitellaan 

osa loppuun. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon 3D-tulostimen rajoitukset. Käytetty tu-

lostin pystyy tekemään seinää tyhjän päälle noin 45° kulmassa. Suuremmat kulmat ai-

heuttavat tulostuksen epäonnistumisen, mikäli ne tehdään ilman tukia. Tukia ei pystytä 

tällä tulostimella tekemään tulosteen itsensä päälle kovin suurella varmuudella, joten 

jyrkkiä seinämiä ja tyhjän päälle jääviä muotoja tulee välttää. Kappale on paljon kestä-

vämpi kerrosten suuntaisesti. Tulostussuunnassa vedettäessä tai leikkaavan voiman vai-

kutuksesta kerrokset voivat irrota toisistaan. Kappaleet tuli siis suunnitella niin, että ker-

rosten välille tulee lähinnä puristavia voimia. Muovi kutistuu jäähtyessään ja tulostaessa 

tämä näkyy varsinkin laajoissa matalissa kappaleissa. Laaja alue kutistuu verrattain 

enemmän ja erityisesti terävät nurkat käpertyivät herkästi ylöspäin. Tätä pystyttiin vält-

tämään lisäämällä nurkkiin pyöristystä, lisäämällä pohjakerroksen adheesiota esim. hius-

lakalla tai suunnittelemalla reikiä pohjaan, jolloin kutistuvan muovin pinta-ala ja näin 

siitä aiheutuva voima vähenee. Muovitulosteiden dimensiot evät ole aivan vastaa suunni-

teltuja muovin kutistumisen takia. Esimerkiksi reiät tulostuvat usein noin 0.2-1 mm aiot-

tua mittaa ahtaampina reiän koosta riippuen. Tätä pystytään kompensoimaan antamalla 

toleranssia kappaleen mitoille tai työstämällä kappaletta esimerkiksi hiomalla. Kutistuma 

on muotokohtainen, jolloin sama kappale malli tulostuu aina mitoiltaan lähes samana. 

Tämä tarkoittaa, että tarkoille mitoille on myös mahdollista tulostaa kappale, selvittää 

mittavirhe, kompensoida mitta malliin ja tulostaa uusi kappale oikeilla mitoilla. Toistu-

vista muodoista oli apua tässä työssä. Esimerkiksi juuri raiteeseen sopiva mitta muovi-

osan kiskolle ja kiinnitysruuvin reiälle tarvitsi selvittää vain kerran ja hyödyntää sitä 

muissa osissa. 

Lokerot ja makasiini on tehty läpinäkyvästä akryylilevystä. Lokeroiden takaseinä on lei-

kattu käsisirkkelillä, mutta muut osat on leikattu laserilla. Sirkkeliin verrattuna laserilla 

saadaan kappaleista paljon täsmällisempiä ja osa kiinnityksistä voitiin toteuttaa tappi-

sovitteella. Läpinäkyvä akryyli toimii hyvin testialustassa, sillä se antaa selvän näkyvyy-

den aihioihin. 
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3.3 Jyrsinyksikön ohjauspiiri 

Planet CNC on CNC-koneille tarkoitettu ohjauspiiri, joka pystyy ohjaamaan askel- ja ser-

vomoottoreita yhdeksän vapausasteen suunnassa. Planet CNC voidaan kytkeä tietokonee-

seen USB- tai Ethernet-väylän kautta. Valmistajan ohjausohjelmistolla voidaan antaa oh-

jauspiirille standardi G-koodia. Ohjelmisto pystyy muuttamaan DXF, PLT/HPGL ja Ger-

ber-tyyppiset tiedostot G-koodiksi. Käytössä on kolme askelmoottoria, jotka liikuttavat 

jyrsintä X-, Y- ja Z-akseleilla. Askelmoottorit liitetään ohjauspiiriin askelmoottorien oh-

jaimien kautta. Ohjauspiiri pystyy antamaan askelmoottorien askel ja suuntakomennot 

sekä tunnistamaan rajakytkimien painallukset. Rajakytkimillä luodaan jokaiselle akselille 

referenssipisteet, josta ohjelma voi laskea tarvittavat askeleet. Ohjelmaan määritellään 

myös jyrsimen liikevarat, jotta laite ei yritä ajaa yli mekaniikan sallimista rajoista. RasPi 

ei pysty suoraan antamaan tarvittavia koodeja ohajuspiirille, mutta se pystyy antamaan 

tiedostonimen ohjainpiiriin kytketylle tietokoneelle, joka valitsee sen mukaan ajettavan 

leikkaustiedoston ja antaa ajokäskyn. Alkuperäinen tarkoitus oli antaa tarvittavat käskyt 

suoraan RasPin kautta, mutta yhteensopivuusongelmien takia tämä ei onnistunut. Planet 

CNC:tä ohjaava ohjelmisto ei toiminut ARM-prosessoria käyttävässä järjestelmässä. Vä-

liin jouduttiin siis lisäämään Windows-käyttöjärjestelmän omaava tietokone antamaan 

komennot Planet CNC:lle. Ohjelmiston ARM yhteensopivuus on tosin muuttunut tes-

tialustan valmistumisen jälkeen. Planet CNC jakaa sivuillaan nykyään myös RasPiin so-

pivaa ohjelmaversiota. Kuvassa 8 esitetty jyrsinyksikön kelkassa sijaitsevat Planet CNC 

ja jyrsimen askelmoottorien ajurit. 
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Kuva 8. Planet CNC ja kolme askelmoottorin ajuria. 

3.3 Testialustan ohjaus 

Valmistaja tekee RaPista useita eri versioita. KuTuA-projektissa käytetään mallia Rasp-

berry Pi 3 Model B. Malli sisältää Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit pro-

sessorin, 1GB RAM muistin, BCM43438 Wlan ja bluetooth yhteydet, 40 Input/Output 

pinniä, HDMI portin, CSI kameraportin, DSI näyttöportin kosketusnäytölle. Micro SD-

porttiin sekä micro USB-portin virtaa varten, joka kestää 2.5 ampeeria (Raspberry Pi 3 

Model B). RasPin käyttöjärjestelmä asennetaan Micro SD-kortille, joka toimii myös jär-

jestelmän massamuistina. RasPiin on saatavana monenlaisia käyttöjärjestelmiä, joiden 

avulla sen käyttömahdollisuuksia voidaan laajentaa huomattavasti. Esimerkiksi Raspbian 

antaa käyttäjälle Linux-käyttöjärjestelmän, kun taas Windows 10 IoT core on tarkoitettu 

muuttamaan RasPi verkkolaitteeksi automaatioon ja joka ohjelmoidaan Microsoft Visual 

Studion avulla toisen tietokoneen kautta. Testialustan tapauksessa käytetään Linux-poh-

jaista Rasbian-käyttöjärjestelmää, jonka avulla suoritetaan Python-koodia. Järjestelmän 

kanssa pystytään kommunikoimaan SSH-linkin kautta. 
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Testialustan automatisointiin on monta erilaista tapaa. Laitteeseen olisi voitu käyttää 

PLC-laitteeseen pohjautuvaa järjestelmää tai vaikkapa Arduinon kaltaista mikrokontrol-

leria. RasPin hinta on kuitenkin vain murto-osa teollisiin logiikoihin verrattuna ja se antaa 

Arduinoon verrattuna huomattavasti enemmän laskentatehoa lähes samaan hintaan. Ras-

Piin on myös helpompi liittää hiukan monimutkaisempia moduuleja, kuten kamera, jolla 

kuvataan QR-koodit.  

RasPin kaltaisia laitteita on olemassa muitakin, mutta yhden piirikortin tietokoneista 

RasPi on tunnetuin. Tämä tarkoittaa, että RasPille on todennäköisemmin hyvä dokumen-

taatio. Open source ja harrastelijayhteisössä tunnettavuus tarkoittaa myös sitä, että lait-

teelle löytyy enemmän valmista materiaalia ja dokumentaatiota käyttäjien selvittäessä ja 

jakaessa omaan tarpeeseensa hankkimiaan tietoja. Esimerkiksi askelmoottoreiden ajami-

seen löytyy valmiit kirjastot. Lisäksi RasPille löytyy paremmin helposti liitettäviä lisä-

laitteita kuten esimerkiksi kosketusnäyttö. Toisaalta myös tämän työn tulokset ovat hel-

pommin hyödynnettävissä, kun käytössä on yleistä tekniikkaa. RasPi myös täyttää tämän 

testilaitteen vaatimukset. Vielä paremmin työhön soveltuvia laitteita voi hyvin olla ole-

massa, mutta niiden hinta todennäköisesti nousee yleisyyden laskiessa. Esimerkiksi Lat-

tePanda-niminen yhden piirilevyn tietokone olisi voinut toimia työssä paremmin. Se si-

sältää Arduinoon pohjautuvan mikrokontrolleriosan I/O pinnien ohjaukseen ja pystyy 

pyörittämään Windows 10-käyttöjärjestelmää, mikä todennäköisesti mahdollistaisi myös 

Planet CNC ohjauksen suoraan. LattePanda vaatii kuitenkin erilaista tietämystä ja RasPi 

voidaan ohjelmoida lähes kokonaan Pythonilla. Lattepandaa jouduttaisiin todennäköisesti 

koodaamaan useammalla kielellä. RasPi on myös huomattavasti halvempi vaihtoehto. 

RasPin yleisyys harrastelijakäytössä on myös suuri etu, sillä moneen muuhun vastaavaan 

laitteeseen verrattuna siihen löytyy usein parempi dokumentaatio, joka on paljolti seu-

rausta avoimesta tiedonjakamisesta Internetin välityksellä ja aktiivisesta harrastelijatoi-

minnasta.  

Testialustassa hyödynnetään kahta RasPia. Toinen on kiinni rungossa ja kytketty ohjaus-

laitteisiin, kun taas toinen on muutettu kannettavaksi yksiköksi kosketusnäytön ja vara-

virtalähteen avulla. RasPit kommunikoivat keskenään WLAN-yhteyden kautta. Alkupe-

räisessä suunnitelmassa tarkoituksena oli asettaa kosketusnäyttö kiinni laitteiston run-

koon ja kaikki ohjaus suorittaa yhdellä RasPilla. Toteutusvaiheessa todettiin kuitenkin, 

että kuvan 9 mukainen kannettava ohjainyksikkö pystyttiin toteuttamaan kohtuullisen 

helposti ja sillä saatiin käyttöön hyödyllisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi laitteen 
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toimilaitteiden testaaminen oli paljon tehokkaampaa, kun käyttäjä pystyi antamaan oh-

jauskomennot suoraan tutkittavan laitteen vierestä. Laite demonstroi hyvin myös ohjauk-

sen mahdollista joustavuutta. Kaikki komennot saadaan annettua yhden laitteen kautta 

mistä tahansa WLAN-yhteyden ulottuvilta. Tämä voi olla erittäin tehokas tapa toteuttaa 

ohjaus varsinkin suurissa tuotantoyksiköissä. Toisaalta se voi olla tietoturvariski, mikäli 

ohjaukseen päästään käsiksi muulla kuin ohjausyksiköllä. Kauko-ohjauksen myötä onkin 

entistä tärkeämpää, että hätäseis-napit löytyvät laitteesta itsestään, eikä niitä voida ohittaa 

muualta. 

 

Kuva 9. Kannettava ohjainyksikkö. 

3.4 Anturoinnit 

Kappaleelle tehtävät työstöt tunnistetaan työstettävän kappaleen pohjassa olevasta QR-

koodista RasPiin liitetyllä kameralla. Laitteessa on paljon rajakytkimiä tunnistamassa 

liikkuvien osien paikoitusta. Kuvassa 10 näkyy esimerkiksi kuljetuslinjan päässä oleva 

rajakytkin. Kuljetuslinjan molemmissa päissä on samanlaiset kytkimet tunnistamassa kul-

jetuspöydän asemaa rajoilla. Koska kuljetuspöytää ohjataan askelmoottorilla, olisi peri-

aatteessa mahdollista määritellä kuljetuspöydän paikka kuljettujen askelien perusteella. 

Käytännössä kuljetuksessa tapahtuu kuitenkin pieniä virheitä, jotka kertautuessaan voivat 

siirtää paikoitusta liikaa toiminnan kannalta. Rajakytkimiä hyödyntämällä voidaan ajaa 
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kuljetuspöytä tunnettuun asemaan ja kytkimillä varmistetaan myös, että kuljetuspöytää ei 

yritetä ajaa läpi rungosta. Porayksiköllä on kaksi rajakytkintä rajoittamassa pystysuun-

taista liikettä. Rajakytkimet on kytketty suoraan taajuusmuuntajiin niin, että ne estävät 

moottoria pyörittämästä porayksikköä rajan ohi. Jyrsinyksikössä on kolme rajakatkaisi-

jaa, jotka on kytketty Planet CNC:hen. Jokaisella akselilla on oma kytkimensä, joka mää-

rittää kotiaseman akselille jyrsinyksikön ohjainohjelmistossa. Valosensori tunnistaa, kun 

kappale on linjalla. Valosensoria ei lopulta käytetty laitteen ohjauksessa, mutta se asen-

nettiin kuitenkin paikalleen, sillä sille voi tulevaisuudessa olla käyttöä tuotannon seuran-

nassa.  

.  

Kuva 10. Kuljetuspöydän rajakytkin. 

3.5 Toimilaitteet 

Testilaitteessa käytetään neljää askelmoottoria. Askelmoottorit ovat kokoa Nema 23. 

Askelmoottorienohjaimina toimivat A4988-moottorinohjaimet. Kolme moottoreista on 

kytketty jyrsimen ohjainpiiriin ja yksi kuljetuslinjaan. Moottorinohjaimissa on 16 pinniä. 

Kaksi näistä käytetään ohjaimen virralle ja toiset kaksi moottorin virralle, jättäen 

kahdeksan sisääntulopinniä ja neljä lähtöpinniä. Pinneillä MS1-3 määritetään moottorin 

askeleen koko ja se voidaan säätää välillä 1 - 1/16-osa askeleesta. STEP-pinnillä ohjataan 

moottori ottamaan askel ja suunta määritellään DIR-pinnillä. Enable-pinnillä voidaan 

estää virran pääsy moottorille eli sammuttaa se. Sleep-pinnillä vähennetään 
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virrankulutusta, kun laite ei ole käytössä ja Reset-pinnillä voidaan asettaa 

ohjaimensisäiset hallintaelementit alkutilaansa. Pinnit 1A, 2A, 1B ja 2B vastaavat 

askelmoottorin käämien hallinnasta eli ovat ohjaimen ulostulopinnit. Ohjaimessa on 

myös potentiometri, jolla voidaan säätää moottorille tulevaa virtaa. Lisäämällä ohjaimeen 

jäähdytyssiili saadaan moottorille syötettyä jopa 2 ampeerin virta. Ilman jäähdytysiiltä 

läpikulkeva virta kuumentaa ohjaimen komponentteja liikaa ja läpi saadaan 

yhtäjaksoisesti vain noin ampeerin virta.  Tässä projektissa ohjauksen kannalta riittää, 

kun hallitaan STEP- ja DIR-pinnejä. Loput inputpinnit voidaan asettaa HIGH- tai LOW-

tilaan pinnistä riippuen. Moottorin kytkemiseksi riittää, että tunnistetaan värien 

perusteella käämien johdot ja kytketään jokainen oikeaan ohjauspinniin. 

Moottorinohjaimille tehdään testialustaa varten omat piirilevyt kytkentöjen ja asennuksen 

helpottamiseksi. Piirilevy yhdistää ohjaimen pinnit ruuviliittimiin. Lisäksi piirilevyssä on 

kondensaattori madaltamassa moottorin ohjauksesta syntyviä virtapiikkejä. [Pololu - 

A4988 Stepper Motor Driver Carrier] 

Yksi moottoreista toimii käyttönä kuljetuspöydälle, jolla liikutetaan työstettävää 

kappaletta. Kuljetuspöytä kulkee kahden alumiiniprofiilin välissä kiskojen varassa ja sen 

sisällä on mutteri, jonka avulla trapetsiruuvi työntää kuljetuspöytää. Askelmoottori on 

yhdistetty 3D-tulostetulla muovikytkimellä hammasrattaaseen, joka pyörittää 

hammashihnavälityksellä kuljetuspöydän trapetsikierreruuvia. Hammashihnavälityksen 

suhde on 3:1, mikä auttaa saamaan askelmoottorista tarpeeksi nopeutta. Moottorin askel 

on asetettu kuudestoistaosa-askeleeksi. Tällä saadaan paras nopeus uhraamatta moottorin 

tarkkuutta. Moottorin ohjauksessa käytetään myös 24 voltin jännitettä. Moottorin 

jännitteeksi annetaan moottorin datalehdessä 12 V, mutta suuremmalla jännitteellä 

saadaan askelmoottorille suurempi nopeus. Moottorille ei tule myöskään suuria voimia ja 

sen ottama virta on rajoitettu, joten moottorin rikkoontumisen vaara on pieni 

suuremmasta jännitteestä huolimatta.  

Laitteessa on kolme paineilmasylinteriä, joiden tyyppi on Festo DSBC-Q-32-100-PPVA. 

Sylinterissä on 100 mm liikevara ja halkaisija on 32 mm. Sylintereissä on myös magneetit 

liikkeen seuraamiseen anturin avulla, mutta niitä ei hyödynnetä tässä työssä. Sylinterien 

liikenopeutta säädetään venttiileillä sylinterin molemmissa päissä. Sylinterillä saadaan 

aikaan ripeä liike, joka asemoi kappaleen työstöpisteeseen, mutta myös pitää kappaleen 

paikallaan työstön ajan.  Paineilma kulkee ennen sylinterin venttiileille pääsyä kolmesta 

muusta venttiilistä. Ensimmäinen on sulkuventtiili, jolla voidaan käsin sulkea paineilma 
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tarvittaessa. Toinen on säätöventtiili, jolla saadaan rajoitettua koko systeemiin tulevaa 

painetta. Kolmas on sähköohjattu suuntaventtiili, jolla RasPi ohjaa sylintereiden liikettä. 

Materiaali työnnetään makasiinista sähkösylinterillä kuljetuspöydälle. Kuljetuspöydältä 

kappale siirretään työstökoneille ja takaisin paineilmasylintereillä. Sylinterit myös pitävät 

kappaletta paikoillaan työstön aikana. Paineilmasylinterit pitää saada liikkumaan 

kappaleen palautuksessa koko liike ja palaamaan osan matkaa takaisin, jotta työnnin ei 

jää kuljetuslinjan tielle. Tämä tarkoittaa, että sylinteri pitää saada irti toisesta 

ääriasennosta. Jousipalautteinen paineilmasylinteri ei siis toimisi tässä tapauksessa, vaan 

tarvitaan kaksitoiminen sylinteri, jota voidaan ajaa molempiin suuntiin. Ohjauksen 

kannalta tämä tarkoittaa, että sylinterin venttiilien ohjaukseen tarvitaan ainakin kaksi 

digitaalista IO-pinniä.  

Sylinterien venttiilit on säädetty kokeilemalla sopiviksi. Asemointiliike pyrittiin saamaan 

mahdollisimman ripeäksi. Kuitenkin liian nopeassa liikkeessä työnnin törmää aihioon ja 

aiheuttaa sen kiilautumisen työntimen ja asemointipalasten väliin. Liikettä hidastettiin 

säätämällä sylinterin venttiilejä tiukemmaksi, kunnes liike asemoi aihion toistuvasti ilman 

pelkoa jumittumisesta. Samalla myös paluuliike saatiin tasaisemmaksi. 

Laitteessa on myös kolme moottoria. Kaksi moottoreista on poran käyttöön ja niitä ohja-

taan taajuusmuuntajilla. Toinen moottoreista liikuttaa porayksikköä ylös ja alas kulma-

vaihteen kautta, kun taas toinen pyörittää poranterää. Jyrsintappia pyöritetään suora-

hiomakoneella, joka on kiinnitetty kelkkaan. Kelkkaa liikutetaan aiemmin mainitulla ta-

valla Planet CNC:llä.  

Porayksikön molemmat moottorit ovat BEVI-merkkisiä. Terää pyörittävän moottorin 

merkki on SKh 56-2B2 ja sen teho on 120 W. Porayksikön pystysuuntaisesta liikkeestä 

vastaavan moottorin tyyppi on Sh 63-4B ja teholtaan 180 W. Työstönopeudet muoville 

haettiin kokeellisesti. 

3.6 Testialustan elektroniikka 

Testialustassa on runsain määrin sähkölaitteita. Tämä vaati myös ohjausta eri laitteille. 

Varsinkin sähkömoottorien taajuusmuuntajat vaativat huomattavan määrän tilaa ja poh-

dintaa sijoituksesta. Piirilevyt ja ohjauslaitteet haluttiin suojata teollisuushallin 
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vaatimukset täyttävällä tavalla. RasPin GPIO-pinnit on suunniteltu käyttämään 3.3 V jän-

nitettä. Poikkeuksena vain 5 V virtalähteenä toimivat pinnit. Tämän takia useita toimilait-

teista ohjataan releiden kautta. Testialustan eri laitteet tarvitsevat hyvin erilaisia jännit-

teitä ja virtoja. Askelmoottorien ohjaimia voidaan ohjata suoraan RasPin jännitteellä. 

Myös kaikkia antureita voidaan lukea ilman tarvetta jännitteen muutokselle. Kaikkia 

muita laitteita joudutaan kuitenkin ohjaamaan jännitemuuntajien ja releiden välityksellä. 

Sähköjohdot on pyritty vetämään runkopalkkien mukana niin, että mitään ei jää laitteen 

ulkopuolelle. Tämä lisää turvallisuutta ja helpottaa laitteen siirtelyä sekä vähentää me-

kaanisen rasituksen vaaraa johdoille. Kannettava RasPi saa virtansa varavirtalähteestä. 

Testialustassa kiinni oleva RasPi ja jyrsinyksikön ohjainpiiriä ohjaava tietokone saavat 

virtansa yleisestä sähkörasiasta. Testialustan muille laitteille tuleva sähkö saadaan myös 

yleisestä sähkörasiasta, mutta se on johdotettu niin, että virta katkeaa hätäseis-painik-

keella. 

Testialustassa on kaksi sähkökaappia suojaamassa elektroniikkaa sekä pienempi laatikko 

RasPille. Toinen sähkökaapeista sisältää moottoreita pyörittävät taajuusmuuntajat, joita 

RasPi ohjaa. RasPi antaa muuntajille päälle/pois-komennot ja porayksikön korkeutta oh-

jaavalle moottorille voidaan antaa lisäksi suuntakomento. Toinen kaappi sisältää tasavir-

talähteet, josta saadaan kolme eri jännitetasoa laitteille. Jännitteiden suuruudet ovat 5, 12 

ja 24 V. 24 V jännitteitä tarvitaan solenoidien käyttämiseen, 12 V jännite menee askel-

moottoreille ja 5 V jännite kuljetuspöydän askelmoottorin ohjaimelle sekä sähkösylinte-

rin H-sillalle.  Taajuusmuuntajien laatikon kyljessä on myös kaksi virtapistoketta lisälait-

teille, kuten esimerkiksi imurille.  

Raspberry Pi ohjauspinnit antavat 3.3 V. Paineilmaventtiilien ohjaus vaatii kuitenkin noin 

12 V 1 A ja solenoidit 24 V 1 A virtaa. RasPi ohjaa näitä virtoja MOSFET-porttien kautta. 

Käytössä on yhdeksän porttia. Kuusi paineilmasylinterien venttiilien ohjaukseen ja kolme 

solenoideille.  

3.7 Kustannukset 

Laitteiston selvästi kallein osa on alumiinirunko. Sen jälkeen tulevat paineilmalaitteisto 

ja ohutlevyosat. Paineilmalaitteisiin kuuluvat paineilmasylinterit, ohjaus- ja säätöventtii-

lit sekä erilaiset liittimet ja putket ilmavirralle. Loppu laitteisto on suurimmaksi osaksi 

paljon edullisempaa, mutta määrällisesti sitä on paljon ja nostaa hintaa tuntuvasti. 
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Laitteisto on suurimmaksi osaksi testilaitetta varten tehtyjä hankintoja, mutta myös kier-

rätettyjä osia löytyy. Esimerkiksi kuljetuspöydän vaihteen hammasrattaat ovat edellisten 

projektien ylijäämäosia. Myös Planet CNC:tä ohjaava kannettava tietokone on käytöstä 

poistunut tietokone ja jyrsimen lastuja poistava imuri on vain väliaikaisesti testilaitteen 

käytössä. Paineilmakanavaan on myös laitettu ylimääräinen sulkija, joka on saatu edelli-

siltä projekteilta. Suljinventtiili ei ole laitteen toiminnan kannalta oleellinen, mutta sillä 

saatiin lisää hallintaa laitteistoon, kun paineilma saatiin suljettua kokonaan laitteen vie-

restä. Hintaerittely ostetulle laitteistolle taulukossa 2. 

Taulukko 2:Kustannusarvio [KuTuA loppuraportti] 

Nimeke  
Hinta 
yht.  

Runko alumiiniprofiilista  1 200 € 
Ohutlevyosat  675 € 
Lineaarilaakerit, akselikannattimet + johteet  400 € 
Oikosulkumoottorit 2kpl 230 € 
Karamoottori koneistukseen  100 € 
Kierukkavaihde + akseli  230 € 
Solenoidit + sähkösylinteri  100 € 
Kuularuuvit ja -mutterit  300 € 
Trapetsiruuvit ja -mutterit  150 € 
Paineilmalaitteet  700 € 
Muovitulosteiden materiaali (PLA)  25 € 

Mekaniikan pientarvikkeet (akryylilevy, kiinnitystarvikkeet, akselikytkimet yms.)  100 € 

Raspberry Pi 3 (2kpl)  60 € 
Raspberry Pi kosketusnäyttö  64 € 
Raspberry Pi kosketusnäytön kotelo  30 € 
Teräspeltikaappi (2kpl)  220 € 
5V virtalähde  26 € 
12V virtalähde  45 € 
24V virtalähde  69 € 
24V rele + kanta   17 € 
Hätäseis-painikkeet (2kpl)  35 € 
Laitekotelo   38 € 
Virtapankki 20000 mAh  34 € 
Nema 23 askelmoottorit ohjaimineen (4 kpl)   76 € 
Mikrokytkimet (7kpl)  18 € 
LED-nauha  28 € 
Pistorasia  12 € 
Sähkötekniset pientarvikkeet  100 € 

Kustannukset yhteensä  ~ 5100€  



49 

 

4 AUTOMATISOINTI 

Tuotantoyksikön tarkoituksena on ottaa aihiokappale, tunnistaa se, tehdä sille työstöjä ja 

lopuksi lajitella se. Tuotantolinja on kuvassa 11. Työstön vaiheet etenevät kuvasta kat-

sottuna vasemmalta oikealle. Materiaali lähtee laitteen päässä sijaitsevasta makasiinista. 

Kussakin aihiossa on QR-koodi, joka luetaan kameralla, ja syötetään RasPiin. Tietokone 

valitsee sitten luetun koodin mukaan tehtävät työstöt. RasPi huolehtii myös muista toimi-

laitteiden liikkeistä ja anturien lukemisesta paitsi jyrsinyksikön liikuttamisesta ja ohjel-

moinnista. Työstettävä aihio työnnetään tunnistuksen jälkeen kuljetuspöydälle. Trapetsi-

kierteen avulla liikkuva kuljetuspöytä siirtää kappaleen porausyksikön eteen ja paineil-

masylinteri siirtää ja asemoi kappaleen poran alle. Tehdään porausliike ja sylinteri siirtää 

kappaleen takaisin kuljetuspöydälle. Siirrytään jyrsimen eteen. Sylinteri siirtää aihion sa-

malla tavalla jyrsimen alle kuin porallekin. RasPi antaa QR-koodista lukemansa tiedos-

tonimen Planet CNC:tä ohjaavalle tietokoneelle, joka valitsee nimen mukaisen DXF-

tiedoston muististaan ja laskee työstöradat. Sitten tietokoneelta annetaan Planet CNC:lle 

työstökäsky ja se suorittaa lasketut työstöradat. Kappale siirretään kuljetuspöydälle. Kul-

jetuspöytä liikkuu viimeiselle pisteelle ja kappale työnnetään paineilmasylinterillä lajit-

teluramppiin. Rampin yllä on kolme solenoidia, jotka ohjaavat rampissa olevia portteja. 

Raspberry Pi nostaa luetun QR-koodin mukaiset portit ylös, jotta saadaan kappale lajitel-

tua oikeaan lokeroonsa. 

 

Kuva 11. Tuotantolinja.  
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4.1 Makasiini 

Makasiini on akryylistä valmistettu kehikko. Siinä on muovikaaret, jotka kiinnittävät ma-

kasiinin osat toisiinsa ja runkoon. Makasiini voidaan asettaa paikoilleen täyteen ladattuna 

tai siihen voidaan ladata lisää aihioita päältä päin. Makasiinin pohjassa on reikä, josta 

RasPi kamera pystyy lukemaan aihion pohjaan kiinnitetyn QR-koodin. Aihiot työnnetään 

ulos makasiinin pohjasta. Makasiinin etu- ja takapuolella olevat raot päästävät alimman 

aihion liikkumaan ulos työntämällä. Aihio työnnetään ulos makasiinista sähkösylinterin 

liikuttamalla työntimellä. Työnnin on mitoitettu niin, että sähkösylinterin maksimiliike 

asettaa työnnetyn aihion kokonaan kuljetuspöydän päälle. Seuraava aihio tippuu maka-

siinin pojalle vain, kun sähkösylinteri on kokonaan sisään vedetty. Makasiinin ja työnti-

men osat on esitetty kuvassa 12. 

  

Kuva 12. Sähkösylinteri 2.Työnnin 3.Makasiinituki 4.Aihio sivuttain. 

4.2 Kuljetuspöytä ja lokerointi 

Kuljetuslinja koostuu kuljetuspöydästä, trapetsikierreruuvista, hammashihnavaihteesta ja 

askelmoottorista. Kuljetuspöytä on muoviosa, jonka sisässä on trapetsikierteeseen sopiva 

mutteri ja jonka muodossa on kaksi siivekettä, jotka sopivat alumiiniprofiilin railoon 
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toimien luistina. Trapetsikierreruuvi on laakeroitu molemmista päistä ja kiinnitetty toi-

sesta päästä joustokytkimellä 3:1 hammashihnavaihteeseen. Hihnaa pyörittää Nema 23-

askelmoottori, jota Raspi ohjaa. Vaihde lisättiin kuljetuspöydän nopeuden lisäämiseksi. 

Lokerointi tapahtuu porttiohjatulla rampilla kuljetuspöydän päässä. Paineilmasylinteri 

työntää valmiin aihion kuljetuspöydältä ramppiin. Rampissa on kolme solenoidilla ohjat-

tua porttia. Syöttämällä virtaa solenoidiin saadaan avattua portti. Kukin portti ohjaa ai-

hion rampilta omaan lokeroonsa. Aihion lokero määräytyy QR-koodista. Rampissa on 

myös mahdollista avata kaikki portit, jolloin aihio menee ”hylkyyn” eli liukuu rampista 

läpi menemättä mihinkään lokeroista. Kuljetuslinjan loppupää esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13. Lajitteluramppi ja lokeroihin työntävä paineilmasylinteri vasemmalla. Kulje-

tuslinjan moottori ja vaihde sekä lajittelulokerot oikealla. 
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4.3 Porausyksikkö 

Kuljetuspöydän tullessa kohdalle paineilmasylinteri vetää muoviaihion kuljetuslinjalta 

poran alle. Muoviosat paikoittavat aihion siirron aikana poran alle ja paineilmasylinteri 

puristaa sen paikoilleen työstön ajaksi. RasPi antaa käskyn taajuusmuuntajille, jolloin 

moottorit lähtevät pyörimään. Liikkeestä vastaava moottori pyörittää kulmavaihdetta 

niin, että poranterä liikkuu syöttönopeudella alaspäin. Porayksikköön kytketyt rajakytki-

met rajoittavat sen liikettä. Rajakatkaisija katkaisee yhteen suuntaan tulevan liikkeen kat-

kaisemalla taajuusmuuntajalle tulevan virran, mutta mahdollistaa edelleen peruuttavan 

liikkeen. Porausta ei suoriteta läpi asti sillä alumiinirunko jää aihion alle. Alumiinirun-

koon olisi mahdollista tehdä reikä porausta varten, mutta sen toteuttaminen olisi työlästä 

ja jätettiin ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta. Poranterän halkaisija on 3.3 mm. Porayk-

sikkö esitetty kuvassa 14. 

 

Kuva 14. Porayksikkö takaa ja edestä. 

4.4 Jyrsinyksikkö 

Jyrsin pystyy liikkumaan kolmen akselin suunnassa. Kaikissa suunnissa liikutaan Planet 

CNC ohjaamilla askelmoottoreilla, jotka pyörittävät kuularuuveja. Y-akseli on paineil-

masylinterien suuntainen ja jyrsinkelkka liikkuu kokonaisuudessaan sen suuntaisesti. X-

akseli on kuljetuslinjan suuntainen ja jyrsinkelkan osa, joka liikkuu sen mukaisesti sisäl-

tää Z-akselin liikkeeseen tarvittavat osat ja jyrsimen. Kelkka sisältää liikkeisiin tarvittavat 
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osat mukaan lukien Planet CNC:n ja moottorinohjaimet. Ainoastaan Y-akselin askel-

moottori on testialustan runkoon kiinnitetty. Kelkkaan tarvitsee liittää vain virtalähde ja 

yhteys tietokoneeseen.  

Planet CNC:tä ohjataan tässä tapauksessa tietokoneella. Tietokone sisältää ennalta valit-

tuja DXF-tiedostoja, jotka muutetaan tietokoneohjelmalla työstöradoiksi. Valittavan tie-

doston nimi saadaan aihion QR-koodista. Kun kappale saapuu jyrsinyksikölle, RasPi an-

taa käynnistyskomennon tietokoneelle sekä käynnistää virransyötön suorahiomakoneelle 

ja imurille. Planet CNC suorittaa annetut komennot, jonka jälkeen RasPi sammuttaa vir-

ransyötön.  Tämän jälkeen tietokone antaa työkalulle käskyn siirtyä kotipisteeseen, joka 

on pois paineilmasylinterin työntimien edestä. Planet CNC antaa G-koodilla käskyn karan 

sammutukseen, kun on ajettu kotipisteeseen. Tämä käsky tulee RasPin pinnille, joka nä-

kee sen pinnin maadoituksena ja sammuttaa jyrsimen ja imurin virrat ja työntää kappaleen 

takaisin kuljetuspöydälle. Tosin, jos jyrsin on valmiiksi kotipisteessä, kun Planet CNC 

antaa karan sammutuskäskyn, RasPi ei ehdi lukea pinniä ja joudutaan odottamaan, jotta 

voidaan olla varmoja jyrsintapin paikasta. Jyrsinyksikkö on esitetty kuvassa 15. 

 

Kuva 15. Jyrsintäyksikkö. 
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4.5 Ohjelmointi 

Raspberry Pi-tietokoneiden käyttöjärjestelmänä toimii testialustan tapauksessa Linux-

pohjainen Rasbian, joka on varta vasten RasPi tietokoneille luotu käyttöjärjestelmä.  Oh-

jelmointi suoritetaan Python 3-kielellä ja ohjelmoinnit on tehnyt Jani Kumpula. Järjestel-

mässä käytetään kahta RasPi-tietokonetta. Ensimmäinen RasPi on liitetty testialustan kyl-

keen ja siihen on yhdistetty kaikki testialustan anturit ja toimilaitteet. Toiseen RasPiin on 

liitetty kosketusnäyttö ja varavirta-akku. Kosketusnäytöllinen RasPi suorittaa testialustan 

pääkoodia ja antaa kosketusnäytön kautta yksinkertaisen käyttöliittymän käyttäjälle. Tes-

tialustan RasPi sisältää joukon Python-tiedostoihin tallennettuja toimintoja. RasPi koneet 

ovat yhteydessä toisiinsa WLAN-yhteyden kautta ja muodostavat SSH-käytävän, jonka 

kautta ohjaus RasPi voi kutsua testialusta RasPin tiedostoja suoritettavaksi. Tiedostot si-

sältävät toimintoja, kuten kappaleen siirtämisen makasiinista linjalle. Ohjaus RasPi pys-

tyy antamaan myös suoria komentoja toiselle RasPille. WLAN-yhteys ei kuitenkaan ole 

täysin luotettava ja voi katketa huonolla hetkellä. Tästä syystä ajoituksen kannalta tärkeät 

toiminnot suoritetaan testialustan RasPin kautta avaamalla python-tiedosto, joka sisältää 

toiminnon alusta loppuun, sen sijaan että kaikki ohjelmakäskyt annettaisiin suoraan oh-

jaus RasPista. Vuokaavio tärkeimmästä funktiosta esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Vuokaavio funktiosta, joka ajaa kappaleen testilaitteen läpi. 
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Ohjelmoinnissa käytetään runsaasti eri ohjelmakirjastoja. Kivy-nimistä kirjastoa käyte-

tään kosketusnäytölle sopivan käyttöliittymän luomiseen.  Stepper-kirjasto helpottaa as-

kelmoottoreiden ohjausta. Time-kirjastoa käytetään tehtävien ajoitukseen. RasPin kame-

raa ohjataan picamera-kirjastolla. io-kirjastoa käytetään tiedostojen hyödyntämiseen. 

RPi.GPIO-kirjastoa käytetään RasPi-koneen I/O-pinnien hyödyntämiseen ja pigpio var-

mistaa yhteensopivuuden eri python- ja RasPi-versioiden välillä. PI-kirjaston Image-mo-

duuli mahdollistaa kuvankäsittelyn ja zbar-kirjasto kuvan QR-koodin tulkkaamiseen. 

RasPin ohjaavat pinnit on käytetty lähes kokonaan. Ainoa poikkeus on ultraäänianturille 

varattu pinni. Makasiinin valvomista ultraäänianturilla ei ehditty toteuttaa työn raportoin-

tiin mennessä. Pinnien määrä muodostuikin yhdeksi rajoittavaksi tekijäksi laitteen omi-

naisuuksien suunnitteluvaihteessa. Joitakin helposti toteutettavia, mutta toiminnan kan-

nalta vähemmän oleellisia toimintoja jätettiin pois, jotta saatiin oleelliset toiminnot toteu-

tettua yhdellä RasPilla. Tietokoneeseen olisi mahdollista hankkia lisäportteja, mutta tämä 

olisi monimutkaistanut ohjelmasuunnittelua suhteettomasti saatavaan hyötyyn verrattuna. 

Ominaisuuksia jätettiin siis pois, jotta saatiin toteutettua projekti ajan puitteissa. RasPin 

porttien määritykset näkyvät Liitteessä 2. 
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5 TESTIALUSTAN ONNISTUMINEN 

Laitteeseen tilattiin ohutlevystä taivuteltuja osia. Osissa oli kuitenkin paljon työstettävää, 

jotta ne saatiin laitteeseen sopiviksi. Monet reiät vaativat pientä työstöä, jotta niistä saatiin 

sopivia ja jotkut palaset olivat taipuneet tavalla, joka meni yli sallituista toleransseista. 

Osa laitteeseen suunnitelluista liikkuvista osista oli hankala kasata, mikä hankaloitti myös 

niiden linjausta. Tämä näkyi varsinkin jyrsinyksikön kasauksessa. Mikäli jyrsinkelkan 

raiteet olivat toistensa suhteen vinossa, askelmoottorit eivät välttämättä jaksaneet liikut-

taa osaa sulavasti. Tämä aiheutti moottorin askeleiden hukkaamista ja näin ollen CNC-

ohjelman paikoituksen muuttumista. Laakeripesillä oli ohutlevyosien työstön takia enem-

män liikkumavaraa kuin oli aiottu, mikä osaltaan hankaloitti linjaamista. Linjaaminen on-

nistui lopulta löysäämällä ja kiristämällä raiteiden kiinnikkeet järjestelmällisesti ja useaan 

kertaan, kunnes linjat olivat jotakuinkin suorat ja liikevastus jäi tarpeeksi pieneksi. 

Porayksikön pystysuuntaisen liikkeen tuottava trapetsiruuvi oli alun perin tarkoitus kiin-

nittää suoraan kulmavaihteeseen, jolloin poramoottorin paino olisi tullut kulmavaihteen 

kannettavaksi. Tämä ei kutenkaan onnistunut koska käyttöön otettiin luistava kytkin, joka 

oli helpompi asentaa ja asemoida, mutta se ei kyennyt kantamaan poran painoa. Ongelma 

ratkaistiin laittamalla alumiiniprofiilista kehä poran alle. Kehälle asetettiin laakeripesä, 

johon trapetsiruuvi voitiin asettaa ja saatiin poran moottorin paino näin ruuvin kautta alu-

miinirungolle. 

Testilaitteen makasiinin suunnittelussa oli ongelmia. Osat olivat liian tiukkoja aiottuihin 

paikkoihin ja vaativat paljon jälkityöstöä laserleikkauksen jälkeen, jotta aihiot saatiin liu-

kumaan vapaasti. Aihioiden lataaminen makasiiniin ei myöskään ole ongelmatonta. Ne 

voidaan ladata joko yksitellen makasiinin päältä tai ladata irrotettu makasiini täyteen ja 

kiinnittää sitten makasiini paikoilleen. Päältä ladatessa aihiot voivat kuitenkin tippua alas 

väärin päin ja täyteen ladatun makasiinin paikoilleen asettaminen on hyvin vaivalloista. 

Nämä ongelmat olisi voitu välttää varsin pienillä muutoksilla. Esimerkiksi makasiini, 

jossa olisi suuremmat toleranssit olisi helpompi asettaa paikalleen tai lovi makasiinissa 

päästäisi käyttäjän suoristamaan huonosti pudonneita aihioita makasiinista. 

Laitteen osien valmistuksessa on ollut paljon apua 3D-tulostimesta. Käytössä on ollut 

kuluttajatason filamenttia käyttävä muovitulostin. Tulostin itsessään ei ollut luotettavinta 
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mallia, joten vaativimpien materiaalien tulostus oli hankalaa, mutta PLA-muovista tehtä-

vät osat onnistuivat pääsääntöisesti ilman ongelmia. Muovitulostimella osia tehtäessä 

prototyypin kehittäminen oli nopeaa. Jos huomattiin tarve osalle, sen suunnitteleminen, 

valmistus ja testaus onnistui usein yhdessä päivässä. Nopeasti suunniteltaessa virheitäkin 

ilmaantui enemmän, mutta niiden korjaaminen oli hyvin nopeaa. Muoviosien tulostuksen 

onnistuminen oli myös epävarmaa. Usein uuden osan tulostaminen jouduttiin aloittamaan 

uudelleen useampaan kertaan ja niiden rakenteellinen kestävyys ei ollut varmaa. Raken-

teellisessa kestävyydessä ja tulosteen onnistumisessa isossa roolissa oli 3D-kappaleen 

suunnitteleminen tavalla, joka olisi tulostimelle helppo toteuttaa. Kappale esimerkiksi ei 

kestänyt yhtä suuria voimia kohtisuoraan kerroksia vastaan kuin mitä kerrosten suuntai-

sesti. Myöskin jyrkät kulmat vaakatasoon nähden olivat hankalia. Kuitenkin tarvittava 

osa olivat toimintakunnossa yleensä yhdessä päivässä ja toteuttaminen nopeutui samalla 

kun menetelmä tuli tutuksi. 3D-tulostin toimi siis suurena apuna kehitystyössä.  

Suuri rajoittava tekijä ominaisuuksien toteuttamisessa oli RasPin GPIO-pinnien määrä. 

Pinnien ohjaus toteutettiin yhdellä piirikortilla. Ohjauspinnien määrää olisi ollut mahdol-

lista lisätä siihen tarkoitetuilla korteilla tai lisäämällä toinen RasPi. Tämä olisi kutenkin 

monimutkaistanut ohjattavuutta huomattavasti ja lisännyt työmäärää toiminnoilla. Pää-

asialliset ominaisuudet saatiin toteutettua yhdellä kortilla. Projektissa päädyttiin siis to-

teuttamaan ne toiminnot mitä saatiin aikaiseksi yhdellä piirikortilla. 

5.1 Projektin onnistuminen 

Testialusta toimii. Se kykenee tekemään itsenäisesti halutut työstöt ja lajittelemaan kap-

paleet. Kaikkia ominaisuuksia ei kuitenkaan onnistuttu toteuttamaan projektiin varatun 

ajan rajoissa. Makasiinin täyttöasteen seuraaminen ultraäänianturilla ja porayksikön liik-

keen seuraaminen magneettianturilla jätettiin pois. Myös valoanturin kohdistus jäi va-

jaaksi. Kuitenkin nämä ominaisuudet olisivat olleet tämänhetkisen tiedon valossa täysin 

mahdollisia toteuttaa teknisesti. Laitteen toimintavarmuus on kohtuullinen. Laite ei ky-

kene rikkomaan itseään tavalla, jonka korjaaminen olisi kovin kallista. Kuitenkin kappa-

leita saattaa jäädä jumiin valvomattomassa toiminnassa ja rikkoa joitakin huokeampia 

osia, jolloin laite joudutaan korjaamaan ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen. Jumit-

tavat kohdatkin ovat korjattavissa hienosäädöllä. Ongelmia ilmeni makasiinin ja kuljetus-

linjan toiminnan kanssa. Monet laitteen kappaleet on valmistettu PLA-muovista. Se ei ole 

tunnettua kulutuskestävyydestään ja kappaleet todennäköisesti vanhenevat kovassa 
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käytössä. Tämä tarkoittaa, että laite ei välttämättä sovellu pitkäaikaiseen tuotantoon, mi-

käli muoviosia ei saada helposti uusittua. Toisaalta testialusta on omiaan pienen sarjan 

tuotantoon. Laitteen toimintavarmuutta olisi myös mahdollista parantaa kalliimmilla 

osilla. Esimerkiksi alumiiniset akselikytkimet olisivat joissain tilanteissa toiminnaltaan 

varsin epävarmoja. Ne voitaisiin korvata hieman hintavammilla, mutta toiminnaltaan var-

memmilla osilla, mikä osaltaan parantaisi laitteen toimintavarmuutta mutta myös nostaisi 

kustannuksia. Myös muovilaatu voitaisiin vaihtaa esimerkiksi ABS-muoviin, joka on tek-

nisiltä ominaisuuksiltaan parempi kuin PLA, mutta vastaavasti siihen tarvittaisiin luotet-

tavampi 3D-tulostin. Osat voitaisiin myös tilata erikseen niitä valmistavalta yritykseltä, 

mutta tämä lisäisi suunnittelun haastavuutta, koska osia joudutaan odottamaan ja proto-

tyypin kehittäminen hidastuu sekä muuttuu kalliimmaksi. 

Laite aiottiin alkuperäisessä suunnitelmissa tehdä modulaariseksi siten, että laitteeseen 

olisi mahdollista lisätä, vaihtaa ja poistaa työstöyksikköjä tarpeen mukaan. Tämä on on-

nistunut osittain. Kuljetuslinja ja poran tukiosat vaativat työstöjä runko-osiin, mutta 

kaikki muut mekaaniset osat pystyttäisiin helposti siirtämään rungosta toiseen ja muutta-

maan toimimaan eri tavoilla. Myös kuljetuslinja ja pora voitaisiin todennäköisesti saada 

tässä mielessä modulaarisiksi jatkosuunnittelulla uuden tiedon pohjalta. Myöskään koodi 

ei ole turhan monimutkainen ja olisi mahdollista järjestellä sen ohjauksesta vastaavat osat 

uudelleen erilaiseen laitekonfiguraatioon. Työstöyksiköiden sähköjohtojen ja laitteiden 

uudelleen järjestely on kuitenkin vaativampi prosessi. Laitteistot tarvitsevat omanlaisiaan 

kytkentöjä ja johtojen vetäminen systeemistä toiseen on aikaa vievää. Ohjausta varten on 

myös tehty muutama piirilevy esimerkiksi MOSFET-ohjausta varten ja ne voidaan joutua 

suunnittelemaan uudelleen laitteiston muuttuessa. Moduulin siirtäminen toiseen voi olla 

siis yllättävän vaativaa. Esimerkiksi porayksikkö vaatii moottoreille kaksi taajuusmuun-

tajaa, jotka pitää suojata omaan laatikkoonsa, jotka saavat virtansa erillisestä virtaläh-

teestä ja komentonsa RasPin kautta. 

Testialusta vaikuttaa lupaavalta prototyypiltä. Mikäli yrityksellä olisi valmis ajatus tuot-

teesta tai kappaleesta, jolle pitäisi saada piensarjatuotantoa, testialustan kaltainen laite 

pystyisi todennäköisesti vastaamaan tarpeeseen. Mikäli yrityksestä löytyy valmiiksi so-

pivaa tietoaitoa tällaisen laitteen valmistukseen ja valmistettava kappale pystytään toteut-

tamaan yksinkertaisilla työstömenetelmillä, niin tuotannossa on mahdollista saavuttaa 

erinomainen kustannustehokkuus tuotannonautomaatiolle.  
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6 YHTEENVETO 

Raspberry Pi-tietokone antaa uusia toteutusmahdollisuuksia teollisuudelle. Sen tuoma 

laskenta- ja verkostoitumiskapasiteetti helpottaa huomattavasti tuotantolaitteiden ”älyk-

kyyden” lisäämistä ja mahdollistaa muun muassa automaation toteuttamisen paljon aikai-

sempaa edullisemmin. Tässä työssä osoitetaan mahdolliseksi tuotantoautomaation toteut-

taminen kustannustehokkaasti rakentamalla testialusta. Testialusta kykenee tunnistamaan 

sille syötettyjä muoviaihioita ja määrittelemään sen mukaisesti aihioille tehtävät työstöt 

ja lajittelun. Laite valmistettiin edullisista komponenteista ja siinä pyrittiin käyttämään 

monipuolisesti eri tekniikoita kuten pneumatiikkaa.  

Testialusta rakennettiin alumiinirunkoon. Laite suorittaa aihiolle porauksen ja jyrsinnän. 

Porauksessa käytetään kahta oikosulkumoottoria, joita ohjataan taajuusmuuntajilla. Toi-

nen moottori pyörittää poranterää ja toinen tuottaa ylös-alas-liikkeen. Jyrsinnässä käyte-

tään CNC-ohjainpiiriä, jolla voidaan ohjata jyrsintappia kolmen akselin suunnassa askel-

moottoreilla. Jyrsintappia pyörittää suorahiomakone. Jyrsimen ohjainpiiri on kytketty 

kannettavaan tietokoneeseen, josta löytyy myös ajettavat työkaluradat DXF-tiedostoissa. 

Aihiot on ladattu makasiiniin ja niiden pohjaan on laitettu QR-koodit. RasPin kamera 

sijaitsee makasiinin pohjassa ja lukee QR-koodista kappaleelle tehtävät toimenpiteet. 

Sähkösylinteri työntää tunnistuksen jälkeen aihion kuljetuslinjalle, jota ajetaan askel-

moottorilla. Paineilmasylintereillä aihio saadaan työnnettyä pois kuljetuslinjalta ja ase-

moitua se työstöpiteeseen sekä työnnettyä takaisin. Paineilmasylinterillä saadaan myös 

puskettua valmis kappale lajitteluramppiin, jossa lajittelu tapahtuu solenoidien avaamilla 

porteilla. Laitetta ohjataan kahdella RasPilla. Yksi RasPi on liitetty suoraan toimilaittei-

siin ja yhteydessä WLAN:in kautta ohjaimena toimivaan RasPiin. Tämä ohjain RasPi an-

taa käyttäjälle kosketusnäytöllä käyttöliittymän ja suorittaa myös ohjauksen pääkoodia. 

Ohjain RasPi saa virtansa varavirtalähteestä, joten se toimii kannettavana ohjainyksik-

könä. 

Työn alkuperäinen suunnitelma muuttui jonkin verran rakentamisen aikana. Alumiini-

seen profiiliin oli kuitenkin helppo tehdä muutoksia. Profiilin raiteet mahdollistivat osien 

helpon liittämisen rakenteeseen. Rakentamisessa hyödynnettiin myös muovitulostinta. 

3D-tulostimella saatiin tehtyä rakenteeseen osia, joita olisi hankala saada muualta. Osia 
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saatiin myös valmistettua suunnittelusta valmiiksi yhden päivän aikana, mikä auttoi suu-

resti prototyyppilaitteen valmistuksessa, sillä osien tarve saattoi tulla yllättäen.  

Testialusta onnistui varsin hyvin. Toiminnassa esiintyy edelleen jonkin verran virheitä, 

mutta laite pystyy itsenäisesti valmistamaan aihiosta valmiin kappaleen. Monet virheistä 

ovat korjattavissa pienellä jatkokehityksellä. Myös kustannustehokkuuden saavuttami-

sessa arvioitiin onnistuneen varsin hyvin. Testialusta on myös hyvä pohja jatkokehityk-

selle. Laitteella tehtäviä työstöjä voidaan vaihtaa erilaisiksi tai niiden määrää muuttaa. 

Myös eri materiaali vaihtoehdot aihioille ovat mahdollisia. RasPilla on myös mahdolli-

suus liittyä paremmin muihin laitteisiin esimerkiksi Internetin välityksellä. Myös lasken-

takapasiteettia olisi mahdollista hyödyntää paremmin eri sovelluksiin.
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LIITTEET 

 

Liite 1: Testialustan pääkoodi (Salasanat korvattu xxx:llä) 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import os 

import pickle 

import kivy 

kivy.require('1.0.6') 

from kivy.app import App 

from kivy.uix.screenmanager import Screen, ScreenManager, SwapTransition 

from kivy.uix.button import Button 

from kivy.uix.label import Label 

from kivy.uix.togglebutton import ToggleButton 

from kivy.uix.gridlayout import GridLayout 

from kivy.uix.image import Image 

from kivy.uix.slider import Slider 

from kivy.clock import Clock 

from kivy.graphics import Color, Rectangle 

import time 

import io 

import picamera 

import zbar 

from PIL import Image 

import RPi.GPIO as GPIO 

import pigpio 

from Stepper import stepper 

import winrm 

import paramiko 

#stepper variables 

#[stepPin, directionPin, enablePin] 

testStepper = stepper([2, 3, 0]) 

US_TRIGGER = 14 

US_ECHO = 27 

distancelist = [None]*10 

echostart = 0 

echoend = 0 

planet_ready_pin = 10 

sahkosylinteri_eteen_pin = 16 

sahkosylinteri_taakse_pin = 23 

sylinteri1_eteen_pin = 9 

sylinteri1_taakse_pin = 11 

sylinteri2_eteen_pin = 5 

sylinteri2_taakse_pin = 6 

sylinteri3_eteen_pin = 13 

sylinteri3_taakse_pin = 19 

solenoidi1_pin = 26 

solenoidi2_pin = 20 

solenoidi3_pin = 21 

kotiasema_raja_pin = 4 

linjastolle_asetus_opto_pin = 22 

linjapaa_raja_pin = 17 

pora_raja1_pin = 18 

pora_raja2_pin = 15 

jyrsinta_rele_pin = 24 

taajari1_start_pin = 12 

taajari2_start_pin = 7 

taajari2_reverse_pin = 8 

strobo_on = 0 

pi = pigpio.pi('192.168.2.81')       # specify host, default port 

 

if not pi.connected: 

   exit() 



 

 

  

  

  

  

Ver = "\n0.0.4" 

INPUT=0 

OUTPUT=1 

  

  

  

 

CONFIG = [ 

 

 [US_ECHO, input], 

 [US_TRIGGER, OUTPUT, 0], 

 #[TJ5Nopeus2Pin, OUTPUT, 0], 

 #[TJ5Nopeus3Pin, OUTPUT, 0], 

 

 #[alarajaPin, input], 

 [sahkosylinteri_eteen_pin, OUTPUT, 0], 

 [sahkosylinteri_taakse_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri1_eteen_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri1_taakse_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri2_eteen_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri2_taakse_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri3_eteen_pin, OUTPUT, 0], 

 [sylinteri3_taakse_pin, OUTPUT, 0], 

 [solenoidi1_pin, OUTPUT, 0], 

 [solenoidi2_pin, OUTPUT, 0], 

 [solenoidi3_pin, OUTPUT, 0], 

 [jyrsinta_rele_pin, OUTPUT, 0], 

 [taajari1_start_pin, OUTPUT, 0], 

 [taajari2_start_pin, OUTPUT, 0], 

 [taajari2_reverse_pin, OUTPUT, 0], 

  

  

 [kotiasema_raja_pin, input], 

 [linjapaa_raja_pin, input], 

 [pora_raja1_pin, input], 

 [pora_raja2_pin, input], 

 [linjastolle_asetus_opto_pin, input], 

 [planet_ready_pin, input] 

  

  

  

 

] 

 

CONFIG_COLUMNS=2 

 

CONFIG_DEBUG=True 

button_pora_poraus = Button(text="Jyrsintä 2") 

button_pora_alas = Button(text="Pora alas") 

button_pora_ylos = Button(text="Pora ylös") 

button_pora_paalle = ToggleButton(text="Jyrsintä 1") 

button_linjasto_opto = Button(text="Optoerotin, \n linjastolle asetus") 

infolabel = Label(text="idle") 

stepperi_eteen = Button(text="Stepper eteen") 

stepperi_taakse = Button(text="Stepper taakse") 

button_sylinteri1_eteen = ToggleButton(text="Sylinteri1 eteen") 

button_sylinteri1_taakse = ToggleButton(text="Sylinteri1 taakse") 

button_sylinteri2_eteen = ToggleButton(text="Sylinteri2 eteen") 

button_sylinteri2_taakse = ToggleButton(text="Sylinteri2 taakse") 

button_sylinteri3_eteen = ToggleButton(text="Sylinteri3 eteen") 

button_sylinteri3_taakse = ToggleButton(text="Sylinteri3 taakse") 

button_solenoidi1_ylos = ToggleButton(text="Solenoidi1 ylös") 

button_solenoidi2_ylos = ToggleButton(text="Solenoidi2 ylös") 

button_solenoidi3_ylos = ToggleButton(text="Solenoidi3 ylös") 

button_sahkosylinteri_eteen = ToggleButton(text="Sähkösylinteri eteen") 

button_sahkosylinteri_taakse = ToggleButton(text="Sähkösylinteri taakse") 

button_rele_toggle = ToggleButton(text="Rele") 

button_start_process = Button(text="Start process") 

button_strobomode = ToggleButton(text="Jyrsintä 3") 

etaisyyslabel = Label(text="Etäisyys: ") 

pi.set_pull_up_down(US_ECHO, pigpio.PUD_DOWN) 



 

 

pi.set_pull_up_down(kotiasema_raja_pin, pigpio.PUD_DOWN) 

pi.set_pull_up_down(linjapaa_raja_pin, pigpio.PUD_DOWN) 

pi.set_pull_up_down(pora_raja1_pin, pigpio.PUD_DOWN) 

pi.set_pull_up_down(pora_raja2_pin, pigpio.PUD_DOWN) 

pi.set_pull_up_down(linjastolle_asetus_opto_pin, pigpio.PUD_DOWN) 

my_screenmanager = ScreenManager(transition=SwapTransition()) 

ssh = paramiko.SSHClient() 

ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy()) 

def run_planetcnc_program_button_func(dt): 

 run_planetcnc_program("z0x0") 

def taajari1_start(dt): 

 pi.write(taajari1_start_pin, 1) 

def taajari1_stop(dt): 

 pi.write(taajari1_start_pin, 0) 

def taajari2_eteen_on(dt): 

 pi.write(taajari2_start_pin, 1) 

def taajari2_eteen_off(dt): 

 pi.write(taajari2_start_pin, 0) 

def taajari2_reverse_on(dt): 

 pi.write(taajari2_reverse_pin, 1) 

def taajari2_reverse_off(dt): 

 pi.write(taajari2_reverse_off, 0) 

def pora_alas(dt): 

 taajari2_eteen_on 

 time.sleep(0.5) 

 taajari2_eteen_off 

def pora_ylos(dt): 

 taajari2_reverse_on 

 time.sleep(0.5) 

 taajari2_reverse_off 

def to_sivu1(a): 

 my_screenmanager.current = 'sivu1' 

def to_sivu2(a): 

 my_screenmanager.current = 'sivu2' 

def solenoidi1_ylos_on(dt): 

 pi.write(solenoidi1_pin, 1) 

def solenoidi1_ylos_off(dt): 

 pi.write(solenoidi1_pin, 0) 

def solenoidi2_ylos_on(dt): 

 pi.write(solenoidi2_pin, 1) 

def solenoidi2_ylos_off(dt): 

 pi.write(solenoidi2_pin, 0) 

def solenoidi3_ylos_on(dt): 

 pi.write(solenoidi3_pin, 1) 

def solenoidi3_ylos_off(dt): 

 pi.write(solenoidi3_pin, 0) 

def solenoidit_off(dt): 

 pi.write(solenoidi1_pin, 0) 

 pi.write(solenoidi2_pin, 0) 

 pi.write(solenoidi3_pin, 0) 

def jyrsinta1(dt): 

 start_process("1_numero1") 

def jyrsinta2(dt): 

 start_process("2_numero2") 

def jyrsinta3(dt): 

 start_process("3_numero3") 

def lajittelu(lokeronumero): 

 print "Lajitellaan... lokeronumero on" 

 print lokeronumero 

 if lokeronumero == 1: 

  print "lokero1" 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(0.5) 

  sylinteri3_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  time.sleep(4) 

  sylinteri3_eteen_off(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

 elif lokeronumero == 2: 

  print "lokero2" 

  solenoidi1_ylos_on(1) 



 

 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(0.5) 

  sylinteri3_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  time.sleep(4) 

  sylinteri3_eteen_off(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  solenoidit_off(1) 

 elif lokeronumero == 3: 

  solenoidi1_ylos_on(1) 

  solenoidi2_ylos_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(0.5) 

  sylinteri3_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  time.sleep(4) 

  sylinteri3_eteen_off(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  solenoidit_off(1) 

 elif lokeronumero == 4: 

  solenoidi1_ylos_on(1) 

  solenoidi2_ylos_on(1) 

  solenoidi3_ylos_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(0.5) 

  sylinteri3_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  time.sleep(4) 

  sylinteri3_eteen_off(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  solenoidit_off(1) 

 else: 

  print "tuntematon lokeronumero, hylkyyn" 

  solenoidi1_ylos_on(1) 

  solenoidi2_ylos_on(1) 

  solenoidi3_ylos_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(0.5) 

  sylinteri3_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  time.sleep(4) 

  sylinteri3_eteen_off(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  solenoidit_off(1) 

   

def pora_poraus(dt): 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/testial-

usta/pora_poraus_full.py')  

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close()  

def pora_ylarajaan(dt): 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 



 

 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/testial-

usta/pora_ylarajaan.py')  

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close()   

def kotiasemaan(dt): 

 if (pi.read(kotiasema_raja_pin)) == 0: 

   ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', pass-

word='xxx') 

 

   stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python 

/home/pi/projects/stepper/kotiasemaan.py')  

   print stdout.read() 

   ssh.close() 

def linjaston_paahan(dt): 

 if (pi.read(linjapaa_raja_pin)) == 0: 

   ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', pass-

word='xxx') 

 

   stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python 

/home/pi/projects/stepper/linjastonpaahan.py')  

   print stdout.read() 

   print stderr.read() 

   ssh.close() 

def remotestepperieteenbutton(stepit): 

 print "remote step eteen" 

 

 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/step-

per/step.py 10000 right 0.5') #stepit suunta nopeus #%stepit not tested 

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close() 

def remotestepperieteen(stepit): 

 print "remote step eteen" 

 

 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/step-

per/step.py %s right 0.5' %stepit) #stepit suunta nopeus #%stepit not tested 

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close() 

def remotestepperitaakse(dt): 

 print "remote step taakse" 

 

 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/step-

per/step.py 100000 left 0.5') #stepit suunta nopeus 

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close() 

def stepperieteen(stepit): 

 for e in range(0, 100): 

   speed = (float(e)+1) / 5000 

   print speed 

   testStepper.step(32, "right", speed, 1) 

    

 testStepper.step(stepit - 6400, "right", 0.04, 1) 

 for e in range(0, 100): 

  speed = (float(100-e)+1) / 5000 

  print speed 

  testStepper.step(32, "right", speed, 1) 

def stepper1(a): 

#test stepper 

 

 stepperieteen(320000) 

def stepperifwd(a): 

 testStepper.step(640, "right", 0.002, 1) 



 

 

def stepperiback(a): 

 testStepper.step(640, "left", 0.002, 1) 

def helddown_eteen(a): 

 if stepperi_eteen.state == "down": 

  stepperifwd(1) 

   

def helddown_taakse(a): 

 if stepperi_taakse.state == "down": 

  stepperiback(1) 

def sylinterit_off(dt): 

 if button_sylinteri1_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 0) 

 if button_sylinteri1_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 0) 

 if button_sylinteri2_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 0) 

 if button_sylinteri2_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 0) 

 if button_sylinteri3_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 0) 

 if button_sylinteri3_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 0) 

 

def echotriggered(pin, pinlevel, tickki): 

 global echostart 

 global echoend 

 if pinlevel == 1: 

  echostart = tickki 

 elif pinlevel == 0: 

  echoend = tickki 

def measure_distance(a): 

 start = 0 

 stop = 0 

 pi.write(US_TRIGGER, 1) 

 time.sleep(0.00001) 

 pi.write(US_TRIGGER, 0) 

 pi.callback(US_ECHO, pigpio.RISING_EDGE, echotriggered) 

 pi.callback(US_ECHO, pigpio.FALLING_EDGE, echotriggered) 

 global echostart 

 global echoend 

 print echostart 

 print echoend 

 if echoend < echostart: 

  echoend = echostart + echoend 

 elapsed = echoend - echostart #mikrosekunteina 

 print elapsed 

  

 elapsedseconds = float(elapsed / float(1000000)) 

 print elapsedseconds 

 distance = elapsedseconds * 34300 

  

 # That was the distance there and back so halve the value 

 distance = distance / 2 

 

 print "Distance : %.1f" % distance 

 return distance 

def measure_distance_average(a): 

 global distance 

 for i in range(0, 10): 

  global distancelist 

  measured_distance = measure_distance(1) 

  print "MEASURED DISTANCE: " + str(measured_distance) 

  if measured_distance < 0: 

   measured_distance = distancelist[i-1] 

  elif measured_distance > 400: 

   measured_distance = distancelist[i-1] 

  distancelist[i] = measured_distance 

 summa = sum(distancelist) 

 length = len(distancelist) 

 average = summa / length 

 print summa 

 print length 

 etaisyyslabel.text = "Etäisyys: %.2f" % average 

def pora_toggle_on(dt): 

 taajari1_start(1) 



 

 

def pora_toggle_off(dt): 

 taajari1_stop(1) 

def pora_paalle(dt): 

 if button_pora_paalle.state == "down": 

  taajari1_start(1) 

 elif button_pora_paalle.state == "normal": 

  taajari1_stop(1) 

def sahkosylinteri_eteen(dt): 

 if button_sahkosylinteri_eteen.state == "down": 

  pi.write(sahkosylinteri_eteen_pin, 1) 

  pi.write(sahkosylinteri_taakse_pin, 0) 

 elif button_sahkosylinteri_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sahkosylinteri_eteen_pin, 0) 

def sahkosylinteri_taakse(dt): 

 if button_sahkosylinteri_taakse.state == "down": 

  pi.write(sahkosylinteri_taakse_pin, 1) 

  pi.write(sahkosylinteri_eteen_pin, 0) 

 elif button_sahkosylinteri_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sahkosylinteri_taakse_pin, 0) 

def sylinteri1_eteen(dt): 

 if button_sylinteri1_eteen.state == "down": 

  pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 0) 

 elif button_sylinteri1_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 0) 

def sylinteri1_taakse(dt):#TODO ei wörki 

 if button_sylinteri1_taakse.state == "down": 

  pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 0) 

 elif button_sylinteri1_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 0) 

def sylinteri2_eteen(dt): 

 if button_sylinteri2_eteen.state == "down": 

  pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 0) 

 elif button_sylinteri2_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 0) 

def sylinteri2_taakse(dt): 

 if button_sylinteri2_taakse.state == "down": 

  pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 0) 

 elif button_sylinteri2_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 0) 

def sylinteri3_eteen(dt): 

 if button_sylinteri3_eteen.state == "down": 

  pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 0) 

 elif button_sylinteri3_eteen.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 0) 

def sylinteri3_taakse(dt): 

 if button_sylinteri3_taakse.state == "down": 

  pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 1) 

  pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 0) 

 elif button_sylinteri3_taakse.state == "normal": 

  pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 0) 

def strobo(dt): 

 if strobo_on == 1:  

  pi.write(solenoidi1_pin, 1) 

  time.sleep(0.4) 

  pi.write(solenoidi1_pin, 0) 

  time.sleep(0.4) 

def strobomode(dt): 

 global strobo_on 

 if button_strobomode.state == "down": 

  strobo_on = 1 

 if button_strobomode.state == "normal": 

  strobo_on = 0 

def solenoidi1_ylos(dt): 

 if button_solenoidi1_ylos.state == "down": 

  pi.write(solenoidi1_pin, 1) 

 elif button_solenoidi1_ylos.state == "normal": 

  pi.write(solenoidi1_pin, 0) 

def solenoidi2_ylos(dt): 

 if button_solenoidi2_ylos.state == "down": 

  pi.write(solenoidi2_pin, 1) 



 

 

 elif button_solenoidi2_ylos.state == "normal": 

  pi.write(solenoidi2_pin, 0) 

def solenoidi3_ylos(dt): 

 if button_solenoidi3_ylos.state == "down": 

  pi.write(solenoidi3_pin, 1) 

 elif button_solenoidi3_ylos.state == "normal": 

  pi.write(solenoidi3_pin, 0) 

def rele_toggle(dt): 

 if button_rele_toggle.state == "normal": 

  pi.write(jyrsinta_rele_pin, 0) 

 elif button_rele_toggle.state == "down": 

  pi.write(jyrsinta_rele_pin, 1) 

def rele_toggle_on(dt): 

 pi.write(jyrsinta_rele_pin, 1) 

def rele_toggle_off(dt): 

 pi.write(jyrsinta_rele_pin, 0) 

def checkbuttons(dt): 

 if button_rele_toggle.state == "down": 

  rele_toggle_on(1) 

 elif button_rele_toggle.state == "normal": 

  rele_toggle_off(1) 

def sylinteri1_eteen_on(dt): 

 pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 1) 

 print "sylinteri1_eteen_on" 

def sylinteri1_eteen_off(dt): 

 pi.write(sylinteri1_eteen_pin, 0) 

def sylinteri1_taakse_on(dt): 

 pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 1) 

def sylinteri1_taakse_off(dt): 

 pi.write(sylinteri1_taakse_pin, 0) 

def sylinteri2_eteen_on(dt): 

 pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 0) 

 pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 1) 

 print "sylinteri2_eteen_on" 

def sylinteri2_eteen_off(dt): 

 pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 0) 

def sylinteri2_taakse_on(dt): 

 pi.write(sylinteri2_eteen_pin, 0) 

 pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 1) 

def sylinteri2_taakse_off(dt): 

 pi.write(sylinteri2_taakse_pin, 0) 

def planet_x0_test(dt): 

 rele_toggle_on(1) 

 run_planetcnc_program("audi") 

 run_planetcnc_program("z0x0") 

 rele_toggle_off(1) 

def sylinteri3_eteen_on(dt): 

 pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 1) 

 print "sylinteri3_eteen_on" 

def sylinteri3_eteen_off(dt): 

 pi.write(sylinteri3_eteen_pin, 0) 

def sylinteri3_taakse_on(dt): 

 pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 1) 

def sylinteri3_taakse_off(dt): 

 pi.write(sylinteri3_taakse_pin, 0) 

  

def read_opto(dt): 

 if pi.read(linjastolle_asetus_opto_pin) == 1: 

  button_linjasto_opto.state = "down" 

 else: 

  button_linjasto_opto.state = "normal" 

def read_qr_code(dt): 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/pro-

jects/qr/qr.py') 

 qrdata = stdout.read() 

 qrdata = qrdata.rstrip() 

 print qrdata 

 ssh.close() 

def planet_to_x0(dt): 

 run_planetcnc_program("z0x0") 

def run_planet_from_func(program): 

 run_planetcnc_program(program) 

def run_planetcnc_program(ohjelma): 



 

 

 

 if ohjelma == "z0x0": 

  waittime = 20 

  print "waittime 20" 

 else: 

  waittime = 600 

 print "Running planetcnc stuff" 

 #hostname = "192.168.2.158" 

 

 s = winrm.Session('192.168.2.160', auth=('planet', 'xxx')) 

 #r = s.run_cmd('"C:\Program Files\PlanetCNC\PlanetCNC32.exe"') 

 r = s.run_cmd('""C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\psexec" -u planet -p xxx 

-accepteula -i 1 -h -d "C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\PlanetCNC64.exe"') #works 

 print(r.std_out) 

 print r.std_err 

 time.sleep(5) 

 print "Loading GCODE..." 

 print ("btw the GCODE is %s" % ohjelma) 

 print "!" 

 try: 

  r = s.run_cmd('""C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\psexec" -u 

planet -p xxx -accepteula -i 1 -h -d "C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\PlanetCNC64.exe" 

open ""G:\\%s.gcode"' % ohjelma) 

 except Exception as e: 

  print e 

  print "Failed to load file" 

 print "loaded" 

 time.sleep(5) 

 print "Launching mission..." 

 r = s.run_cmd('""C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\psexec" -u planet -p xxx 

-accepteula -i 1 -h -d "C:\Program Files (x86)\PlanetCNC\PlanetCNC64.exe" start"') 

 

 print "starting..." 

 

 print(r.std_out) 

 print r.std_err 

 print "done" 

 

 if ohjelma != "z0x0": 

  print "ohjelma is not z0x0, gonna wait" 

  time.sleep(5) 

 print "Now going to wait for the program to finish..." 

 if pi.wait_for_edge(planet_ready_pin, pigpio.FALLING_EDGE, waittime): 

  print "planet done!" 

 else: 

  print "planet program took too long" 

  

  

def start_process(jyrsintaohjelmatest): 

 jyrsintaohjelma = "" 

 qrdata = "" 

 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/pro-

jects/qr/qr.py') 

 qrdata = stdout.read() 

 qrdata = qrdata.rstrip() 

 print qrdata 

 ssh.close() 

 lokeronumero = qrdata[:1] 

 print "lokeronumero" 

 print lokeronumero 

  

 if len(qrdata) < 1: 

  print "No qr code found!" 

  infolabel.text = "QR-koodia ei löydetty" 

 else: 

  infolabel.text = qrdata 

  infolabel.canvas.ask_update() 

  jyrsintaohjelma = str(qrdata) 

  jyrsintaohjelma = jyrsintaohjelma[2:] 

  print jyrsintaohjelma 

  pora_ylarajaan(1) 

  planet_to_x0(1) 



 

 

  print "planet doned" 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  sylinteri1_kappale_linjalle(1) 

  sylinteri2_kappale_linjalle(1) 

  kotiasemaan(1) 

     

    

   

  #linja kotiasemaan päin ellei rajassa jo 

  #raja naps 

  #stopp stepperi 

  #done 

  #sähkösylinteriä eteenpäin 

   

  ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

  stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/pro-

jects/testialusta/sahkosylinteri_linjastolle_asetus.py')  

  print stdout.read() 

  print stderr.read() 

  ssh.close() 

   

  remotestepperieteen(127000)  

  sylinteri1_eteen_on(1) 

  sylinteri1_taakse_on(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri1_eteen_off(1) 

   

  time.sleep(7) 

  pora_poraus(1) 

  sylinteri1_taakse_off(1) 

  sylinteri1_kappale_linjalle(1) 

  remotestepperieteen(277333) 

  sylinteri2_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri2_eteen_off(1) 

  sylinteri2_taakse_on(1) 

  time.sleep(4) 

  rele_toggle_on(1) 

  run_planet_from_func(jyrsintaohjelma) 

  rele_toggle_off(1) 

  time.sleep(4) 

  run_planet_from_func("z0x0") 

   

  time.sleep(2) 

  sylinteri2_taakse_off(1) 

  sylinteri2_kappale_linjalle(1) 

  linjaston_paahan(1) 

  #sort solenoids 

  print qrdata 

  print "lajitteluun" 

  print lokeronumero 

  print "gonna make int of it BTW" 

  lokeronumeroint = int(lokeronumero) 

  lajittelu(lokeronumeroint) 

  kotiasemaan(1) 

  start_process("1") 

  #END 

   

def start_process_without_processing(jyrsintaohjelmatest): 

 jyrsintaohjelma = "" 

 jyrsintaohjelmatest = "2_noprocess" 

 qrdata = "" 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/pro-

jects/qr/qr.py') 

 qrdata = stdout.read() 

 qrdata = qrdata.rstrip() 

 print qrdata 

 ssh.close() 

 lokeronumero = qrdata[:1] 

 print "lokeronumero" 



 

 

 print lokeronumero 

  

  

  

 if len(qrdata) < 1: 

  print "No qr code found!" 

  infolabel.text = "QR-koodia ei löydetty" 

 else: 

  infolabel.text = qrdata 

  infolabel.canvas.ask_update() 

  jyrsintaohjelma = str(qrdata) 

  jyrsintaohjelma = jyrsintaohjelma[2:] 

  print jyrsintaohjelma 

  pora_ylarajaan(1) 

  print "planet doned" 

  sylinteri3_taakse_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri3_taakse_off(1) 

  sylinteri1_kappale_linjalle(1) 

  sylinteri2_kappale_linjalle(1) 

  kotiasemaan(1) 

     

     

     

 

   

  ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 

  stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/pro-

jects/testialusta/sahkosylinteri_linjastolle_asetus.py')  

  print stdout.read() 

  print stderr.read() 

  ssh.close() 

   

  remotestepperieteen(127000)  

  sylinteri1_eteen_on(1) 

  sylinteri1_taakse_on(1) 

  time.sleep(1) 

  sylinteri1_eteen_off(1) 

   

  time.sleep(7) 

 

  sylinteri1_taakse_off(1) 

  sylinteri1_kappale_linjalle(1) 

  remotestepperieteen(277333) 

  sylinteri2_eteen_on(1) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri2_eteen_off(1) 

  sylinteri2_taakse_on(1) 

  time.sleep(4) 

  time.sleep(4) 

  time.sleep(2) 

  sylinteri2_taakse_off(1) 

  sylinteri2_kappale_linjalle(1) 

  linjaston_paahan(1) 

  #sort solenoids 

  print qrdata 

  print "lajitteluun" 

  print lokeronumero 

  print "gonna make int of it BTW" 

  lokeronumeroint = int(lokeronumero) 

  lajittelu(lokeronumeroint) 

  kotiasemaan(1) 

  #END 

   

def sylinteri1_kappale_linjalle(dt): 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/testial-

usta/sylinteri1_kappale_linjalle.py') 

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close() 

def sylinteri2_kappale_linjalle(dt): 

 ssh.connect('192.168.2.81', username='pi', password='xxx') 



 

 

 stdin, stdout, stderr = ssh.exec_command('python /home/pi/projects/testial-

usta/sylinteri2_kappale_linjalle.py') 

 print stdout.read() 

 print stderr.read() 

 ssh.close() 

class sivuyks(Screen): 

 def __init__ (self,**kwargs): 

  super (sivuyks, self).__init__(**kwargs) 

  # Set up the layout: 

  layout = GridLayout(cols=3, rows=3, spacing=8, padding=8, 

row_force_default=True,  row_default_height=150) 

 

  # Make the background gray: 

  with layout.canvas.before: 

   Color(.2,.2,.2,1) 

   self.rect = Rectangle(size=(800,600), pos=lay-

out.pos) 

 

  nappi6 = Button(text="Sivu 2", font_size=20) 

  nappi6.bind(on_press=to_sivu2) 

  button_stepper = Button(text="Start CNC") 

  button_stepper.bind(on_press=run_planetcnc_program_but-

ton_func) 

  #layout.add_widget(button_stepper) 

  button_us = Button(text="QR") 

  button_us.bind(on_press=read_qr_code) 

  #layout.add_widget(etaisyyslabel) 

  button_process_noprocess = Button(text="Process\nwithout pro-

cessing") 

  button_process_noprocess.bind(on_press=start_process_with-

out_processing) 

  layout.add_widget(button_process_noprocess) 

  layout.add_widget(button_us) 

  layout.add_widget(button_start_process) 

  button_start_process.bind(on_press=start_process) 

  #layout.add_widget(button_pora_ylos) 

  #button_pora_ylos.bind(on_press=pora_ylos) 

  #testbutton = Button(text="testi") 

  #layout.add_widget(testbutton) 

  #testbutton.bind(on_press=sylinteri1_kappale_linjalle) 

  layout.add_widget(infolabel) 

  layout.add_widget(button_linjasto_opto) 

  layout.add_widget(button_strobomode) 

  layout.add_widget(button_pora_paalle) 

  button_pora_paalle.bind(on_press=jyrsinta1) 

  layout.add_widget(button_pora_poraus) 

  button_pora_poraus.bind(on_press=jyrsinta2) 

  #layout.add_widget(button_pora_alas) 

  #button_pora_alas.bind(on_press=pora_alas) 

  button_strobomode.bind(on_press=jyrsinta3) 

  #linjaston_paahan_button = Button(text="planet x5x10") 

  #linjaston_paahan_button.bind(on_press=planet_x0_test) 

  #layout.add_widget(linjaston_paahan_button) 

 

 

   

  layout.add_widget(nappi6) 

  self.add_widget(layout) 

   

class sivukaks(Screen): 

 

 def __init__(self,**kwargs): 

  super (sivukaks, self).__init__(**kwargs) 

   

  layout = GridLayout(cols=4, rows=4, spacing=8, padding=8, 

row_force_default=True,  row_default_height=100) 

 

  # Make the background gray: 

  with layout.canvas.before: 

    Color(.2,.2,.2) 

    self.rect = Rectan-

gle(size=(800,600), pos=layout.pos) 

  layout.add_widget(stepperi_eteen) 

  layout.add_widget(stepperi_taakse) 

  layout.add_widget(button_sahkosylinteri_eteen) 



 

 

  layout.add_widget(button_sahkosylinteri_taakse) 

  layout.add_widget(button_sylinteri1_eteen) 

  layout.add_widget(button_sylinteri1_taakse) 

  layout.add_widget(button_sylinteri2_eteen) 

  layout.add_widget(button_sylinteri2_taakse) 

  layout.add_widget(button_sylinteri3_eteen) 

  layout.add_widget(button_sylinteri3_taakse) 

  layout.add_widget(button_solenoidi1_ylos) 

  layout.add_widget(button_solenoidi2_ylos) 

  layout.add_widget(button_solenoidi3_ylos) 

  layout.add_widget(button_rele_toggle) 

  button_rele_toggle.bind(on_press=rele_toggle) 

  button_sylinteri1_eteen.bind(on_press=sylinteri1_eteen) 

  button_sylinteri1_taakse.bind(on_press=sylinteri1_taakse) 

  button_sylinteri2_eteen.bind(on_press=sylinteri2_eteen) 

  button_sylinteri2_taakse.bind(on_press=sylinteri2_taakse) 

  button_sylinteri3_eteen.bind(on_press=sylinteri3_eteen) 

  button_sylinteri3_taakse.bind(on_press=sylinteri3_taakse) 

  button_solenoidi1_ylos.bind(on_press=solenoidi1_ylos) 

  button_solenoidi2_ylos.bind(on_press=solenoidi2_ylos) 

  button_solenoidi3_ylos.bind(on_press=solenoidi3_ylos) 

  button_sahkosylinteri_eteen.bind(on_press=sahkosylin-

teri_eteen) 

  button_sahkosylinteri_taakse.bind(on_press=sahkosylin-

teri_taakse) 

  stepperi_eteen.bind(on_press=remotestepperieteenbutton) 

  stepperi_taakse.bind(on_press=remotestepperitaakse) 

  #button_rele_toggle.bind(on_press=rele_toggle) 

  nappi6 = Button(text="Sivu 1") 

  nappi6.bind(on_press=to_sivu1) 

  layout.add_widget(nappi6) 

 

  self.add_widget(layout) 

   

 

 

class TestApp(App): 

 

  def build(self): 

 

   Clock.schedule_interval(helddown_eteen, 0.05) 

   Clock.schedule_interval(helddown_taakse, 0.05) 

   Clock.schedule_interval(read_opto, 0.05) 

   Clock.schedule_interval(strobo, 0.01) 

   #Clock.schedule_interval(checkbuttons, 0.05) 

   #Clock.schedule_interval(sylinterit_off, 0.05) 

TODO enable tämä kunhan GPIO pinnit on määritelty. 27.2.2018 do not do? mitä varten tämä 

edes olisi? vempele toimii mainiosti ilmankin 

   #Clock.schedule_interval(measure_distance_aver-

age, 0.2) 

   sivu1 = sivuyks(name='sivu1') 

   sivu2 = sivukaks(name='sivu2') 

   my_screenmanager.add_widget(sivu1) 

   my_screenmanager.add_widget(sivu2) 

    

   return my_screenmanager 

    

if __name__ == '__main__': 

 TestApp().run() 

 

 

 



 

 

Liite 2: Rasbperry Pi GPIO-pinnien määritykset 

3.3V 1 2 5V

Stepper GPIO2 3 4 5V

Stepper GPIO3 5 6 GRN

kotiasema_raja_pin GPIO4 7 8 GPIO14 US_TRIGGER (Ei käytössä)

GRN 9 10 GPIO15 pora_raja2_pin

linjapaa_raja_pin GPIO17 11 12 GPIO18 pora_raja1_pin

US_ECHO (Ei käytössä) GPIO27 13 14 GRN

linjastolle_asetus_opto_pinGPIO22 15 16 GPIO23 Sähkösyinteri_Taakse

3.3V 17 18 GPIO24 jyrsinta_rele_pin

Planet ready GPIO10 19 20 GRN

sylinteri1_eteen_pin GPIO9 21 22 GPIO25 Plane CNC(Ei käytössä)

sylinteri1_taakse_pin GPIO11 23 24 GPIO8 taajari2_reverse_pin

GRN 25 26 GPIO7 taajari2_start_pin

DNC 27 28 DNC

sylinteri2_eteen_pin GPIO5 29 30 GRN

sylinteri2_taakse_pin GPIO6 31 32 GPIO12 taajari1_start_pin

sylinteri3_eteen_pin GPIO13 33 34 GRN

sylinteri3_taakse_pin GPIO19 35 36 GPIO16 Sähkösylinteri_eteen

solenoidi1_pin GPIO26 37 38 GPIO20 solenoidi2_pin

GRN 39 40 GPIO21 solenoidi3_pin
 


