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Työn  tavoitteena  on  suunnitella  sähköjärjestelmä  kevyen  istutuskoneen  istutuspäälle.
Sähköjärjestelmän  tulee  sisältää  ohjaus  viidelle  lineaariaktuaattorille.  Ohjausta  varten
sähköjärjestelmässä  on  mikro-ohjain,  joka  tarvitsee  lineaariaktuaattoreiden  ohjaukseen
antureilta  tulevaa  tietoa.  Mikro-ohjaimen  toimivuuden  takaamiseksi  on  suunniteltava
sähköjärjestelmään  galvaaninen  erotus  lähteviin  ja  tuleviin  signaaleihin.
Jännitteenerotuksen johdosta mikro-ohjaimen käyttöjännitteen saannille  on suunniteltava
erotettu  hakkuriteholähde.  Sähköjärjestelmässä  käyttäjän  käyttöliittymänä  on  kauko-
ohjaimella toimiva ohjaus. 

Työn teoria osuudessa käydään läpi sähköjärjestelmän osa-alueiden teoreettinen toiminta.
Sähköjärjestelmän  toteutuksen  kannalta  työssä  suunnitellaan  ja  simuloidaan  vaadittavat
hakkuriteholähteet  mikro-ohjaimelle  ja  antureiden  jännitteensyötölle  sekä  suunnitellaan
jännitteenerotus  optoerottimilla  ja  simuloidaan  niiden  toimivuutta  sähköjärjestelmän
signaaleille. Mikro-ohjaimen toimintaa käydään läpi ohjelmien rakenteiden osalta, käyden
läpi laitteen loogista toimintaa ja lineaariaktuaattoreiden PID ohjauksen ohjelmointia. 

Työstä  pois  jäävät  aihealueet  on  ennalta  kauko-ohjauksen  toteutus  ja  työn
edistymisaikataulun  johdosta  laitteen  konkreettinen  toteutus  ja  sitä  myötä  testaus.
Lopputuloksena on istutuspään sähköjärjestelmän toiminnallinen konsepti, jonka pohjalta
järjestelmän rakentaminen voidaan aloittaa.
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The focus of this thesis is to design electric system for light-weight tree planting machine
to operate  the planting head.  Electric  system provides control  for five linear  actuators.
Micro controller is included to provide the needed control for those linear actuators. Micro
controller  will  utilize  sensory  data  to  control  the  linear  actuators.  For  the  sake  of
functionality  of  the  micro  controller  galvanic  isolation  was  designed  into  the  electric
system for incoming and departing signals. Because of voltage isolation separate switch
mode power supply was designed to provide the operating voltage needed by the electric
system. The electric system is operated via remote control. 

Theory part of this thesis deals with the theoretic operating principles behind different sub
sections that are needed in the electric system. The practical part of this thesis includes the
design and simulation of switch mode power supplies that the micro controller and voltage
input needs, also voltage isolation via optocouplers was designed and their function was
simulated  for  the  signals  of  the  electric  system.  Operation  of  the  micro  controller  is
addressed by presenting structure of the programs and covering logical operating principles
of the device and programming of PID control for the linear actuators.  

Area that is excluded from this thesis is the implementation of remote control and also
construction phase and final testing are scheduled to take place at later date and are not
covered. End result of this thesis is functioning concept for the electric system to be used
as basis in constructing the electric system for the light-weight tree planting machine.    
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

Roomalaiset aakkoset

ac Coriolis kiihtyvyys

C Kapasitanssi

Cs Varastokondensaattori 

D Duty ratio, työsuhde

Eg Energia-aukon energia

Fc Rajataajuus

Fs Kytkentätaajuus

h Plancin vakio

ICEO Kollektori-emitteri virta

Iph Fotonin virta

Kc,P,I,D P, PD,PI, PID -säätöjen kertoimia

L Induktanssi

Li Sisääntulon induktanssi

Lf Suodatus induktanssi

Lm Magnetisointi induktanssi

Lp ensiön induktanssi

Ls Toision(oiden) induktanssi

Np ensiökäämin kierrosluku

Ns Toisiokäämin kierrosluku

R Resistanssi

R0 Alkutilan resistanssi

Ri Hall -anturin kontrollipinnin resistanssi

RL Kuorma

RO Hall -anturin lähdön jakoresistanssi

S, S1-4 Kytkin

Se Mittakerroin

Ts Hakkurin jaksonaika

TN Hakkurin johtoaika

TF Hakkurin estoaika

Vin Sisään menevä jännite

Vout Ulostulon jännite
3



Kreikkalaiset aakkoset

β0 Transistorin virtavahvistuskerroin

ε Mekaaninen venymä

Φ Magneettivuo

π Pii

τD D -osan aikavakio

τI I -osan aikavakio

ν Valon taajuus

Lyhenteet

AC Alternating current

ADC Analog to digital conversion

BJT Bipolar Junction Transistor

CAD Computer-aided design

CCM Continuous Conduction Mode

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor

CPU Cenral Processing Unit

DC Direct Current

DCM Discontinuous Conduction Mode

GPS Global Positioning System

LED Light-Emitting Diode

MEMS Micro-Electro-Mechanical Systems

MOS Metal Oxide Semiconductor

NAND Negative-AND

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

FET  Field-Effect Transistor

I2C Inter-Integrated Circuit

IC Integrated Circuit

ISP In-System Programmer

P Proportional

PD Proportional Derivative

PI Proportional Integral
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PID Proportional Integral Derivative

PWM Pulse Width Modulation

RAM Random Access Memory

ROM Read Only Memory 

SCR Silicon-controlled rectifier

SRAM Static Random Access Memory

SEPIC Single Ended Primary-Inductor Converter

SOC System On Chip

SPI Serial Peripheral Interface

TFT Thin Film Transistor

TWI Two Wire Interface

USART Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter
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1 JOHDANTO

Istutuspään  tehtävä  metsänistutuskoneessa  on  puuntaimen  maahan  istuttaminen.

Yksinkertaisimmillaan istutuspää on pelkkä hydrauliikalla toimiva käsin silmämääräisesti

käytettävä  putki.  Oleellisesti  parempi  on  rakentaa  istutuspäälle  sähköinen

ohjausjärjestelmä,  missä  osa  hydraulisista  sylinteistä  korvataan  sähköisillä

lineaarimoottoreilla  ja  näiden  säätö  hoidetaan  sille  tarkoitetulla  ohjainpiirillä.  Tällöin

istutuspäästä  saadaan  älykkäämpi  ja  istutuspään  toimintaa  on  helpompi  seurata  ja

ominaisuuksia lisätä ohjelmointia muuttamalla.

Lähtökohta  on  kuvan  1.1  mukainen  kevyen  metsänistutuskoneen  istutuspään  CAD

-piirros(computer-aided  design),  jonka  toimintojen  ohjaukseen  on  suunniteltava

ohjausjärjestelmä.  Kuvassa  olevat  hydrauliikka  sylinterit  korvataan  tasavirtaisilla

lineaarimoottoreilla  ja  järjestelmän  toiminnan  kannalta  istutuspäähän  tulee  lisättäväksi

tarvittavia antureita.

Sähköinen  ohjausjärjestelmä  on  modulaarinen  järjestelmä,  jossa  on  pääjärjestelmä,

istutuspään  elektroniikka  ja  kauko-ohjauksen  elektroniikka.  Pääjärjestelmä  koostuu

tasavirtamuuntajasta, mikro-ohjaimesta sekä antureilta tulevien signaalien jännitteen erotus
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Kuva 1.1. Kevyen metsänistutuskoneen istutuspää[1]



osasta.  Istutuspään  elektroniikassa  on  kamera,  GPS (Global  Positioning  System),  viisi

lineaarimoottoria  ja  pääjärjestelmän  tarvitsemat  anturit.  Kauko-ohjauksessa  on  näyttö

istutuspään kameraa varten ja langaton yhteys pääjärjestelmän mikroelektroniikkaan. 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset  

Tavoitteena on esittää rakennettu toimiva ratkaisu istutuspään sähköisestä järjestelmästä.

Toimivaan  ratkaisuun  pääseminen  edellyttää  laitteen  osakokonaisuuksien  suunnittelua,

simulointia,  rakentamista  ja  rakennettujen  osajärjestelmien  käytännön  testausta.

Järjestelmä  suunnitellaan  modulaariseksi  ja  työssä  keskitytään  pääjärjestelmän  mikro-

ohjaimen  vaatimien  sähköisten  liitäntöjen,  säädön  ohjelmoinnin  ja  istutuspään

lineaarimoottoreiden ja antureiden toimintaan. Järjestelmän osa-alueisiin kuuluvien kauko-

ohjauksen,  kameran  toiminnan,  GPS  -paikantimien  sekä  langattomat  yhteyksien

käsitteleminen jätetään tämän työn ulkopuolelle.  

1.2 Työn rakenne

Diplomityö  on  jaettu  5  lukuun.  Johdannon  jälkeen,  luvussa  2  tarkastellaan

sähköjärjestelmään  elektroniikkaan  liittyvien  osien  valintaan  ja  toimintaan  vaikuttavat

fyysiset ominaisuudet sekä käydään läpi istutuspään eri osien säätöjärjestelmien rakenteet

ja niihin liittyvät valintaperusteet. Luvussa 3 suunnitellaan istutuspään ohjausjärjestelmän

eri  osa-alueet.  Tämän  jälkeen  käydään  tarkemmin  läpi  valittuun  mikro-ohjaimeen

ohjelmoitavat  loogiset  toimintaperiaatteet.  Viimeisenä  kappaleessa  on  suunnitellun

ohjausjärjestelmän  eri  sähköisten  osien  piirisimulointeja.  Luvussa  4  on  suunnittelun  ja

simuloinnin  tulosten  analysointi,  työstä  saadut  johtopäätökset  ja  puutteiden  osalta

jatkokehitys  suunnitelmat.  Luvussa  5  tehdään  yhteenveto  tehdystä  työstä  ja  sen

onnistumisesta.
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2 SÄHKÖJÄRJESTELMÄN OSA-ALUEET

Sähköjärjestelmän osa-alueet ovat pääjärjestelmä, istutuspää ja kauko-ohjaus. Kappaleessa

paneudutaan  osa-alueissaan  olevien  eri  laitteiden  valintaan  ja  toimintaan  vaikuttaviin

seikkoihin,  käydään  tarkemmin  läpi  valittujen  laitteiden  toimintaperiaatteet  sekä

tarkastellaan tarvittavia säätöjärjestelmiä. 

Istutuspään  sähköjärjestelmän  pääjärjestelmä  sisältää  hakkuriteholähteen,  antureiden

sisäänoton  suodatuspiirin  sekä  mikro-ohjaimen.  Istutuspää  osa-alue  sisältää

kameramoduulin,  GPS  -moduulin,  eri  antureita  ja  istutuspääntoimintaan  vaikuttavat

lineaarimoottorit.  Kauko-ohjauksessa  on  TFT  -näyttö(Thin  Film  Transistor)  ja  ohjaus

käyttöliittymä.
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Kuva 2.1. Sähköjärjestelmän rakennekaavio

Pääjärjestelmä

DC/DC -muunnin Mikro-ohjain Jännitteen erotin

TFT -näyttö GPS -moduuli

+

-

Lineaarimoottorit

Kamera

Kauko-ohjaus

Anturit

Istutuspää

Langaton yhteys

Langallinen yhteys



Kuvassa  2.1  on  suunniteltavan  sähköjärjestelmän  rakennekaavio,  jossa  on  eriteltynä

järjestelmään  kuuluvat  elektroniset  laitteet.  Järjestelmässä  on  langallisia  ja  langattomia

yhteyksiä. Langallisissa yhteyksissä kulkee digitaalinen jännitteensyöttö hakkurilta, anturi

signaalit  sekä  tietoväylä  GPS  -moduulilta.  Kauko-ohjain  on  liitetty  langattomalla

yhteydellä mikro-ohjaimeen ja istutuspään kameraan.

Mikro-ohjain on vastuussa säätöjärjestelmän toteutuksesta,  takaisinkytkentätiedot tulevat

mikro-ohjaimelle  jännitesuodattimen  kautta  istutuspään  antureilta.  Mikro-ohjaimen

tarvitseman virransaannin hoitaa järjestelmässä oleva DC/DC -muunnin(direct current).

2.1 Pääjärjestelmän osat

2.1.1 DC/DC -muunnin

Istutuspään ajoneuvon ollessa liikkuva akullinen, on mikro-ohjaimen jännitteensyöttö hyvä

varmistaa  käyttämällä  sopivaa  DC/DC-  eli  tasavirtamuunninta.  Hyvin  suunniteltu

tasavirtamuunnin  antaa  mikro-ohjaimelle  vakaan  jännitteen  lisäksi  suojaa  ulkoisilta

jännitepiikeiltä.  Kappaleessa  käsitellään  hakkurityyppisiä  PWM -ohjattuja  (Pulse  Width

Modulation) tasavirtamuuntimia ja niiden sopivuutta käyttökohteeseen.

DC/DC -muuntimessa tasavirtainen jännite muutetaan eri arvoiseen jännitteeseen. Kuvassa

2.2  on  yleisimmät  PWM  -ohjatut  hakkuriteholähteet  eroteltuna  maaerotuksen  mukaan.

9

Kuva 2.2. PWM ohjattujen hakkuriteholähteiden puukaavio[2] 



Perus  DC/DC -muuntimina  pidetään  Buck-,  Boost-,  ja  Buck-Boost -hakkuriteholähteitä.

Alempaa  jännitettä  muunnettaessa  korkeampaan  jännitteeseen,  puhutaan  step-up(boost)

jännitteen  konversiosta.  Korkeammasta  jännitteestä  siirryttäessä  alempaan,  käytetään

termiä  step-down(buck,  forward).  Normaalisti  edistyneemmät  hakkuripiirit  ovat  buck-

boost tyyppisiä, jolloin niiden ulostulojännite on mahdollista säätää halutunlaiseksi.[3]

 
DC/DC -hakkuriteholähteissä jännite muutetaan nimensä mukaisesti katkomalla jännitettä

tietyllä syklillä. Tämä sykli tuotetaan säätämällä halutunlaisella kellojaksolla transistorin

johto-/estotilan välillä. Kuvan 2.3 DC/DC -muuntimissa kytkimenä S voidaan käyttää BJT

-transistori(bipolar  junction  transistor)  tai  FET  -transistoria(Field-Effect  Transistor).

Muuntimien muiden komponenttien merkitys on toimia jännitteen suodattimena. [3][4]
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Kuva 2.3. Buck-, Boost ja Buck-Boost DC/DC -muuntimet[4]

Kuva 2.4. Buck hakkuriteholähteen jaksollinen tilapiirros [5]



Kuvassa 2.4 on esimerkkinä buck-hakkuriteholähteen jaksollisesta tilapiirroksesta. Aika Ts

on jaksonaika,  jonka käänteisluku on transistorin kytkentätaajuus  Fs.  TN on transistorin

johtamisaika  ja  TF on transistorin  estotilan  aika.  Jaksonajasta  ja  johtamisajasta  voidaan

laskea hakkuriteholähteen vakaan tilan työsuhteen

. (2.1)

Käytännössä työsuhde määrittää DC/DC -muuntimen jännitemuunnoksen suuruuden, mitä

pienempi  D sitä  suurempi  jännitteen  muutos  on  kyseessä.  Tämä  onkin

hakkuriteholähteiden  yksi  vahvuuksista  verrattuna  resistiivisiin  DC/DC  -muuntimiin,

ulostulojännitteen  säädettävyys  transistorin  johtotilaa  muokkaamalla.  Jännitteistä  Vin on

DC/DC -muuntimen sisään menevä eli ensiöjännite ja Vout on ulostulon eli toisiojännite.

Toinen  nähtävissä  oleva  vahvuus  on  suodatinosassa.  Kun  suodatinosan  komponentit

valitaan  oikein,  minimoidaan  transistorin  kytkennässä  syntyvä  rippelijännite.  Rippeli

saadaan minimoitua käyttämällä sen arvoisia komponentteja, että suotimen jännitteen -6dB

:n rajataajuus 

(2.2)

olisi  merkittävästi  pienempi kuin transistorin kytkentätaajuus  Fs.  Ulostulon suhteellinen

rippelijännite  voidaan  laskea  kytkentätaajuuden,  suotimen  rajataajuuden  ja  työsuhteen

avulla kaavalla

. (2.3)

Rippelijännitteen suuruuteen vaikuttaa suotimen rajataajuuden ja kytkentätaajuuden suhde.

[4][5]

Tasavirtahakkuriteholähteet  toimivat  kahdessa  eri  tilassa;  jatkuvassa  johtotilassa

CCM(Continuous  Conduction  Mode)  ja  epäjatkuvassa  johtotilassa  DCM(Discontinuous

Conduction  Mode).  Jatkuvassa  johtotilassa  kuormalle  menee  virtaa  kelalta,  transistorin

kytkimen  asennosta  riippumatta.  Kuvassa  2.5  on  buck-boost -muuntimen  jatkuvan

johtotilan kytkin toiminnan piirikaavio piirrokset.
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Kuvan  a  kohdan  johtojaksossa  transistori  johtaa  ja  diodi  on  estosuunnassa.  Tällöin

tulojännite  lataa  kelaa  ja  muuntimen  ulostulosta  vastaa  kondensaattori.  B  kohdan

johtojaksossa  transistori  ei  johda  ja  diodi  johtaa.  Tällöin  kela  lataa  kondensaattoria  ja

hoitaa samalla  ulostulosta.  Kelan toiminta tuo kyseiseen DC/DC -muuntimeen jatkuvan

johtotilan.  Tällöin  kelan  virta  ei  ole  koskaan  nollassa  ja  se  toimii  muuntimen

energiavarastona.

Kuvassa  2.6  olevista  kuvaajista  a  kohdassa  on  kelan  jännitteen  käyttäytyminen  koko

kytkentäjakson Ts aikana. Kelan jännite on positiivisena johtoajanjaksossa ja negatiivisena

estojakson aikana.  B kohdassa on kelan virran käyttäytyminen, joka kasvaa johtojakson

aikana ja laskee estojakson aikana. Vakaassa tilassa kelan jännite on

12

Kuva 2.5. Jatkuvassa johtavassa tilassa olevan Buck-Boost -muuntajan kahden eri kytkimen 
asennon tilaa[4]

Kuva 2.6. Energiavarastokelan vakaassa jatkuvassa johtotilassa olevat jännite- ja virtakuvaajat[4]

a) Kelan jännite VL b) Kelan virta i(t)

+

-

Vin

|Vout|

DTs

Vin/L Vout/L

IoutΔi___



. (2.4)

Laskemalla  integraalin  vasenlaita  auki  ja  sijoittamalla  aikojen  kestot,  saadaan  jännite

yhtälöksi 

. (2.5)

Yhtälön  2.5  jännitevahvistus  on  ideaalisen  buck-boost  -hakkuriteholähteen  vahvistus.

Kyseinen DC/DC -muunnin kasvattaa jännitettä kun  D > 0,5 tai pienentää kun  D < 0,5.

Tällöin virtavahvistus olisi transistorin esto- ja johtojakson suhde

. (2.6)

Epäjatkuvassa  johtotilassa  energiavarastona  toimivan  kelan  virta  putoaa  nollaan

transistorin ollessa estotilassa. Tämän mahdollistavat energiavaraston tyhjentäminen ennen

kytkentä jakson Ts loppua tai ulostulon kuormituksen kasvattamista.

Epäjatkuvassa johtotilassa oleva DC/DC -muuntimessa on kuvan 2.7 mukaisesti kolme eri

tilaa kytkentäjakson aikana. Ensimmäisessä tilassa transistori johtaa ja diodi on estotilassa.

Toisessa tilassa transistori on estotilassa a diodi johtaa. Kolmannessa tilassa sekä transistori

että  diodi  ovat  estotilassa.  Kolmannesta  tilasta  nähdään että  kelanvirta  ja  -jännite  ovat
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Kuva 2.7. Buck-Boost DC/DC -muuntajan energiavarastokelan jännite- ja virtakuvaaja 
epäjatkuvassa johtotilassa[4]

a) Kelan jännite VL b) Kelan virta i(t)

+

-

Vin

|Vout|

Ts

Iout

D1Ts D2Ts
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molemmat pudonneet nollaan. Tällöin muuntajan ulostulosta vastaa täysin kondensaattori

kuten kuvan 2.8 piirikuvista nähdään.

Kuvan  kaksi  ensimmäistä  tilaa  ovat  samanlaiset  kuin  jatkuvan  johtotilan  piirikuvissa.

Kolmannessa eli c tilassa on kelan virta nollassa ja ainoastaan kondensaattori  C vaikuttaa

tilayhtälöön

. (2.7)

Tällöin kondensaattori purkaa varaustaan kuormaan ja muuntimen ulostulojännite laskee.

Ulostulon jännitteen suhde voidaan siis esittää kahden ensimmäisen tilan avulla

, (2.8)

missä Vout on nyt sama kuin kondensaattorin jännite Vc. [5]

Käsitellyille perus hakkuriteholähteille on olemassa maaerotettuja variaatioita. Buck-boost

-hakkuriteholähteen  maaeroteltua  variaatiota  kutsutaan  Flyback-hakkuriteholähteeksi  ja

Buck-hakkuriteholähteen  maaeroteltua  variaatiota  kutsutaan  Forward-

hakkuriteholähteeksi.  Maaerotettujen  hakkuriteholähteiden  etu  tavanomaiseen  verrattuna

on ensiön ja toision galvaaninen erotus. 
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Kuva 2.8. Epäjatkuvan johtotilan kolmen eri tilan piirikuvat[4]



Flyback- ja Forward-hakkuriteholähteessä  muuntajan  käämien  induktanssin  ja

magneettivuon avulla saadaan ensiön ja toision differentiaaliyhtälöiksi

, (2.9)

missä  Np on  ensiökäämin  kierrosmäärä,  Lp ensiökäämin  induktanssi,  Ns toisiokäämin

kierrosmäärä ja  Ls toisiokäämin induktanssi.  Magneettivuon lävistäessä molemmat kelat

magneettivuon  derivaatta  dΦ/dt on  molemmille  sama.  Tällöin  saadaan  muuntajan

muuntosuhteeksi jatkuvassa johtavassa tilassa Flyback-hakkuriteholähteelle

. (2.10)

Forward-hakkuriteholähteen tapauksessa jännitteen muuntosuhteeksi saadaan

. (2.11)

Saaduista muuntosuhteista nähdään, että hakkuriteholähteissä olevan muuntajan käämien

kierroslukujen  suhde  on  osana  jännitteen  suhteen  määritystä.  Tämän  johdosta

maaerotettuja hakkuriteholähteitä voidaan käyttää joustavammin muunnettaessa jännitettä,

mikä nähdään erityisesti  Forward-hakkuriteholähteen tapauksessa. Buck-hakkuriteholähde
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Kuva 2.9. a) Flyback hakkuriteholähdekytkentä[3] b) Forward hakkuritehoähdekytkentä[2]



on  jännitettä  pienentävä  DC/DC  -muunnin,  mutta  muuntajallinen  variaatiota  Forward-

hakkuriteholähde  voi  myös  kasvattaa  jännitettä  muuntajan  ansiosta.  Maaerotuksella  on

siten  myös  galvaanisen  erotuksen  lisäksi  muuntajan  toimintaperusteisiin  vaikuttavia

ominaisuuksia.[2] [5]

Perus  hakkuriteholähteiden  lisänä  on  olemassa  muunneltuja  hakkuriteholähteitä  Ćuk-,

SEPIC(Single  Ended  Primary-Inductor  Converter)-  ja  Zeta-hakkuriteholähteet.  Näiden

hakkuriteholähteen  tärkein  ero  aikaisempiin  hakkuriteholähteisiin  on  jatkuva  virta

lähdössä. Tämän mahdollistaa piireissä oleva energiansiirtokondensaattori CE.  

Muita  kuvan  2.10  hakkuriteholähteiden  eroavaisuuksia  aikaisempiin  on  kaksi  kelaa,

sisäänmenon kela  Li ja suodatuksen kela  Lf. Ćuk -hakkuriteholähteen kytkimen  S ollessa

johtavassa tilassa, energiakondensaattori  CE lataa suodatuksen kelaa  Lf. Kytkimen ollessa

estotilassa,  diodi  johtaa  ja  kelojen  virrat  kulkevat  sen  läpi.  Sisäänmenon  kela  Li lataa

tällöin  energiakondensaattoria  CE.  SEPIC  -hakkuriteholähteen  kytkimen  S ollessa

johtavassa tilassa, sisään tuleva jännite lataa sisääntulon kelaa Li ja energiakondensaattori

lataa  suodatin  osan  kelaa  Lf.  Ulostulojännitteestä  Vout vastaa  tällöin  suodatuksen

kondensaattori  C. Kytkimen ollessa suljettuna, diodi alkaa johtaa ja sisääntulon kela Lf ja

sisään  tuleva  jännite  Vin lataavat  energiakondensaattoria  CE.  Ulostulon  jännitteestä  Vout

vastaa  tällöin  sisäänmenon  jännite  Vin,  sisäänmenon  kela  Li ja  suodatus  kela  Lf.  Zeta

-hakkuriteholähteessä  kytkimen  S ollessa  johtavassa  tilassa  diodi  ei  johda.  Tällöin
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Kuva 2.10. Erottelemattomien Ćuk-, SEPIC- ja Zeta -hakkuriteholähteiden piirikaaviot[6]



sisäänmenon jännite Vin lataa molempia keloja Li ja Lf sekä hoitaa ulostulon jännitteestä Vout

yhdessä  energiakondensaattorin  CE kanssa.  Kytkimen  S ollessa  auki,  diodi  johtaa  ja

sisäänmenon  kela  Li lataa  energiakondensaattoria  CE.  Ulostulon  jännitteestä  Vout vastaa

tällöin suodatusosan kela Lf. Hakkuriteholähteistä Ćuk on tyypiltään jännitteen invertoiva,

kun  SEPIC  ja  Zeta  ovat  ei  ei-vertoivia.  Taulukossa  2.1  on  Ćuk-,  SEPIC-  ja  Zeta-

hakkuriteholähteiden jännitesuhde kaavat ja ominaisuudet.

Taulukko 2.1. Ćuk-, SEPIC-, Zeta-hakkureiden tulon ja lähdön jännitesuhteet

Hakkuriteholähde CCM -jännitesuhde Vout/Vin Ominaisuudet

Ćuk Sisään meno ja ulostulo virrat jatkuvia.
Ulostulojännite negatiivinen.

SEPIC Sisäänmenovirta epäjatkuva ulostulon 
jatkuva.
Ulostulojännite positiivinen.

Zeta Sisäänmenovirta jatkuva diodinvirta 
epäjatkuva.
Ulostulojannite positiivinen.

 

Ćuk-,  SEPIC-  ja  Zeta-hakkureiden  CCM  -jännitesuhteet  ovat  samat.  Hakkureilla  on

erilaiset  ominaisuudet,  jotka  vaikuttavat  niiden  valintaan  käyttökohteen  vaatimusten

mukaisesti.  Tämän  tyyppisten  hakkuriteholähteistä  on  olemassa  maaerotetut  variaatiot,

joissa  energiakondensaattori  on  korvattu  kahdella  energiakondensaattorilla  ja  välissä

muuntaja.  Tällöin  toinen  energiakondensaattori  sijoitetaan  muuntajan  ensiöön  ja  toinen

toisioon.[6]

Maaerotettujen  DC/DC  -hakkuriteholähteiden  joukossa  on  viimeisenä  symmetriset

hakkuriteholähteet. Symmetrisiä eli  Push-Pull -hakkuriteholähteitä ovat  Push-Pull-,  Half-

Bridge-  ja  Full-Bridge -hakkuriteholähteet.  Symmetriset  hakkuriteholähteet  tunnistaa

DC/DC  -muuntimen  ensiössa  olevista  useammasta  kytkin  komponenteista.  Ensiön

kytkimillä  hakkuriteholähde  siirtää  energiaa  sekä  positiivisella  että  negatiivisella

johtotiloillaan  toisioon.  Käytännössä  tämä  toteutetaan  siten  että  kytkimet  toimivat

päinvastaisilla signaaleilla, kun toinen kytkin johtaa toinen sulkeutuu.
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Kuvassa 2.11 on maaerotettujen symmetristen hakkuriteholähteiden piirikaaviokytkennät.

Kytkennöistä  voidaan  ensimmäisenä  havaita  toision  kytkennän  olevan  identtinen  eri

symmetristen  hakkuriteholähteiden  välillä.  Piirien  erot  ovat  ensiössä  ja  kuinka

jännitelähteestä tehot hakkurille kerätään.  Push-Pull -hakkuriteholähteessä kytkimet  S1 ja

S2 eivät saa johtaa saman aikaisesti, jonka johdosta työsuhde

, (2.12)

missä  τ on yhden kytkimen johtoaika. Kytkinten johtaessa vuorotellen, toision diodeista

toinen  johtaa  ja  toinen  on  estotilassa.  Tällöin  energia  varastoituu  toision  kelaan  Lf.

Molempien kytkinten sulkeutuessa toision diodit  alkavat  johtaa ja varastoitunut  energia

puretaan kuormaan RL. Tällöin teholähteen jännitteen siirtofunktioksi saadaan

. (2.13)

Half-Bridge -hakkuriteholähteen työsuhde on Push-Pull -hakkuriteholähdettä vastaava. Ero

teholähteiden välillä on ensiön rakenteessa. Half-Bridge -hakkuriteholähteessä jännitelähde

on jaettu kahteen osaan saman suuruisilla kondensaattoreilla C1 ja C2, jonka johdosta myös

jännitteen siirtofunktio on puolittunut 

. (2.14) 
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Kuva 2.11. a) Push-Pull hakkuriteholähdekytkentä b) Half-Bridge hakkuriteholähdekytkentä c) 
Bridge hakkuriteholähdekytkentä[2]



Jännitteen  osiin  jaolla,  kytkiminä  käytettyjen  transistoreiden  kuormaa  saadaan

pienemmäksi ja voidaan valita pienemmät transistorit. Ensiön kolmas kondensaattorin  C3

tehtävä  on  estää  tasavirran  pääsy  muuntajaan.  Koska  kondensaattorin  läpi  kulkee

merkiltään  negatiiviset  ja  positiiviset  jännitepulssit,  on  kondensaattorin  oltava

bipolaarinen. Full-Bridge -hakkuriteholähde  on  kehitetty  Half-Bridge

-hakkuriteholähteestä  korvaamalla  ensiön  kondensaattorit  kytkinkomponenteilla.  Bridge

-hakkuriteholähteen kytkimet johtavat pareittain siten että kytkinten S1 ja S4 johtaessa S2 ja

S3 ovat  estotilassa  sekä  päinvastoin.    Full-Bridge -hakkuriteholähteen  jännitteen

siirtofunktio on 

. (2.15)

Symmetristen hakkuriteholähteiden vahvuudet ja heikkoudet ovat listattuna taulukossa 2.2.

Taulukko 2.2. Symmetristen hakkuriteholähteiden ominaisuudet

Vahvuudet Heikkoudet

Push-Pull Verrattuna Forward -hakkuriin
+ Suurempi antoteho
+ Pienempi muuntaja
+ Pienemmät ulostulon suodatuskom-
ponentit
+ Kaksinkertainen energian siirto syklin
aikana

Verrattuna Forward -hakkuriin
- Enemmän peruskomponentteja
- Monimutkaisempi tasasuuntaajarakenne

Half-Bridge Verrattuna Push-Pull -hakkuriin
+ Suurempi antoteho
+ Yksinkertaisempi muuntaja
+ ensiön jännitekuorma puolittunut

Verrattuna Push-Pull -hakkuriin
- Kompleksisempi ensiö
- Puolittunut työsuhde

Full-Bridge Verrattuna Push-Pull -hakkuriin
+ Yksinkertaisempi muuntaja
+ Suurin antoteho
+ ensiön jännitekuorma puolittunut

- Kompleksinen neljän kytkinkomponen-
tin ohjausrakenne

 

Symmetristen  hakkuriteholähteiden  ominaisuuksista  saadaan  valintaperusteita

kulloiseenkin  käyttökohteeseen  sopivaksi.  Perustoiminnaltaan  hakkuriteholähteet  ovat

yhteneväiset,  valintaperusteina  on  tehontarpeen  ja  kompleksisuuden  välillä.  Push-Pull

-hakkuriteholähteen  valinnassa  ominaista  on  ensiölle  tulevan  jännitteen  sopivuus

hakkuriteholähdetyypille.  Half-Bridge- ja  Full-Bridge -hakkuriteholähteiden  valinnassa

pääpaino on tehontarpeessa ja kuinka kompleksista ensiöstä halutaan. Kaikkia symmetrisiä
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hakkuriteholähteitä  voidaan  käyttää  myös  AC/DC  -muuntajina(Alternating  Current)  ja

varsinkin Full-Bridge -hakkuriteholähde on hyvin yleinen vaihtotasasuuntaaja.[2][3][5]

2.1.2 Ohjelmoitava mikro-ohjain

Mikro-ohjain  on  mikropiiri,  joka  koostuu  suorittimesta,  muistista,  kellopiiristä,

sisääntuloista  ja  lähdöistä.  Mikro-ohjaimia  käytetään  monenlaisiin  tehtäviin

yksinkertaisista  päälle  pois  kytkennöistä  aina  monimutkaisiin  ohjaus  ja  säätötehtäviin.

Mikro-ohjaimia  on  saatavilla  yksittäisistä  mikropiireistä  aina  suurin  kehitysalustoihin,

jotka voidaan ohjelmoida haluttuihin käyttökohteisiin soveltuvaksi.

Kuvassa 2.12 on Intelin 8051 mikro-ohjaimen lohkokaavio. Mikro-ohjaimen lohkot ovat

CPU -lohko(Cenral Processing Unit) eli  suoritin,  ROM -lohko(Read Only Memory) eli

lukumuisti,  RAM  -lohko(Random  Access  Memory)  eli  välimuisti,  ajastin  lohko(timer),

sarjaportti  -lohko(serial  port),  siirräntälohko(I/O  ports),  keskeytyslohko(interrupts),

kellolohko(Clock oscillator) sekä väyläohjainlohko(bus control). Mikro-ohjaimelle tulevat

ulkoiset  herätteet  ovat  keskeytyslohkoon  tulevat  signaalit,  kello-oskillaattorille  tulevat

signaalit,  ajastinlohkoon  tulevat  signaalit  sekä  väyläohjainlohkolle  tuleva  asetusten

palautus signaali(reset). [7]

Työssä  käytettävät  mikro-ohjaimet  ovat  italiasta  lähtöisin  olevan  vapaan  lähdekoodin

ympärille rakennettua elektroniikkaa, missä mikro-ohjaimen ja sen ohjelmointiympäristön
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Kuva 2.12. 8051 mikro-ohjaimen lohkokaavio[7]



kokonaisuutta  kutsutaan  yleisesti  nimellä  Arduino.  Kuvassa  2.13  on  yleisin  käytössä

olevan Arduino UNO kehitysalustan käyttämä ATmega328 mikro-ohjaimen lohkokaavio.

Arduino mikro-ohjaimet käyttävät Atmel AVR Atmega -sarjan SOC -tyyppisiä(System On

Chip)  suorittimia.  SOC -suoritin  on  nimensä  mukaisesti  prosessori,  mikä  on  itsessään

kokonainen  tietokonejärjestelmä.  Kuvassa  2.13  on  Atmel  AVR  ATmega328  SOC

-prosessorin  lohkokaavio,  josta  nähdään  kaikki  tietokoneille  tyyppiset  osat.  Muisteja

prosessorissa on ohjelmallista  NAND flash -muistia(Negative-AND), välimuistina SRAM

-mustia(Static  Random Access  Memory)  ja  Arduinon sisäisen  ohjelma on tallennettuna

EEPROM  -muistiin(Electrically  Erasable  Programmable  Read-Only  Memory).

Suorittimena  on  Atmel  AVR,  jonka  kellotaajuus  on  16MHz.  I/O  -portteja  on

USART(Universal  Synchronous  Asynchronous  Receiver  Transmitter)  -väylä

kaksisuuntaista  tiedon  siirtoa  varten,  SPI(Serial  Peripheral  Interface)  synkroninen

sarjamuotoinen väylä lyhyen matkan keskustelua varten, TWI(Two Wire Interface) kahden

johdon kaksisuuntainen väylä ja ADC(Analog to digital conversion) analogisen signaalin

digitaaliseksi  muuttava.  Ulkoista  ohjelmointia  varten  SOC  sisältää  ISP(In-System

Programmer) liitännän. Arduinon versioita on ollut useita, yleisimmät nykyään käytössä

olevat ovat Arduino NANO, Arduino UNO, Arduino MEGA1280 ja Arduino MEGA2560.

Mikro-ohjaimet eroavat toisistaan ohjelmistomuistin määrän ja liittimien määrän mukaan.
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Kuva 2.13. ATmega328 mikro-ohjaimen yksinkertaistettu lohkokaavio[8]
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Arduinot pystyvät ajamaan samoja ohjelmia, olettaen että ohjelma mahtuu käytössä olevan

arduinon ohjelmistomuistiin. Taulukossa 2.3 on arduino versioiden ominaisuudet.

Taulukko 2.3. Arduino kehitysalustojen Nano, Uno, MEGA 1280 ja MEGA 2560 ominaisuudet[8]

Arduino 
NANO 2.3

Arduino 
NANO 3.0

Arduino 
UNO

Arduino 
MEGA 1280

Arduino 
MEGA 2560

SOC ATmega168 ATmega328 ATmega328 ATmega1280 ATmega2560

Program Memory 16KB 32KB 32KB 128KB 256KB

Data Memory 1KB 2KB 2KB 8KB 8KB

EEPROM 512B 1KB 1KB 4KB 4KB

Device Pins 22 22 28/32* 100 100

Device I/O Pins 14 14 14 54 54

Analog Inputs 8 8 6 16 16

PWM Outputs 6 6 6 14 14

Serial Ports 1 1 1 4 4

*28 pins for DIP version of ATmega328 and 32 for SMD

2.1.3 Jännitteen erotus optoerottimella

Anturilta tulevat häiriö jännitepiikit voivat olla mikro-ohjaimelle usein liian suuria. Tällöin

on hyvä erottaa mikro-ohjaimelle menevät anturikytkennät. Jännitteen erotuksessa tuleva

signaali  pyritään  erottamaan  siten,  ettei  mahdolliset  häiriöt  pääse  tuhoamaan  mikro-

ohjainta  samalla  vaikuttamatta  liikaa  signaalin  rakenteeseen.  Jännitteen  erotus  voidaan

hoitaa tavanomaisella elektroniikalla tai käyttämällä optoerottomia. 

Optoerotin  on  mikropiiri,  jossa sisään  tulevassa  päässä  on yleensä  LED(Light-emitting

diode)  eli  ledi  ja  lähtevässä  päässä  vastaanottajana  on  fotosensori  kuten  fotovastus,

fotodiodi,  fototransistori,  SCR(Silicon-controlled  rectifier)  tai  triac.  Optoerottimessa

sähköinen  tulo  muutetaan  ensin  valoksi  ledin  avulla  ja  saatu  valo  muutetaan  lähdössä

uudestaan  sähköiseen  muotoon  fotosensorilla.  Tällöin  saadaan  erinomainen  jännitteen

erotus  tulon  ja  lähdön  välille,  mikä  on  tärkeää  pyrittäessä  erottamaan  herkkiä  laitteita

ulkopuolisilta häiriöpiikeiltä. Optoerottimet voidaan jakaa kahteen ryhmään lineaarisiin ja

ei  lineaarisiin.  Lineaarisissa  optoerottimissa  lähdön  käyrämuodot  seuraavat  tulon

käyrämuotoja.  Tällöin  ne  soveltuvat  analogisten  signaalien  erotukseen.  Ei  lineaariset
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toimivat  vain  kytkimenä  eli  kun  tulon  virtakynnys  ylittyy  ja  tulon  ledi  alkaa  hohtaa,

avautuu lähdön kytkin ja virta voi alkaa kiertää. 

Kuvassa  2.14  on  optoerotin  4N25  ja  sen  sisäistä  toimintaa  selventävä  yksinkertaistus.

Optoerottimelle  anturilta  tuleva  signaali  ja  optoerottimelta  mikro-ohjaimelle  lähtevien

signaalien välillä on galvaaninen erotus. Galvaaninen erotus toteutetaan siten että anturilta

tuleva  signaali  muutetaan  ledillä  valoksi,  jonka  fototransistori  muuttaa  takaisin  mikro-

ohjaimelle  meneväksi  signaaliksi.  Tällöin  anturin  ja  mikro-ohjaimelle  menevien  päiden

välillä voi olla satojen volttien potentiaaliero.[9]

Ledi on diodi, joka voi säteilyttää valoa eri aallonpituuksilla. Perus rakenteeltaan ledi on p-

n liitoksellinen diodi, joka myötäsuuntaisesti biasoituna vapauttaa fotonin

, (2.16)

missä h on Planc'n vakio, ν on valon taajuus ja Eg on energia-aukon energia. Fotoni syntyy

ledissä elektronin ja aukkojen rekombinaatiossa, missä ledin läpi kulkeva sähkövirta saa

elektronin  hyppäämään  ylemmältä  energiatasolta  alemmalle  energiatasolle  vapauttaen

energiaa eli fotonin. 
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Kuva 2.14: Optoerotin,jonka  lähettimenä LED ja vastaanottimena fototransistori [9]



Kuvasta 2.15 nähdään että ledissä p -tyypin puolijohteessa on vapaita aukkoa ja n -tyypin

puolijohteessa  on  vapaita  elektroneja.  Myötäsuuntaisesti  biassoituna  p-n liitoksessa  p

-tyypin puolijohteeseen virtaa aukkojen paikalle elektroneja n -tyypin puolijohteesta, joka

synnyttää  aukon  n -tyypin  puolijohteeseen.  Tällöin  syntyy  alemman  kuvan  mukaista

elektronien siirtymistä alemmalle energia tasolle ja vapautuva energia muodostaa valoa.

Valon tyypin määrää ledissä käytetty materiaali.  Yleisin optoerottimissa käytetty ledi on

infrapuna valoa säteilevä Gallium Arseeni seoksellinen diodi. [10]

Fototransistori  on  npn -tyyppinen  bipolaaritransistori,  jonka  p -tyypin  puolijohteellinen

kanta  on  avoimena  ja  kantakollektori  -liitos  on  normaalia  suurempi.  Suuremmalla

liitoksella  kerätään  transistorille  tulevaa  valoa.  Fotonin  osuessa  fototransistoriin  syntyy

kantaan fotonivirta Iph.  Fototransistori vahvistaa tätä virtaa ulostulossaan kollektorilla.
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Kuva 2.15. Myötäsuuntaan biasoidun LED:in p-n -liitos ja energia tason muutos liitoksen 
läheisyydessä[10]



Fototransistori  on  biassoitu  johtavalle  alueelle.  Kollektori  on  positiivisesti  biassoitu

emitteriin nähden ja kanta on avoin. Tämän johdosta kollektori-kanta on estosuuntaisesti

biassoitu  ja  emitteri-kollektori  myöntösuuntaisesti  biassoitu.  Kuvan  2.16  b kohdan

ekvivalentti kytkennässä kannan ja emitterin väliin on rinnan kytkettyjen kondensaattori

CB ja diodi, mikä kuvaa fototransistorille tulevaa fotonia hν. Fotoni synnyttää transistorin

kantaan virran Iph, jonka transistori vahvistaa ulostulossa. Kollektorin eli ulostulon virta

,  (2.17)

missä β0 on transistorin virtavahvistus kerroin.[10]

2.2 Istutuspään laitteet

2.2.1 Anturit

Anturi  on laite,  joka muuntaa fysikaalisen muutoksen sähköiseksi vasteeksi. Antureiden

käyttötarkoitus  voi  olla  tiedon  kerääminen  tai  osana  järjestelmää,  joka  vaatii  tietoa

ympäröivästä  maailmasta  toimiakseen.  Istutuspäässä olevat  anturit  toimivat  ohjenuorana

mikro-ohjaimen toiminnoille  ja ovat näin ollen tärkeä osa koko järjestelmän toiminnan

kannalta. Yksinkertaisimmillaan anturi on päälle/pois kytkin, mutta anturi voi olla myös

tietyn  jänniteskaalan  omaava  laajalta  alueelta  mittaava  sähköinen  komponentti.

Istutuspäästä  kerätään  antureilla  eri  tyyppiä  tietoja.  Puuntaimen  putken  läpäisy  vaatii

anturitiedon,  leukojen asennosta pitää olla  anturitieto,  putken maahan iskun syvyydestä

tulee anturitieto, istutuspään asennosta tulee anturitieto ja tampparin iskusyvyydestä tulee
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Kuva 2.16. a) Fototransistorin rakenne ja b) Fototransistorin ekvivalentti kytkentä[10]



anturitieto.  Putken  läpäisy  voidaan  hoitaa  valoporteilla,  jotka  lähettävät  yksinkertaisen

kytkintiedon mikro-ohjaimelle.  Leukojen asentoa ja tampparin asentoa voidaan selvittää

asentosensoreilla, jotka antavat vaihtuvan resistanssin säätöalueelleen. Istutuspään asento

voidaan  määrittää  käyttäen  inertiavoimiin  perustuvia  gyroskooppianturia  ja

kiihtyvyysanturia.  Maahan  iskusyvyyden  anturitieto  kerätään  venymäliuskan  avulla.

Lineaarimoottoreiden ohjauksessa lineaarimoottoreissa on  asentoa mittaava hall -anturi.

Valoportti on optinen komponentti, jonka toiminta perustuu valon säteen kulun estymiseen.

Valoportissa on lähettävässä päässä LED tai laser valoa emittoiva diodi ja vastaan ottavassa

päässä  fotosensori.   Sisäiseltä  toiminnaltaan  valoportti  on  siis  hyvin  vastaavanlainen

optoerottimeen verrattuna, käyttötarkoitus on vain eri. Kuvasta 2.17 nähdään valoporttien

toimintaperiaatteet.

Valoportti  voi  olla  kaksiosainen,  jossa  toinen  osa  on  valonlähde  ja  toinen  fotosensori.

Tällöin näiden välisen valosillan ohi kulkeva esine katkaisee valovirran, jolloin puhutaan

katkaisevasta valoportista. Toinen valoporttityyppi on peilaava, jossa sekä valonlähde että

fotosensori ovat samassa rakenteessa. Peilaavalla valoporttityypillä on kaksi eri toiminta

tapaa.  Ensimmäisessä  tavassa  valolähteeltä  tuleva  valo  peilataan  pinnan  avulla

fotosensoriin, jolloin valon eteen menevä kappale estää valoa pääsemästä fotosensorille.
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Kuva 2.17. Valoporttityyppien  toimintaperiaatteet[11]
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Toisessa tavassa valolähde lähettää valoa haluttuun suuntaan ja vasta eteen tuleva kappale

saa osan valosta menemään fotosensorille.[11]

Asentosensori on anturi, jonka resistanssi muuttuu asennon muuttuessa. Asentosensori voi

olla pelkkä kytkin tai sitten laajemmalla skaalalla toimiva potentiometri, jonka resistanssi

vaihtuu ennalta tiedetyllä alueella.[12]

Venymäliuska voi olla resistanssin muutokseen perustuva tai optiseen kuituun perustuva.

Tavallinen resistanssin muutokseen perustuva venymäliuska on litteä liuska, jonka muotoa

muuttamalla muuttuu liuskan rakenteessa olevien johteiden muoto ja näin ollen resistanssi

muuttuu. Resistanssin muutos 

, (2.18)

missä  Se on  johteelle  ominainen  mittakerroin(gauge  factor)  ja  ε mekaaninen  venymä.

Mekaaninen  venymä  on  johteen  pituuden  muutos  suhteessa  alkuperäiseen  pituuteen.

Tapahtunutta  resistanssin  muutosta  kutsutaan  piezoresistiiviseksi  muutokseksi.

Venymäliuskan johteen resistanssi voidaan nyt määrittää yhtälöllä

, (2.19)

missä  R0 on  resistanssi  lepotilassa.  Yhtälöstä  2.19  nähdään  että  mekaanisen  venymän

kasvaessa myös resistanssi  kasvaa.  Venymäliuskan käyttö mittauskohteessa  vaatii  tietoa

mitattavan voiman suuruudesta ja suunnasta, laitteen ympäröivästä olosuhteesta ja laitteen

koosta.  Asennuksessa  tulee  huolehtia  että  voima  välittyy  oikein  venymäliuskalle  ja

venymäliuska ja laite on sähköisesti eristetty toisistaan. [12]

Gyroskooppi on laite, jossa pyörimisliikettä hyväksikäyttäen kappaleelle voidaan määrittää

vakaa  asento.  Gyroskoopin  rakenteeseen  kuuluu pyörivä  tai  värähtelevä  levy ja  alusta.

Alustan  kiertyessä  sisääntulevassa  akselissa,  gyroskooppi  tuottaa  vääntöä  ulostulevaan

akseliin eli pyörittää pyörimisakselia ulostuloakselin ympäri. Tämä fysikaalinen ilmiö on

nimeltään prekessio. Prekession vääntö 

, (2.20)

missä I  on gyroskoopin pyörivän kiekon inertia,  ω on kiekon pyörimisnopeus ja  Ω on

ulostuloakselin  kulmanopeus.  Elektroniikassa  gyroskooppianturit  ovat  värähteleviä
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Coriolis  -kiihtyvyyteen  perustuvia  mikromekaanisia  MEMS(Micro-Electro-Mechanical

Systems) antureita tai optisia Sagnac -efektiin perustuvia antureita. Coriolis -kiihtyvyys

, (2.21)

missä   on  lineaarinen  liikevektori  ja   on  gyroskoopin  värähtelevän  levyn

kulmanopeusvektori. Corioliskiihtyvyydestä johdetaan edelleen Coriolisvoima

, (2.22)

missä m on värähtelevän osan massa.

Kuvassa 2.18 on MEMS -gyroskoopin toiminnan kuvaajat. Kohdan a) kuvaajasta nähdään

pyörimisen ja lineaarisen liikkeen ristitulon 90° kulmaan synnyttämä Corioliskiihtyvyys. B

-kohdassa  on  kuvattuna  gyroskoopin  toiminta.  Gyroskoopissa  massapallon  lineaarisen

liikkeen   nopeuden  muutos  muuttaa  myös  Corioliskiihtyvyyttä  .  Tämän  johdosta

gyroskoopin värähtelevän tai  pyörivän massan synnyttämän kulmaliikemäärän  johdosta,

asento pysyy vakaana määrättyyn akseliin nähden. MEMS gyroskoopeissa on värähtelevä

rakenne,  missä  primääri  puolen  energia  kytketään  sekundaaripuoleen  pakotetun

oskillaation avustamana. MEMS gyroskooppianturit esitellään usein periaatekuvien avulla.

Periaatekuvissa  esitellään  anturin  toimintaa  jousisysteemin  ja  gyroskooppiin  liittyvien

liikkeiden avulla.[12][13]
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Kuva 2.18. a) Coriolis -kiihtyvyys MEMS -gyroskoopissa[13], b) Värähtelijän massan Coriolis 
-voiman aiheuttama radan kaareutuminen[13]



Kuvan  2.19  mukaisesti  gyroskooppianturissa  on  tunnettu  massa(Proof  mass),  joka  on

jousisysteemillä  kiinnitetty  alustaan(Frame).  Massa  viritetään  värähtelemään  x  -akselin

suuntaisesti tietyllä taajuudella ja amplitudilla. Tällöin z -akseli kytkee energian y -akselin

värähtelyyn,  joka  on  verrannollinen  pyörimisnopeuteen.  Anturissa  on

takaisinkytkennällinen aisti(Sense mode), joka mittaa ulkopuolista liikettä. Tällöin lisätään

voimaa lähtöön(Driven mode) tasapainottamaan aistittua liikettä.[13]

Kiihtyvyysanturi  on  anturi,  joka  havaitsee  liikkeen  muutoksen.  Kiihtyvyysanturit  ovat

gyroskooppiantureiden  tavoin  rakenteiltaan  mikromekaanisia.  Toimintaperiaate  anturissa

on  mitata  tunnettua  massaa,  jonka  anturin  kohtaama  liikkeen  muutos  poikkeuttaa.

Ideaalisessa  tapauksessa  kiihtyvyysanturin  toiminta  voidaan  esittää  matemaattisesti

Laplace -muodossa

, (2.23)

missä  X(s) on tunnetun massan poikkeuman laplace muunnos lepoasennosta,  A(s) ajasta

riippuvan  impulssin  laplace  muunnos,  b on  vaimennuskerroin,  m tunnettu  massa  ja  k

mekaaninen jousivakio. Yhtälön 2.23 mukainen systeemi voidaan esittää periaatteellisesti

jousien ja vaimennin lohkojen avulla kuvan 2.20 mukaisesti.
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Kuva 2.19. Värähtelevän gyroskooppianturin periaatekuva[13]



Yhtälön 2.23 mukaisessa systeemin luonnollinen resonanssitaajuus

(2.24)

ja herkkyys

. (2.25)

Herkkyyden  ja  resonanssitaajuuden  ollessa  kääntäen  riippuvaisia  toisistaan,  muuttuu

anturin  herkkyys  eri  tahtiin  mitattavan  kohteen  aiheuttaman  taajuuden  mukaisesti.

Kiihtyvyysanturin  dynaamiseen  toimintaan  vaikuttavin  tekijä  on  vaimennuskerroin,

ideaalisesti kertoimen tulisi olla kriittisesti vaimennettu. Jolloin vaimennuskerroin voidaan

esittää muodossa

, (2.26)

jossa ζ on normalisoitu vaimennuskerroin. Vaimennuskerroin muodostuu kiihtyvyysanturin

tunnetun  massan  liikkumisesta  viskoottisessa  väliaineessa.  Kiihtyvyys  anturin

siirtofunktion kerroin voidaan esittää sijoituksien avulla muodossa

. (2.27)

Tällöin tunnetun massan liikkuma matka saadaan käänteisellä laplace muunnoksesta

. (2.28)

Konvoluutio teoreeman mukaan käänteisellä laplace muunnoksesta saadaan

. (2.29)
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Kuva 2.20. Ideaalisen kiihtyvyysanturin toiminnan periaatekuva[13]



Tällöin saadaan kaksi vaimennuskertoimen  ζ mukaan jaoteltua ratkaisua. Alivaimennetun

tapauksessa ζ < 1 saadaan matkalle yhtälö

(2.30)

ja ylivaimennetulle 

. (2.31)

Matkanyhtälöissä oleva ω on 

. (2.32) 

Oikein  kalibroidulla  kiihtyvyys  anturilla  tulee  olla  kuvassa  2.21  nähtävät  selvästi

havaittava  luonnollinen  taajuus  fn sekä tasainen  taajuuskaista,  jonka alueella  mittaukset

voidaan  suorittaa.  Yhteneväisyys  eri  tyyppisten  kiihtyvyysantureiden  välillä  on,  että

tunnetun massan paikan muutos määritetään siihen erikoistuneella piirillä. Käytössä olevat

tekniikat  ovat  kapasitiivinen,  piezoresistiivinen,  piezosähköinen,  optinen  ja

tunneloitumisvirtaan pohjautuva. Erikoistuneen piirin toimintatarkoitus kiihtyvyysanturissa

on toimia muutoksen mittaustuloksen vahvistinlohkona siirtää mittaustuloksen sähköiseksi

vasteeksi.  Kaupalliset  kiihtyvyysanturit  voivat  olla  avoimella  kytkennällä  tai

takaisinkytkennällä,  jolloin  anturissa  on  ohjauspiiri  joka  palauttaa  tunnetun  massan
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Kuva 2.21. Kiihtyvyysanturin taajuusvaste[12]
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lepotilan  paikkaansa  käyttäen  ulostulon  mitattua  signaalin  sisääntulossa.  Eri  tyyppisten

kiihtyvyysantureiden ominaisuuksia on koottuna liitteessä 1.[12]

Hall  -anturi  on  magneettikentän  havaitseva  anturi.  Anturin  toiminta  perustuu

magneettikentän aiheuttamaan voimaan

F = q v B, (2.33)

missä q on elektronin varaus, v elektronin nopeus ja B magneettikentän vektori. 

Anturista syntyvä vaste on poikittainen Hall potentiaali ero

VH = hiB sinα, (2.34)

missä h on hall-vakio,  α  on magneettikentän ja hall anturin pinnan välinen kulma. Hall

vakio saadaan yhtälöstä 

, (2.35)

missä  N on  vapaiden  elektronien  määrä  materiaalissa  ja  c on  valonnopeus  tyhjiössä.

Yhtälön  2.34  mukaisesti  Hall  anturin  vaste  on  suurimmillaan  anturin  ollessa  suorassa

kulmassa mitattavaa magneettikenttää vasten. Hall -anturi on kuvan 2.22 b) ekvivalentti

kytkennän mukaisesti neljän liittimen komponentti, missä anturille käyttöjännitteen antava

kontrollipinnit(control)  E+ ja  E-.  Sisäisestä  toiminnasta  kuvaa vastuksien tähtikytkentä,

missä tähden keskustassa on kontrollipinnin resistanssin Ri ja lähdön jako resistanssin RO

puolivälit.   Kaupallisissa  Hall  -antureissa  on  usein  mainittu  nämä  resistanssit,  lähdön

jännite, herkkyys ja lämpötilariippuvuus.[12]
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Kuva 2.22. Hall -anturi a) toimintakuva magneettikentässä b) Ekvivalentti kytkentä[12]



2.2.2 Lineaarimoottorit

Lineaarimoottori  on  sähköinen  laite,  jossa  sähköisellä  voimalla  tuotetaan  lineaarista

liikettä. Lineaarisia sähkömoottoreita on kahden eri tyyppistä, lineaariset servomoottorit ja

lineaariset  aktuaattorit.  Lineaarinen  servomoottori  tuottaa  lineaarisen  liikkeen  kiskon

kahden eri  tason välille  muodostettavan magneettikentän  muutosten avulla.  Lineaarinen

aktuaattori muuttaa pyörivän liikkeen ruuvin avulla lineaariseksi liikkeeksi. 

Lineaarisessa  servomoottorissa  liikuteltava  kuorma on  kuvan 2.23  a)  kohdan mustassa

laatikossa  eli  roottorissa.  Kuorma  liikkuu  tasolla,  joka  on  samalla  moottorin  staattori

muodostuen  levystä  ja  siinä  olevista  kestomagneeteista.  Roottorissa  olevaan

käämitykseen(Coils)  muodostuu  virta,  joka  yhdessä  staattorin  luoman  magneettikentän

avulla kolmisormisääntöä noudattaen aiheuttaa voiman haluttuun suuntaan. [14]

Lineaarimoottorin  ohjaukseen  tarvitaan  suuntaa  vaihtava komponentti,  mikä  voidaan

toteuttaa  kytkinpiireillä.  Yleisesti  käytössä  olevissa  moottorin  ohjauksissa  käytetään

releillä tai puolijohteilla toteutettua H -silta ohjausta(H Bridge). Releessä kytkimen asentoa

muutetaan sähkömagneettisella  kentällä mekaanisesti  tai  SSR(solid state relay) -releissä

puolijohteiden avulla. Puolijohteina voidaan käyttää BJT- tai MOSFET -transistoreita. H

-sillassa on neljän puolijohde komponentin tai releen muodostama kytkin topologia, missä

kytkimien johto asennon myötä voidaan moottorin suunnan vaihdon lisäksi ohjata myös

moottorin nopeutta.
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Kuva 2.23. a) Lineaarinen servomoottori b) Lineaarinen aktuaattori[14]



H -sillan toiminnan kannalta on tärkeää mitkä puolijohde kytkimet johtavat milloinkin. Jos

kytkimet johtavat väärässä järjestyksestä, voi aiheutua oikosulku ja H -sillan puolijohteet

voivat tällöin tuhoutua. Kytkimet voivat olla kahdeksassa eri asennossa, jolloin moottorin

tilasta  voidaan  luoda  totuusarvotaulukko.  Moottorin  nopeuteen  voidaan  vaikuttaa

ohjaamalla kytkimiä PWM -signaalilla, jolloin keskiarvoinen moottorille menevä jännite

laskee laskien täten myös moottorin pyörimisnopeutta. 

Taulukko 2.4. Moottorin tilan totuusarvotaulukko

S1 S2 S3 S4 Moottorin tila

1 0 0 1 Moottori pyörii myötäsuuntaan

0 1 1 0 Moottori pyörii vastasuuntaan

0 0 0 0 Moottori rullaa vapaalla

0 0 1 1 Moottoria jarrutetaan

1 1 0 0 Moottoria jarrutetaan

1 0 1 0 Oikosulku

0 1 0 1 Oikosulku

1 1 1 1 Oikosulku

 

Taulukon 2.4 mukaisesti  H -sillalla  on kolme mahdollista  ei  toivottavaa oikosulkutilaa,

jotka  pitää  mikro-ohjaimen säädössä ottaa  huomioon.  Taulukossa on myös tiloja,  jotka

eivät  ole  tärkeitä  lineaarimoottoreiden  tapauksessa.  Lineaarimoottorin  ohjauksessa

moottoriin pidetään jatkuva kontrolli eikä sille anneta vapaan rullauksen mahdollisuutta.

Täten lineaarimoottorikäyttöjen kannalta tärkeimmät tilat ovat moottorin pyörimissuunnan

määräävät tilat ja moottorin jarrutukseen vaikuttavat tilat. [3][15]
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Kuva 2.24. H-sillan toiminnan periaatekuva[15]



2.3 Säätöjärjestelmä

Istutuspäässä  on  toimintoja,  jotka  tarvitsevat  takaisin  kytkettyjä  ohjauksia.  Ohjauksen

hoitaa  mikro-ohjain  ja  takaisinkytkennät  ovat  antureilta  tulevat  jännitesignaalit.  Tässä

kappaleessa käydään läpi ja vertaillaan eri säätötekniikoita.

Periaatteellisen takaisinkytkennän lohkokaaviossa systeemiin erotetaan ulostulon signaali

systeemin  sisään  menevään  signaalista.  Tällä  tavoitellaan  ulkoisen  häiriön  aiheuttaman

virheen vaikutuksen eliminointia. 

Kuvassa  2.25  on  takaisin  kytketyn  järjestelmän  prosessikaavio.  Takaisin  kytketyssä

prosessissa anturilta tulee mittausvaste ym(t), joka vähennetään annetusta asetus signaalista

yr(t). Tällöin saadaan järjestelmän virheeksi

. (2.36)

Saatu  virhe  syötetään  korjaaja  -yksikköön,  jossa  virhearvoa  käyttäen  lasketaan

kontrollimuuttuja  ua(t).  Kontrollimuuttujalla  pyritään  pienentämään  virhettä  e(t),

syöttämällä se aktuaattorille. Kuvan katkoviivalla merkitty kontrolleriyksikkö on takaisin

kytketyn  säätöjärjestelmän  osuus,  mikä  määrää  järjestelmän  reagoimisen  virheen

korjaukseen.  Käytännössä  tämä  toteutetaan  jollain  matemaattisen  algoritmin  omaavan

kytkennän  avulla.  Seuraavassa  kappaleessa  käydään  läpi  teollisuudessa  yleisimpien

kontrollityypin PID -säädön toimintaperiaate.[16]

2.3.1 P, PD, PI ja PID säätö
 

P  -säädössä(Proportional  control)  kontrollimuuttuja  ua(t) muodostetaan  käyttämällä

kerrointa virheessä e(t). Tällöin P -säädön kontrollimuuttuja on

35

Kuva 2.25. Takaisin kytketty järjestelmä[16]



, (2.37)

missä Kc on P -säädön kerroin ja uab on aktuaattorin biassointi signaali.  Säädön tarkkuus

määräytyy suoraan kertoimesta Kc. Mitä suurempi kerroin on, niin sitä tarkempi säätö on. P

-säädön siirtofunktio on 

. (2.38)

PI -säädössä(Proportional Integral control) kontrollimuuttuja on verrannollinen painotetun

summan suuruuteen ja virheen integraaliin. Tällöin PI -säädön kontrollimuuttuja on

, (2.39)

missä  Kc on  P -osan  kerroin,  τI on I  -osan  aikavakio.  Säädön integroiva  I  -osa  säätää

kontrollimuuttujaa  uaPI (t) kunnes virhettä  e(t) ei  ole  enää olemassa.  Integroiva  osa voi

säätää vain pieniä virheitä ja se ottaa huomioon aiemmat virheet huomioon. PI- säädön

siirtofunktio on

. (2.40)

PD  -säädössä(Proportional  Derivate  control)  kontrollimuuttuja  on  verrannollinen

painotetun summan suuruuteen ja virheen ajan derivaattaan. PD -säädön kontrollimuuttuja

on 

, (2.41)

jossa  τD on D -osan aikavakio. Säädön derivoiva D -osa pyrkii korjaamaan odotettavissa

olevia tulevia virheitä. Ideaalisen PD -säädön siirtofunktio on 

. (2.42)

PD -säätöä on mahdotonta toteuttaa käytännössä johtuen siirtofunktion osoittajan asteluvun

olevan  suurempi  kuin  sen  nimittäjä.  Tämän  johdosta  ideaalisen  PD  -säädön  fyysinen

toteutus on mahdotonta.[16][17]

PID  -säädössä(Proportional  Integral  Derivative  control)  kontrollimuuttuja  on

verrannollinen  painotetun  summan  suuruuteen,  virheen  integraaliin  sekä  virheen  ajan

derivaattaan.  PID -säätö  ottaa  siis  huomioon  sekä  tulevan  D -osallaan  että  menneen  I

-osallaan. Ideaalisen PID -säädön kontrollimuuttuja on

(2.43)
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ja siirtofunktio on 

. (2.44)

D -osan johdosta ideaalinen PID -säätö on fyysisesti mahdotonta toteuttaa, minkä johdosta

siirtofunktiota  tulee  muuttaa  käytännön  kannalta  mahdolliseksi  toteuttaa.  Käytännön

kannalta yksi mahdollisista PID -säädöistä on sarjamuotoinen PID -säätö. Sen siirtofunktio

on

, (2.45)

missä  α on  optimoitava  kerroin.  PID  -säädön  tyypit  jakautuvat  kytkentätavan  ja  sen

mukaan  onko  piirissä  derivaattorin  suodatin  osaa.  Kytkentätapoja  ovat  kuvan  2.26

mukaiset sarjan- tai rinnankytkentä.[17]

Lohkokaavio  esityksissä  käytetään  Laplace  -muunnoksella  kontrollimuuttujan  yhtälöistä

saatuja kerroinlohkoja P-, I- ja D -osioissa. Sarjankytkennässä eri kerroinlohkot kerrotaan
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Kuva 2.26. Perus PID -säädin tyyppien lohkokaaviot, a) sarjakytkentäja b) rinnankytkentä[17]

E(s) P'(s)

a)

b)

E(s) P'(s)

+
++

P I D

PI

D



keskenään ja rinnankytkennässä D- ja I -osien kerroinlohkot summataan toisiinsa ja näiden

summa kerrotaan P -osalla. PID -säätimen lohkokaavion siirtofunktio on

(2.46)

ja se voidaan laskea käyttämällä edellä mainittuja laskutoimituksia lohkokaavio kuvasta.

Taulukossa 2.5 on yleiset käytössä olevat PID -säädin tyypit matemaattisine yhtälöineen ja

ominaisuuksineen.  Matemaattisista  yhtälöistä  mukana  on  osalle  tyypeille

kontrollimuuttujan yhtälöt ja kaikille siirtofunktioiden yhtälöt.

Taulukko 2.5. Yleiset PID -kontrollerit[17]

Säätimen tyyp-
pi

Ominaisuudet Kontrollimuuttuja Siirtofunktio

Rinnakkainen Ideaalinen, addi-
tiivinen,
ISA muoto

Rinnakkainen 
derivoivalla 
suotimella

Ideaalinen, käy-
tännössä mah-
dollinen, ISA 
standardi

N/A

Sarja Kerrannaisvai-
kutteinen, vuo-
rovaikutteinen

Sarja derivoi-
valla suotimel-
la

Toteuttamiskel-
poinen N/A

Laajennettu Ei vuorovaikut-
teinen

Rinnakkainen 
verrannollinen 
ja derivoivalla 
painotuksella

Ideaalinen β, γ 
-kontrolleri

missä
 

missä 

Yleisten  PID  -säätimistä  laajennettua  versiota  käytetään  matemaattisissa  ohjelmistoissa

kuten Matlab:ssa. Etuna laajennetussa PID -säätimessä on yksinkertaisempien kertoimien

Kc(toisinaan  merkitään  KP),  KI ja  KD käyttö,  jonka  johdosta  säätimen  matemaattinen

optimointi  helpottuu.  Kertoimet  säätävät  nimensä  mukaista  osaa  PID  -säätimestä.  KP
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vaikuttaa vain säätimen P -osaan, KI vaikuttaa vain säätimen I-osaan ja KD vaikuttaa vain

säätimen D -osaa. 

PID  -säätimen  suunnittelussa  säätimen  kerroinarvojen  korjaus  on  tärkeä  osa  toimivan

säädön toteutusta.  Kertoinarvojen korjaus menetelmiä useita,  joista yksi vanhimmista ja

toimivimmista  menetelmistä on Ziegler-Nichols -menetelmä.  Menetelmässä määritellään

ensin maksimi arvo  KP kertoimelle, josta taulukon 2.6 mukaan lasketaan loput kertoimet

integroivan ja derivoivan osan kertoimille.

Taulukko 2.6. Ziegler-Nichols kerroinarvo korjauksen kertoimet

KP KI KD

P 0,5 KMAX 0 0

PI 0,45 KMAX 1,2 f0 0

PID 0,6 KMAX 2,0 f0 0,125 f0

Käytännössä  Zierler-Nichols  menetelmässä  kerrointa  KP kasvatetaan  siihen  asti  kunnes

lähtö alkaa oskilloimaan. Oskillointitaajuus  f0 mitataan ja se on kertoimena I-, ja D -osan

kertoimille. Nykyiset kaupalliset rinnakkain- ja sarjatyyppisten PID -säädinten käyttämien

Kc ja aikavakioiden optimointi on kehittynyt sille asteelle, ettei laajennetun PID -säädön

käyttö ole enää hyödyllistä.[16][17]
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3 ISTUTUSPÄÄN SÄHKÖOHJAUKSEN SUUNNITTELU JA 
TESTAUS

Piirin toiminnan suunnittelussa käytettiin  Linear  Technologyn LTSpiceIV piirisimulointi

ohjelmaa.  Ohjelmointikielenä Arduino UNO/MEGA mikro-ohjaimet  käyttävät  C -kieltä,

minkä  toteutustapaa  kuvataan  kappaleessa  rakenteellisissa  vuokaavioina.

Sähköjärjestelmän testaus tehdään osa-alueittain LTSpice piirisimuloinneilla.

3.1 Pääjärjestelmä

Pääjärjestelmän  osa-alueet  on kuvan 2.1 mukaisesti  DC/DC -muunnin,  mikro-ohjain  ja

jännitteen erotin.  DC/DC -muuntimien osalta suunnitellaan käyttökohteiden vaatimusten

mukaiset  hakkuriteholähteet.  Jännitteen  erotuksen  osalta  käydään  läpi  optoerottomien

kytkennät eri käyttötarkoituksissa ja valitaan kohteille sopivat erotinpiirit. Mikro-ohjaimen

sisäisestä  toiminnasta  käsitellään  valittujen  lineaarimoottoreiden  toimintalogiikka  sekä

lineaarimoottoreiden PID -säädön rakenteellinen toiminta.

Hakkuriteholähteiden  osalta  mikro-ohjain  tarvitsee  oman  erillisen  erotetun

jännitelähteensä. Optoerotinpiirissä anturi ja ohjaussignaalien varalta tarvitaan 3,3V ja 5V

tasavirralliset  jännitteet,  joiden  luomiseen  ei  tarvita  erotettua  jännitelähdettä.

Pääjärjestelmän  anturien  ja  moottoreiden  ohjaussignaalien  liittäminen  itse  mikro-

ohjaimeen  kulkee  galvaanisesti  erotetun  optoerotin  lohkon  kautta.  Kuvassa  3.1  on

pääjärjestelmän eri osa-alueiden sähköiset kytkentälohkot.  Kuvassa olevat osa-alueet ovat

hakkuriteholähteiden  osalta  DC/DC -lohkot,  mikro-ohjaimen  osalta  µC -lohko  ja

jännitteenerotus  lohkona  galvaanisen  erotuksen  kahtia  jakama  lohko.  Jännitteenerotus

aluetta  on  kuvaan  merkitty  harmaalla  katkoviivallisella  neliöllä.  Optoerotin  lohkossa

erotuksen vasemman puoleisen jännitteet ja signaalit tuodaan mikro-ohjaimen jännite- ja

signaalilähdöistä ja maapotentiaalina on erotetun jännitehakkurin nolla potentiaali. Lohkon

oikeanpuoleiset  jännitteet  saadaan  erottamattomalta  DC/DC -lohkolta  maapotentiaalin

ollessa akun nolla.
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Pääjärjestelmästä uloslähtevät ohjaussignaalit ja sisään tulevat antureidensignaalit. Tämän

lisäksi pääjärjestelmän erottamattoman hakkuriteholähteen 3,3V ja 5V jännitteitä käytetään

istutuspään antureiden käyttöjännitteinä.

3.1.1 DC/DC -muuntimet

Istutuspään sähköjärjestelmän DC/DC -muuntimilta vaaditaan noin 9V ulostulojännitettä

mikro-ohjaimelle,  sekä  3,3V  ja  5V  jännitelähtöjä  antureille.  Jännitelähde  on  akku  ja

mönkijän  jännitetulo,  joiden  jännite  alue  on  10-13V.  Jännitelähteen  ohjatessa

sähkömoottoreita  ja erinäisiä  virtapiikin mahdollistavia  antureita,  on hyvä valita  mikro-

ohjaimen  muuntajan  tyypiksi  galvaanisen  erotuksen  omaava  muuntaja.  Antureiden

jännitteen tuottamiseen ei vaadita muuntajalta galvaanista maaerotusta, joten muuntajana

voidaan käyttää anturin jännitteille yksinkertaisempaa DC/DC -muunninta.

Antureiden  vaatimat  3,3V ja  5V jännitteet  saadaan  muuntamalla  jännitelähteestä  buck

-hakkuriteholähteellä. Käyttöön valikoitui kaksoisulostulolla varustettu Linear Technology
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Kuva 3.1. Pääjärjestelmän sähköisen toiminnan periaatekytkentä



LT1940 step-down DC/DC -muunnin. Valinnan perusteena käytettiin antureiden vaatimaa

vähäistä tehoa, sisääntulojännitealueen sopivuutta sekä molempien jännitteiden tuottamista

yhdellä piirillä. LT1940 DC/DC -muuntimen sisäinen kytkentä taajuus on 1,1 MHz, jossa

kaksoisulostulojen  kytkentä  taajuudet  muodostetaan  päinvastaisiin  vaiheeseen.

Ulostulojännitteet muodostetaan ulkoisesti vastuksilla jännitejaolla. 

, (3.1)

missä  Vout on  haluttu  jännite,  R1 ja  R2 jännitejako  vastukset  ja  vakio  1,25  on  DC/DC

-muuntimen  reguloidun  lähdön  FB jännite(FeedBack  pin).  LT1940  rakenteellisessa

lohkokuvassa  nähdään  DC/DC  -muuntimen  sisäistä  toimintaa  sekä  ulkoiset  lisättävät

komponentit.

Kuvan 3.2 pienemmässä lohkokaaviossa on sisäisen kellon muodostus kolmen ulkoisen

pinnin  VIN,  RUN/SS1 ja  RUN/SS2 avulla. Käytännössä piiri käynnistyy kun jännitelähde

kytketään ja kahteen RUN/SS pinniin syötetään 2µA virta. Suuremmassa lohkokaaviossa
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Kuva 3.2. LT1940 lohkokaavio[18]



on piirin sisäisen toimintaperiaatteen ja siihen lisättävien ulkoisten komponenttien kytkentä

kuva yhdelle  LT1940 -piirin  kahdesta  Buck-hakkuriteholähde kytkennästä.  Käytännössä

itse  LT1940  -piiri  toimii  hakkuriteholähteen  kytkimenä,  Boost -pinnin  toimiessa

jännitelähteenä  ja  SW -pinnin  toimiessa  kytkimenä.  Hakkuriteholähteen täydentää

ulkoisista komponenteista diodi  D1 kela  L1 ja kondensaattori  C1. Lohkokaavion ulkoisista

komponenteista toinen halutusta jännitteestä riippuvainen osa on kela 

, (3.2)

missä  VD on  schottky  diodin  D1 jännitehäviö.  Saatu  induktanssi  arvo  on  µH.  Ulostulo

kapasitanssin

, (3.3)

missä  ILIM on  kytkin  pinnin  virtaraja.  Tällöin  kapasitanssin  suuruudelle  voidaan  laskea

alaraja.[18] 

Taulukko 3.1. DC/DC -muuntajan ulostulon laskennalliset komponentit 

Muuntajan ulos-
tulojännite

R1 R2 L1 C1

3,3 V 16,4 kΩ 10 kΩ 3,08 µH 9,16 µF

5 V 30 kΩ 10 kΩ 4,5 µH 16,2 µF

Laskennallisesti saadut taulukon 3.1 mukaiset arvot eivät ole reaalisesti toteutettavissa. Sen

sijaan  valitaan  sopivan  lähelle  osuvat  kaupalliset  komponentit.  Linear  Technology

suosittelee vastuksien toleranssi arvoksi 1%, kondensaattoreiksi keraamisia X5R tai X7R

ja keloiksi maksimaalista ulostulovirtaa lähinnä olevan. Taulukkoon on lisätty diodi  D1,

Boost -pinnin  komponentit  diodi  D3 ja  kondensaattori  C3. Diodin  D1 valintaan  Linear

Technology suosittelee käyttämään Schottky -diodeja, joiden estosuunnan jännitesietoisuus

on  suurempi  kuin  käytetty  VIN.  Boost -pinnin  komponentteina  käytetään  suositusten

mukaisesti 0,1µF kondensaattoria sekä nopean kytkennän omaavaa Schottky -diodia.
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Taulukko 3.2. DC/DC -muuntajan ulostulon todelliset komponentit

Muun-
tajan 
ulostu-
lojänni-
te

R1/Tole-
ranssi

R2/To-
leranssi

L1/ISAT C1/Tyyp
pi

D1 / estosuunnan
jännitesietoisuus

C3 / 
Tyyppi

D2 /

3,3 V 16,5 kΩ / 
1%

10 kΩ / 
1%

3,3 µH / 
1,3A

15 µF / 
X5R

PMEG2010AEB
/ 20V

0,1 µF / 
X5R

CMDSH
2-3

5 V 30,1 kΩ / 
1%

10 kΩ /
1%

4,7 µH / 
1,1A

22 µF / 
X5R

PMEG2010AEB
/ 20V

0,1 µF / 
X5R

CMDSH
2-3

Piirin toiminnan kannalta ulkoisia komponentteja liitetään VC -pinniin sarjaan vastus RC ja

kondensaattori  CC takaisinkytkennän  taajuus  kompensointia  varten.  VIN pinniin  lisätään

sisääntulokondensaattori  CIN,  SS/RUN -pinnien ja maan väliin startti kondensaattori  CS ja

PG -pinneihin  ylösvetovastus  RPG.  Taajuus  kompensoinnin  komponentit  määritellään

ulostulon kapasitanssin ja sen ESR -impedanssin mukaan. Komponenttien määritteleminen

on  laskennallisesti  hankalaa  ja  tulisi  määritellä  kokeellisesti,  jos  lähdöissä  on

hallitsematonta  jännitevaihtelua.  Tämän  johdosta  arvoiksi  annetaan  molemmille

valmistajan suosittelemat alkuarvot RC = 15kΩ ja CC = 330pF. Sisääntulo kondensaattorin

CIN käytettäväksi  suositellaan  keraamista  4,7µF  kondensaattoria,  mikä  on  teoriassa

toimiva.  Mutta  käytännön  kannalta  keraaminen  kondensaattori  yksistään  voi  tuhota

kytkentä vaiheessa piirin, jonka johdosta sisääntulo kondensaattoreiksi valittiin 1µF 16V

keraaminen  X5R -sarjan  kondensaattori  ja  sen  kanssa  rinnan  oleva  15µF  20V tantaali

kondensaattori. Startti kondensaattorin kapasitanssi arvoksi suositellaan kymmentä tuhatta

kertaa  pienempää  kuin  ulostulokondensaattorin  kapasitanssi.  Piirin  kahden  ulostulon

kapasitanssien  ollessa  15µF  ja  22µF,  valitaan  startti  kondensaattoriksi  kapasitanssin

arvoltaan  tältä  väliltä  oleva  kymmenen  tuhatta  kertaa  pienempi  CS =  1,8nF.

Ylösvetovastuksen  RPG arvon tulee olla sellainen, että  PG -pinniin kulkee maksimissaan

250µA virta. 5V lähtö voidaan kytkeä PG -pinniin 100kΩ vastuksella, jolloin pinnin virta

on 50µA.
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Kuvassa  3.3  on  lopullinen  DC/DC  -muuntimen  piirisimulointikytkentä  3,3V  ja  5V

jännitelähdöillä. Mallin sisääntulojännite on  Vakku  ja ulostuloina  V5+ ja  V3.3+. DC/DC

-muunninkytkentä  liitetään  myöhemmin  pääjärjestelmien  optoerotuksen  kanssa  samaan

piirilevyyn  toimimaan  ulkoisten  signaalien  jännitelähteenä  sekä  lähtönä  antureiden

käyttöjännitteiksi.

Käytössä oleva mikro-ohjain on Arduino Mega 2560 -kehitysalusta. Arduino suosittelee

käyttöjännitteksi  7V-12V  tasavirta  jännitelähdettä.  Tyypillinen  mitoitettava  tehon  tarve

kehitysalustalle  on  maksimissaan  5W  ja  normaalikäytössä  2,5W.  Mikro-ohjaimen

jännitelähteeksi  valikoitui  Linear  Technology  LT3573  Flyback  -hakkuriteholähde,  jossa

maaerotukseen ei tarvita optoisolaattorikytkentää.  Hakkurin maksimi teho on 7W, jonka

saavuttamiseen tarvitaan 22,5V jännitelähdettä. Käytössä olevalla 13V-10V jännitelähteellä

maksimi  ulostuloteho  5W-6W, mikä  on  riittävä  käyttökohteen  kannalta.  LT3573  -piirin

toiminta  perustuu  sisäiseen  60V  NPN  -kytkin  rakenteeseen  ja  sitä  ohjaavaan

kontrollilogiikkaan.  Muuntimen  lohkokuvassa  on  piirin  sisäisen  toiminnan  periaate,

liityntäpinnit ja liitettävät toiminnan kannalta tärkeimmät ulkoiset komponentit.
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Kuva 3.3. Buck-hakkuriteholähteen piirisimulointikytkentä



Käyttöjännitteen  LT3573  Flyback-hakkuri  ottaa  pinneistä  VIN ja  GND.  Ulostulojännite

määrätään  pinneistä  RFB ja  RREF sekä  lämpötilanmuutoksen  kompensointi  pinnistä  TC.

Muuntajan raja-arvot määräytyvät alaraja käynnistys jännitteelle pinnistä SHDN/UVLO ja

virran rajoitukselle pinnistä  RILIM. Flyback-hakkurin kytkimenä toimii  SW -pinni, sisäisen

biassointi jännitteen syöttönä  BIAS -pinni, sisäisen virhejännitteen kompensointi pinninä

VC sekä käynnistysvirran rajoittava  SS -pinni.  Flyback-hakkurin ulostulojännite  saadaan

laskettua kuvan 3.3 ulkoisia komponentteja käyttäen yhtälöllä

, (3.5)

missä  VBG on LT3573 -piirin sisäinen bandgap jännite,  α piirin sisäisen komponentin  Q1

vahvistuskerroin,  VF diodin  D1 johtotilan  jännitehäviö  sekä  ISEC(ESR)  toisiopuolen

impedanssin  jännitehäviö.  Muuntajan  suunnittelu  aloitetaan  selvittämällä  muuntajan  T1

muuntosuhde 

, (3.6)
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Kuva 3.4. LT3573 Flyback-hakkuriteholähdepiirin lohkokuva[19]



missä Vinmax on sisääntulon maksimi jännite. Muuntosuhteeksi voidaan valita mikä tahansa

saatua laskennallista arvoa pienempi kokonaisluku. Valitun muuntosuhteen avulla voidaan

selvittää muuntajan työsuhde

(3.7)

sekä ulostulon maksimi virta

, (3.8)

missä IPK on kytkin pinnin virtaraja. Muuntosuhteesta määräytyy muuntajan T1 ensiöpuolen

käämin induktanssin alaraja

, (3.9)

missä  toffmin ja  Imin on  piirin  määräämiä  raja-arvoja.  Ulostulojännitteen  tuottamiseen

vaadittavien vastuksien laskemiseen käytetään yhtälöä 

, (3.10)

jossa VTC on pinnin TC lämpötilan kompensointi jännite. Lämpötilan kompensointivastus

. (3.11)

Piirin toiminnan alajännite voidaan asettaa vastus kytkennällä SHDN/UVLO pinniin. Akun

purkautuessa  lähtöjännite  VIN pienenee,  jolloin  piirin  sammutus  jännitteen  raja  voidaan

määrätä yhtälöllä

. (3.12)

Laskennallisten komponenttien arvojen määritykseen käytetään taulukon 3.3 alkuarvoja.

Taulukossa  on  myös  suositellun  virranrajoitus  vastuksen  arvo  R5.  DC/DC  muuntimen

ulostulo  virtaa  ei  ole  tarvetta  rajoittaa,  minkä  johdosta  suositusten  mukaista  10kΩ

vastusarvoa käytetään.[19]

Taulukko 3.3. DC/DC -muuntajan määrityksen alkuarvot 

LT3573 sisäiset arvot

VBG α IPK toffmin Imin VTC

1,23V 0,986 1,55A 340ns 250mA 0,55V

Suunnittelu arvot D1 RLIM

Vinmin Vinmax R4 R2 VOUT VF R5

10V 13V 6,04kΩ 21kΩ 9V 0,57V 10kΩ
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Taulukossa oleva suunnitteluarvo R4 on piirivalmistajan suosituksien mukainen referenssi

vastuksen  arvoksi.  Piirin  toiminnan  alaraja  jännitteen  määräämiseksi  toisen  jännitteen

jakovastuksen  R2 arvoksi valittiin riittävän suuri vastus häviöiden kannalta. Alkuarvoista

laskettiin ulkoisille komponenteille arvot, jotka ovat listattuna taulukossa 3.4.

Taulukko 3.4. Flyback muuntajan laskennalliset ja todellisten komponenttien arvot

Laskennalliset arvot

N D Lprimin R3 R6 R1

3,87 0,742 40,19µH 148,0kΩ 49,3kΩ 151,1kΩ

Laskennallisia arvoja vastaavat valitut komponentit/arvot

N Muuntaja/Lpri R3 R6 R1

3 PA2627NL/50,5µH 147kΩ/1% 48,7kΩ/1% 150kΩ/1%

Valituista komponenteista muuntajan valinta osui Pulse Electronics PA2627NL, mikä on

valmistajan mukaan soveltuva flyback muuntajasovelluksiin, joiden toisiopuolen teho on

suurimmillaan  10W.  Toisiopuolen  komponenttien  valintaan  liittyy  diodin  D1 osalta

jännitesietoisuus 

. (3.13)

Sekä  johtotilan  virtakestoisuus  IF,  minkä  suuruus  tulee  olla  kuorman  arvoa  suurempi.

Näillä  ehdoilla  komponentiksi  valittiin  Philips  PMEG4010BEA Schottky  diodi,  jonka

jännitesietoisuus  on  40V, virtakestoisuus  1A sekä  johtotilan  jännitehäviö  on  0,57mV.

Toisiopuolen kondensaattorin tehtävä on suodattaa lähdön jännitevaihtelua

.[19] (3.14)

Yhtälöstä  nähdään  että  jännitevaihtelu  on  sitä  pienempi,  mitä  suurempi  kondensaattori

toisioon valitaan. Rajoittava tekijä kondensaattorin valinnassa on hinta ja fyysinen koko.

Valituksi  tuli  valmistajan  Kemet  T520D476M016ATE035  tantaali  kondensaattori.

Kondensaattorin  ominaisuudet  ovat  kapasitanssi  47µF,  jännitekestoisuus  16V  ja

sarjaresistanssi  35mΩ.  Tällöin  ulostulon  jännitevaihtelu  on  yhtälön  3.14  mukaisesti

142mV.  Valitun  muuntajan  ensiöpuolen  hajainduktanssi  LS aiheuttaa  haitallisen

jännitepiikin  kytkentä  pinniin  SW.  Jännitepiikin  suuruutta  voidaan  kuitenkin  vaimentaa

käyttämällä  RCD -piiriä,  missä  vaimennus  diodin  DS tehtävä  on  rajoittaa  jännitepiikin

suuruutta,  vaimennuskondensaattorin  CS absorboida hajainduktanssin virta ja vaimennus

vastuksen  RS purkaa  vaimennuskondensaattorin  varastoitunut  energia.
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Vaimennuskomponenttien valintaan vaikuttaa vaimennusdiodin ominaisuudet jolloin CS ja

RS ovat  pitkälti  samat  jokaiselle  kyseistä  diodia  käyttävälle  vaimennuspiirille.

Vaimennusdiodiksi  valittiin  esimerkki  piirien  useasti  käyttämä  Philips  PMEG6010AED

Schottky  diodi,  vaimennuskondensaattoriksi  0,22µF  keraaminen  kondensaattori  sekä

vaimennusvastuksesi  2kΩ.  Sisäisen  virheenkompensointi  pinnin  VC ja  maan  väliin

kytketään  sarjaan  vastus  R7 ja  kondensaattori  C4.  Virheenkompensoinnin  tarkoitus  on

parantaa  piirin  transientti  ominaisuuksia  ja  käytännössä  suositukset  ovat  aina  käyttää

mahdollisimman pientä sallittua kapasitanssi arvoa 1nF ja suurinta sallittua vastus arvoa

50kΩ.

Kuvan 3.5 simulointimallissa on sisääntulona pinni Vin ja lähtöinä Vout+ ja Vout-. Lähdön

pinneistä  Vout- toimii  digitaalisen  maana  ja  pinni  Vout+ on  9V  potentiaalissa.

Simulointimallissa  on  simulointeja  varten  simulointivastus  Rsim.  Simulointivastus  on

suuri, ettei se vaikuta piirin toimintaan mutta mahdollistaa piirisimulaattorin toiminnan.
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Kuva 3.5. Flyback DC/DC muuntajan simulointimalli



3.1.2 Pääjärjestelmän liitännät

Pääjärjestelmästä  liitäntöihin  käytetään  eristävänä  komponenttina  optoerotusta.

Optoerotusta vaativat liitännät ovat lineaarimoottoreiden ohjauksen PWM -signaalit sekä

eri antureiden käyttämät liitännät. Kytkin toiminnan osalta optoerottimeksi valittiin Sharp

yhtiön  PC817  -sarjan  optoisolaattoripiiri,  halvan  hinnan  ja  yksinkertaisen  rakenteensa

johdosta. PC817 on rakenteeltaan lähettävältä puolelta infrapuna ledi ja vastaanottavana

fototransistori. Analogisten signaalien optoerotukseen käytetään Vishay Electronics IL300

lineaarista  optoerotuspiiriä.  I2C  -signaalin(Inter-Integrated  Circuit)  erotukseen  valittiin

digitaalinen Vishay Electronics 6N137 nopea optoerotuspiiri.

Kuvassa 3.6 on optoisolaattorin peruskytkennät, missä µC on mikro-ohjaimeen kytkettävä

pinni dgnd mikro-ohjaimen käyttämä maa, RE mikro-ohjaimen vaatima etuvastus, anturilta

tulevat pinnit Anturi ja anturin käyttämä maa Agnd.  

Optoerottimen  mikro-ohjaimen  puoleisessa  tulossa  on  infrapuna  ledi,  jonka  jatkuva

johtavan tilan virta IF on 50 mA ja huippuvirta IFM on 1A. Optoisolaattorin maksimaalinen

kytkentänopeus on 80kHz, mikä on hyvä huomioida PWM -signaalien käytössä. Käytössä

olevan optoisolaattorin teknisissä tiedoissa, komponentin optiset arvot on annettu käyttäen

johtavan  tilan  virtana  20mA.  Tällöin  ohmin  lain  mukaan  tarvittava  etuvastus  voidaan
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Kuva 3.6. PC817A optoisolaattorin kytkentä a) Mikro-ohjaimen ohjaussignaaleille b) 
Anturin toimiessa kytkimenä



laskea kolmelle käytössä olevalle jännitteelle 3,3; 5 ja 12V.  Etuvastuksen laskennassa on

otettava  huomioon  diodin  johtavan  tilan  jännitteen  pudotus,  mikä  on  PC817

optoisolaattorille 1,2V.

Taulukko 3.5. Optoisolaattorin mikro-ohjaimen vaadittu etuvastus

Jännite[V] Laskennallinen etu-
vastus[Ω]/ IF 20mA

Kaupallinen etu-
vastus/virta IF

3,3 105 100Ω/21mA

5 190 180Ω/21mA

12 540 510Ω/21mA

Taulukossa  3.5  on  laskettu  laskennalliset  vastusarvot  käytössä  oleville  jännitteille.

Lopullisten  vastusarvojen  valinta  on  kuitenkin  suoritettava  kaupallisten  vastusarvojen

mukaan. Kaupallisen vastusarvon valinnassa on hyvä ottaa huomioon vastuksen toleranssi

ja pitää johtavan tilan virta 20mA ja 50mA välissä. Arduinon PWM -signaali on 5V, jolloin

optoisolaattorin  käyttöä  PWM  -signaalin  optoerotukseen  käytetään  etuvastuksena  5V

mukaista vastusta. Kuvan 3.6 pinneistä Apwm+ on arduinolta tuleva PWM -signaali, dgnd

on Arduinon käyttämä maa ja pwmout on optoerotuksesta uloslähtevä PWM -signaali.

Kuvassa  3.7  on  PWM  -signaalin  optoerotuksen  hoitava  piirikytkentä.  PC817

optoisolaattorin ledin puolelle kytketään Arduinon PWM -pinni ja Arduinon käyttämä maa.

Vastaanottavalla fototransistorin puolelle kytketään NPN- tyypin BJT -transistorikytkentä,

jonka ulostulossa on säädettävälle kohteelle menevä PWM -signaali. 
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Kuva 3.7. PWM -signaalin optoerotus piirikytkentä



Analogisen signaalin optoerotukseen käytettävä IL300 piiri on infrapuna lediellä toimiva

kaksihaarainen järjestelmä, missä aistivan puolen signaali muutetaan infrapunavaloksi ja

vastaavanottavia  päinä  on  kaksi  fotodiodia.  Toinen  vastaanottavista  päistä  on

takaisinkytkennän  pää  ja  toinen  ulostulon  pää.  IL300  lineaarisen  optoisolaattorin

tärkeimmät ominaisuudet on listattu taulukossa 3.6.

Taulukko 3.6. IL300 lineaarisen optoisolaattorin sähköisiä ominaisuuksia

Maksimaaliset arvot Alkuarvoilla IF = 10mA, Vdet = -15V

IF BW K1/typ IP1 = K1 IF K2/typ IP2 = K2 IF K3/typ

60mA >200kHz 0,0050 – 
0,011/ 0,007

70µA 0,0036 – 
0,011/ 0,007

70µA 0,56 – 1,65/ 
1

Suunnittelu arvolla IF = 15mA

0,007 105µA 0,007 105µA 1

Analogisen  signaalin  erottamiseen  käytettävää  lineaarisen  optoisolaattori  kytkennän

suunnittelukomponentit  ovat  lähetys-  ja  vastaanottopään  vastukset  sekä

operaatiovahvistimet. Lähetyspään vastusarvo 

, (3.15)

missä  jännite  VinMAX on  analoginen  sisääntulevan  signaalin  maksimiarvo  ja  virta  IP1 on

takaisinkytkennän virta. Vastaanottopään vastusarvo

, (3.16)

missä G on tulosignaalin Vin ja lähtösignaalin Vout jännitevahvistuskerroin.[20]

Operaatiovahvistimien osalta tärkein valintaa rajoittava tekijä on jännitelähteiden suuruus.

Operaatiovahvistimen  valinnan  kriteerit  ovat  käyttöjännitteiden  osalta  5V, 9V  ja  12V.

Taulukossa  3.7  on  kerätty  suunnittelu  arvoja  vastaavat  analogisen  optoisolaattorin

tarvitsemat laskennalliset komponentit ja valitut operaatiovahvistimet.

Taulukko 3.7. Analogisen optoisolaattorin ulkoisten komponenttien arvot

R1 R2 U2 U3 Vcc Vcc2

47,5 kΩ 47,5 kΩ LT1001A LT1001A 5V 9V
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Taulukon 3.7  U2 on lähettävän puolen operaatiovahvistin  ja  U3 vastaanottavan puolen

operaatiovahvistin.  Vcc on lähettävän puolen operaatiovahvistimen käyttöjännite ja  Vcc2

on vastaanottavan puolen käyttöjännite. 

Analogisen lineaarisen optoisolaattorin kuvan 3.8 simulointimallissa sisääntulossa  Vin on

analoginen tarkkailtava jännite ja ulostulo Vout on mikro-ohjaimelle menevä erotettu täysin

Vin jännitemuotoa vastaava jännite. 

Gyroskooppianturin käyttämän digitaalisen I2C väylän signaali on taajuudeltaan 100kHz.

Tällöin I2C väylän optoerotukseen vaaditaan nopeita optoisolaattoreita ja kaksisuuntainen

väyläpuskuripiiri. Erotuksen käyttämä kytkentä on liitteessä 2. Kytkennän komponenteista

P82B96  kaksisuuntaisesta  väyläpuskurista  ei  ole  olemassa  simulointi  mallia,  eikä  näin

ollen sen toimintaa käsitellä tarkemmin tässä työssä. 

3.1.3 Mikro-ohjaimen ohjauslogiikka

Mikro-ohjaimen  tehtävä  on toimia  aivoina  istutuspään sähköjärjestelmässä.  Osa  mikro-

ohjaimeen ohjelmoidusta logiikasta on autonomisia ja osan toimintaan vaaditaan ulkoisia

käyttäjän  antamia  vasteita.  Lineaarimoottoreista  vakaajana  toimiva  on  autonominen

gyroskoopin tietojen mukaan säätyvä, eikä sen säätöön voi vaikuttaa ulkoisella käyttäjän

vasteella.   Laatikon  siirtoon  liittyvät  kaksi  lineaarimoottoria  ovat  riippuvaisia  toistensa

asennoista  ja  niiden  toimintaa  tarvitaan  myös  käyttäjän  vastetta.  Leuan  aukaisijan  ja
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Kuva 3.8. Lineaarinen optorisolaattorikytkentä analogisten signaalien erottamiseen



tampparin  lineaarimoottoreiden  käyttö  on  käyttäjän  vasteen  varassa  mutta  yhtäaikainen

käyttö on estetty.

Vakaajana toimivan lineaarimoottorin toimintalogiikka on rakennettu täysin gyroskoopista

jatkuvasti  otettavien  mittausarvojen  ympärille.  Gyroskoopin ollessa herkkä mitta-anturi,

täytyy sen kalibrointi suorittaa ja kalibroinnin tulokset antaa toimintalogiikan alkuarvoiksi.

Alkuarvojen valinnan yhteydessä on hyvä määrittää kallistukselle kyllin väljät toleranssit,

ettei moottorin käyttö ole jatkuvaa. 

Vakaaja  toimii  kuvan  3.9  logiikan  mukaisesti.  Käytännössä  mikro-ohjaimelle  tulevasta

gyroskoopin signaalista  selvitetään sen hetkinen kallistusarvo. Kun tätä arvoa verrataan

kalibroituun asetusarvoon, säädetään lineaarimoottorilla kallistusta vastakkaiseen suuntaan

tarvittaessa jos alkuarvoina säädetyistä toleransseista ollaan menty yli. Lineaarimoottorille

on vuokaavion ulkopuoliset maksimi arvot kallistukselle, joiden ylitystä lineaarimoottori ei

kykene  suorittamaan.  Tällöin  lineaarimoottori  jää  maksimikallistukseensa  niin  kauaksi,

kunnes kallistusarvo alittaa maksimiarvon.
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Kuva 3.9. Vakaajan lineaarimoottorilogiikan vuokaavio



Laatikon  siirtologiikassa  on  kahden  lineaarimoottorin  yhdistelmä.  Toinen

lineaarimoottoreista hoitaa vaaka eli X -tason askelliikkeitä ja toinen syvyys eli Z -tason

askelliikkeitä.  Todellisuudessa X -tason lineaarimoottori liikuttaa sekä laatikkoa että Z-

tason lineaarimoottoria ja laatikkoa liikutellaan syvyystasossa edestakaisin.

Laatikon siirtologiikka toimii kuvan 3.10 vuokaavion mukaisesti. Alkutilassa eli kun täysi

taimilaatikko on asetettu paikalleen, nollataan askeleet. Tämän jälkeen laatikkoa lähdetään

tyhjentämään  lisäämällä  syvyystason  mukaan,  kunnes  päädytään  syvyystason

päätepisteeseen  Zloppu.  Tällöin  lisätään  vaakatasossa  yksi  askel  eteenpäin  ja  palataan

syvyystason  askellukseen,  missä  lisäämisen  sijaan  vähennetään  kunnes  syvyystason

askeleet  on  Z =  0.   Tätä  kiertoa  jatketaan  kunnes  päädytään  vaakatason päähän  Xloppu.

Siirtologiikan askeleissa on istutustapahtuma, jossa istutusputken maahan lyönnin jälkeen

avataan istutusputken leuat lineaarimoottorilla, nostetaan putki pois maasta ja tampparin

lineaarimoottorilla  siirretään  tamppari  oikeaan  asentoon  ja  tiivistetään  istutettu  puu

maahan.  Istutustapahtuman  logiikassa  osa  signaaleista  on  käyttäjältä  tulevia  antureilla
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Kuva 3.10. Laatikon siirtologiikan vuokaavio



avitettavia  signaaleja  ja  moottoreiden  toiminnat  yleisesti  takaisin  kytkettyjä  antureilla

ohjautuvia autonomisia silmukoita.

Istutustapahtuma alkaa, kun ulkoinen askel pulssi muuttaa  Askel -bitin ykköseksi.  Askel

-bitti  on  ulkoinen  käyttäjän  antama  impulssi,  kun  käyttäjä  on  saanut  ilmoituksen

istutusputken saapumisesta oikealle syvyydelle. Tämän jälkeen leuan aukaisusta vastaava

lineaarimoottori alkaa aukaisemaan leukaa, kunnes leuka on joko auennut ja leuka -bitti on

muuttunut ykköseksi tai käytettävä voima on liian suuri esimerkiksi kiven takia. Kun leuka

on täysin  auki,  odotetaan  käyttäjän  kuittausta  Nosto  OK bittinä.  Käyttäjän  kuittauksen

apuna on antureiden ilmaisemana istutusputken tila, varmistaen ettei puuntaimi ole enää

istutusputkessa  seuraavassa  vaiheessa.  Varmistuksen  jälkeen  tampparin  lineaarimoottori

käynnistyy  ja  siirtää  tampparin  oikeaan  asentoon  maantiivistystä  varten.  Tiivistys

suoritetaan  manuaalisesti  puomia  liikuttamalla.  Tiivistyksen  valmistuttua  siirrytään
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Kuva 3.11. Istutustapahtuman loogisen toiminnan vuokaavio



istutustapahtuman alkutilaan, missä nostetaan tamppari ylös, suljetaan leuka ja nollataan

askel bitti. Tämän jälkeen siirrytään odottamaan seuraavaa askel starttia. 

3.1.4 Lineaarimoottoreiden PID -säätö

Lineaarimoottoreiden ohjauksessa käytetään paikkatietoon perustuvaa PID -säädintä. PID

-säätimen  ohjelmallinen  puoli  on  toteutettu  mikro-ohjaimen  funktioina.  Kappaleessa

käydään läpi ohjelmiston mukaisen PID -säätimen periaatteellista toimintarakennetta.

Mikro-ohjaimelle ohjelmoitava PID -säädin on rinnakkainen laajennettua muotoa käyttävä

PID -säädin. Suunniteltava PID säädin säätä erosignaalia e(t), mikä on halutun asennon ja

mitatun asennon erotus.

Kuvassa 3.12 on laajennettu rinnakkainen PID -säädin, jossa jokaista kerrointa säädetään

itsenäisesti.  P-,  I-  ja  D-osien  laskennan  jälkeen  osat  summataan  ajo-ohjeeksi

lineaarimoottorille annettavaksi.  Paikkatiedon kerääminen antureilta toimii eri tavoin eri

käyttökohteen  lineaarimoottoreilla.  Mikro-ohjaimen  tehtävänä  on  saadun  paikkatiedon

signaalin  käsitteleminen  ja  muuttaminen  uuden  erosignaalin  laskentaa  varten.  Tämän

jälkeen  mikro-ohjain  laskee  uuden  ajo-ohjeen  lineaarimoottorille.  Ohjelman  sisäinen

rakenne  on  selvitetty  kuvassa  3.12.  Rakenteessa  ei  ole  paikkatiedon  selvittämisen

vaadittavaa laskentaa, vaan yleinen laskutoimituksista saatu tulos  yn. Rakenteessa on ajo-

ohjeelle  moottorin  nopeuden  prosentuaalinen  tekijä  M,  jolle  on  määritelty  maksimi
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Kuva 3.12. Lineaarimoottorin PID -säätimen toimintaperiaatteen lohkokuva



alkuarvot MMAX = 100% ja minimi MMIN = -100%. Muita alkuarvoja ohjelmalle on tavoite

paikka  y0 sekä ajanpollaus vakio  dt, mikä on valittu sopivaksi anturilta otettavan tiedon

päivitysnopeuden kanssa.

Ajo-ohjeen määrittämisessä käytetylle integraattoorin osalle on rajoittavana tekijänä ehto

lausekkeet, ettei nopeuden säätöarvo pysyy raja-arvojen sisällä. Derivaattorin laskennassa

käytetään  useamman silmukan takaista  erosignaalin  arvoa  en-x.  Derivaattorin  tehtävä  on

tasoittaa ja lisätä säädön vakautta. Integraattorin ja derivaattorin arvoja käytetään yhdessä

erosignaalin kanssa laskiessa seuraavaa ajo-ohjeen arvoa.

3.2 Istutuspään elektroniikka

Istutuspään elektroniikkaan kuuluu kuvan 2.1 mukaan kamera, GPS -moduuli,  anturit ja

lineaarimoottorit,  mistä  kameran  ja  GPS  -moduulin  toimintaa  ei  käsitellä.  Antureiden

osalta käydään läpi kytkentätavat ja anturin tietotyyppi. Lineaarimoottoreiden kytkennässä

selvitetään valittavat lineaarimoottorit, niiden tarvitsemat ohjainpiirit, antureiden määritys

ja mikro-ohjain liitynnät.
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Kuva 3.13. Mikro-ohjaimen PID -säätö ohjelman rakennekaavio



3.2.1 Antureiden kytkennät

Anturikytkennät ovat käytännön tasolla hyvin yksinkertaisia. Yksinkertaisimmillaan anturi

on pelkkä kytkin, joka katkaisee tai aukaisee verran kulun. Tämän kaltaisia antureita on

esimerkiksi valoportti,  missä portin havaitsema liike katkaisee tai aukaisee virran kulun

kytkettyyn virtatiehen.  Monimutkaisimmissa  antureissa  voi  puolestaan  olla  eri  kohdetta

kerralla havainnoiva sähköistä impulssia. Tästä esimerkkinä on gyroskooppi, missä laitteen

asentoa mitataan kolmiulotteisessa koordinaatistossa.

Perus kytkimenä toimiessaan anturikytkentä on kolmen johdon kytkentänä. Kaksi johdoista

on anturin käyttöjännite kytkentää ja kolmas johto on anturin mittaama kytkin signaali.

Riippuen  anturin  toiminnasta,  kytkin  voi  olla  johto-  tai  estotilassa  odottaessaan

mittaamaansa fyysistä tapahtumaa. Anturin havaitessa ennalta odotetun tapahtuman, kytkin

muuttaa asentoa.

Kytkimenä  toimivien  antureiden  kuvan  3.14  peruskytkentöjen  mukaisesti  anturin

havainnoima ulkoinen fyysinen vaste siirretään paluu tietä pinnin Ss kautta optoerottimelle.

Anturit  saavat jännitteensä Buck -hakkuriteholähteeltä luodulla 3,3V tai  5V jännitteellä.

Optoerottimelle lähtevä signaali on liitetty optoerottimeen kuvan 3.5 b -kohdan mukaisesti.

Fyysinen  tapahtuma  voi  olla  valoportissa  tapahtuva  tai  paine  kytkimen  painallus.

Analogisten signaalien kytkennässä itse kytkentä voi olla hyvin samankaltainen. Suurin ero

on  siinä  että  optoerottimelle  lähtevä  signaali  ei  ole  sama  kuin  anturin  käyttöjännite.
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Kuva 3.14. Anturin toiminta kytkimenä a) aukaiseva kytkin b) sulkeva kytkin



Optoerottimelle  lähtevä  signaali  voi  olla  mikä  tahansa  analoginen  signaali  aina  tietyn

tasoisesta DC -jännitteestä aina sini tai kanttiaalto muotoiseen jännitteeseen. Istutuspäässä

olevat anturit ovat listattuna taulukossa 3.8. Gyroskooppissa on digitaalinen liitäntä, jonka

mikro-ohjaimen  ohjelmisto  muuttaa  asentotiedoksi.  Hall  -anturit  ovat  integroituna

vakaajan  lineaarimoottoriin,  jonka  avulla  saadaan  paikkatieto.  Kahdessa  laatikkoa

liikuttavissa  lineaarimoottoreissa  on  molemmissa  hall  -anturit  paikkojen  määrittämistä

varten. Laatikon reiän ja putken välissä on valoportti, jonka tehtävä on havaita puuntaimen

siirtyminen istutusputkeen.

Taulukko 3.8. Sähköjärjestelmän istutuspään anturit

Anturi Tyyppi Käyttökohde Toimintajännite Signaalien määrä

Gyroskooppi Digitaalinen Vakaajan asennon mit-
taus

3,3V 2. 

Hall Analoginen Lineaarimoottorin is-
kunpituuden mittaus

5V 1. Integroitu lineaa-
rimoottoreihin

Valoportti Digitaalinen Puuntaimen putkeen 
putoamisen ilmaisin

3,3V 1. 

Asento/paine-
sensori

Digitaalinen Kytkin toiminta eri 
käyttökohteissa

5V 1. 

Venymäliuska Analoginen Leuan voiman mittaus 5V 1. Jännitejakokyt-
kentä

Itse  antureiden  valinta  suoritetaan  tarkemmin  myöhemmin  laitteen  rakennuksen

yhteydessä, joten taulukkoa 3.8 voidaan pitää suuntaa antavana. Antureiden jännitearvot on

kerätty  käymällä  läpi  eri  anturivaihtoehtojen  käyttöjännitteitä.  Lineaarimoottoreissa

olevien Hall anturin käyttöjännite on valmistajan ilmoittama.

3.2.2 Lineaarimoottori kytkennät

Käyttöön  valittiin  yhdysvaltalaisen  Progressive  Automations  yhtiön  IP-66  tai  IP54

luokiteltuja  12V  lineaariaktuaattoreita.  Valitut  lineaarimoottorit  ovat  ulkokäyttöön

tarkoitettuja, hyvin eri sääoloja kestäviä sekä tasavirralla toimivia. Lineaariaktuaattoreiden

virransaannin varmistamiseksi ja suunnan muutoksen mahdollistavaksi H -sillaksi valittiin

Cytron  MDC10C.  H  -silta  koostuu  nmos  -transistoreista  korkean  hyötysuhteen

takaamiseksi.  Käyttökohteita  sillalle  on  5-35V  DC  moottorit  ja  maksimissaan  13A

jatkuvalla käyntivirralla ja lyhyen piikin maksimin ollessa 30A.
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Kuvassa 3.15 on Progressive Automations lineaariaktuaattorit. PA-04 on hiiliharjallisella

12V tasavirralla  toimiva  lineaarimoottori,  jonka käyttövirta  täydellä  kuormalla  on 12A.

PA-18  Track  moottorissa  on  hiiliharjallinen  12V  tasavirtamoottori,  jonka  käyttövirta

täydellä  kuormalla  on  8A.  Lineaariaktuaattorit  ovat  rakenteeltaan  kierreruuvilla

pyörimisliikkeen lineaariseksi muuttavia.

Kuvassa  3.16  on  Cytron  MD10C  R3  H  -sillallinen  tasavirtamoottoreiden  ohjauspiiri.

Ohjauspiirin kytkennät on moottorille ja moottorin käyttöjännitteelle sekä ohjauksen osalta

PWM -signaali  pinni  nopeuden määrittämiseen ja  DIR looginen pinni  pyörimissuunnan

määritykseen. Ohjauslogiikka toiminnan kannalta on taulukossa 3.9.
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Kuva 3.15. Hiiliharjalliset Lineaariaktuaattorit a) PA-04 b) PA-18 Track(Progressive Automations)

Kuva 3.16. MD10C R3 H silta moottorin ohjauspiiri(Cytron Technologies)



Taulukko 3.9. Cytron MD10C R3 toiminnan looginen totuusarvotaulukko

PWM DIR M1(A) M2(B)

low X low low

high low high low

high high low high

 

Valmistajan ilmoittama  PWM -pinnin taajuus  voi olla  maksimissaan 20kHz, joka myös

siirtyy moottorin  PWM -taajuudeksi.  DIR -pinnin loogiset asennot on 0V kun asento on

low ja  yli  3V muutettaessa  asentoon  high.  Arduino  kytkennässä  DIR -pinnin  asentoja

hoidetaan digitaalista  pinneistä  ja  PWM -pinnin kytkentää yhdestä  Arduino Mega 2560

neljästätoista  PWM -pinnistä.  Moottorin  kytkennät  M1(A) ja  M2(B) ovat  korkeamman

tehon kytkentöjä, jotka ottavat virtansa akusta samalla  PWM -ohjaussignaalin taajuudella

mutta akun jännitteellä.

Kuvan 3.17 ohjauspinnien optoisolaattorilta tulevat 5V jännitteet ovat Arduinon  PWM ja

suunnan  määräävän  Dir logiikkapinnin  kytkennät.  Moottorin  ohjauslogiikan  hoitaa

Arduino  Mega  2560  mikro-ohjain  ja  kyseiset  pinnit  ovat  mikro-ohjaimen  yhteys

lineaarimoottoriin. Käytössä olevissa viidessä lineaarimoottorissa jokaisessa on kuvan 3.17

kytkentä. Tällöin käyttöön otetaan viisi mikro-ohjaimen neljästätoista PWM -pinnistä ja

viisi mikro-ohjaimen neljästäkymmenestä digitaalisesta pinnistä. 
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Kuva 3.17. Lineaarimoottorin kytkentä



Taulukko 3.10. Sähköjärjestelmässä käytetyt lineaarimoottorit ja niiden tarkoitus

Käyttö Lineaarimoottori Iskusyvyys Anturi Huomioita

Vakaaja PA-04 130 mm Gyroskooppi /
Hall

Istutuspään suorassa pito

Laatikko X PA-18 Track 620 mm Paikka / Hall Laatikon askelsiirto vaakatasossa

Laatikko Z PA-18 Track 480 mm Paikka / Hall Laatikon askelsiirto syvyystasossa

Leuka PA-04 210 mm Voima/asento Leuan aukaisija ja sulkija

Tamppari PA-04 540 mm Voima/asento Maan tiivistäjän paikalleen siirto

Taulukossa 3.10 on kerättynä sähköjärjestelmän lineaarimoottoreiden iskusyvyys, käyttöön

vaikuttava anturi ja niiden käyttökohteet.

3.3 Istutuspään sähköjärjestelmän simulointi

3.3.1 Tasavirta hakkureiden piirisimuloinnit

Buck-hakkuriteholähteen  simuloinnissa  3,3V  ja  5V  lähtöihin  kytketään  kuormaksi

vastukset  vastaamaan  kuormana  antureita  sekä  lineaarimoottoreiden  ohjauspinnejä.

Arduinon mukaan maksimi virta I/O -pinnille on 20mA, jolloin oletettava maksimi kuorma

on käytettävien pinnien lukumäärä kerrottuna pinnin maksimi virralla. Lineaarimoottori vie

kaksi  5V  -pinniä,  tällöin  lineaarimoottoreiden  aiheuttama  kuorma  5V  lähtöön  on

maksimissaan 100mA. Anturit toimivat 3,3V tai 5V jännitteellä ja niiden vaatimat pinnit

vaihtelevat yhdestä kahteen. Sopivaksi kuormavirraksi valittiin 500mA, missä on tarpeeksi

varaa ottaen huomioon kaikki kytkennät. Tällöin 3,3V kuorman vastus arvoksi asetettiin

6,6Ω ja 5V kuormaksi 10Ω vastus. Jännitelähteelle annettiin arvoksi ajansuhteen muuttuva

jännitearvo, missä jännite kasvaa ensin 13V ja laskee siitä lineaarisesti 9,5V ja lasketaan

nollaan.
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Kuvassa  3.18  nähdään  piirisimuloinnilla  saatu  sisäänmeno  jännitteen  V(akku) ja  sitä

vastaavat lähdön jännitteet  V(v3.3+) ja  V(v5+) käyrämuodot.  Jännitelähdöistä  havaitaan

3,3V  lähdön  saavuttavan  lopullisen  jännitteensä  nopeammin  mutta  5V  nousukäyrä  on

jyrkempi, mikä nousukäyrien tarkempia kuvaajia tarkastelemalla nähdään paremmin.
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Kuva 3.18. Buck DC/DC -muuntajan 12V tulon, 3.3V ja 5V lähtöjen jännitevasteet

Kuva 3.19. Buck DC/DC -muuntajan nousukäyrät a) 5V b) 3,3V



Kuvan  3.19  nousukäyristä  havaitaan  tarkemmin  lähtöjen  jännitteen  muutos

käynnistyksessä. 5V lähdössä nousuaika on 188,4 µs ja jännitehuippu käy 5,2V. Stabiilin

tilan  saavutettuaan  5V  lähtö  vakaantuu  4,99V. 3V  lähdössä  nousuaika  on  292,1µs  ja

jännitteen huippuarvo 3,35V. Stabiilin tilan saavutettuaan jännite vakiintuu arvoon 3,30V.

Kuorman  virtakäyrät  noudattavat  samoja  käyrämuotoja  kuin  jännitteet.  Buck-

hakkuriteholähteen  toimintaa  selvitettäessä  otetaan  tarkasteluun  kelojen  jännite-  ja

virtamuodot. Kuvaajissa oleva jännite  V(n004) on kelan  L2 jännite,  I(L2) kelan  L2 virta,

V(n003) on  kelan  L1 jännite  ja  I(L1) kelan  L1 virta.  Kuvaajan  vasemmanpuoleinen

pystyakseli on jännite ja oikean puolinen pystyakseli virta. Vaaka-akseli on aika.

Kuvan  3.20  kelojen  virta-  ja  jännitemuoto  kuvaajiin  on  merkitty  koko kytkentäjakson,

päällä  olon raja-ajat  sekä jännitteen  huippuarvo.  Kuvaajasta  kerätyillä  tiedoilla  voidaan

selvittää  Buck-hakkuriteholähteen  tyypilliset  ajan  arvot  ja  niiden  avulla  laskettava

työsuhde, mitkä ovat listattuna taulukossa 3.11.

Taulukko 3.11. Buck hakkuriteholähteen jakson ajalliset arvot

Jännite TN TS D

3,3V 0,3µs 0,9µs 0,33

5V 0,44µs 0,92µs 0,48
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Kuva 3.20. Buck DC/DC muuntajan kelojen virta- ja jännitemuodot



On huomioitava että ajalliset arvot ovat voimassa vain tietyllä jännitteen lähdön arvolla,

LT1940 -piiri säätää kellojakson arvoja käyttöjännitteen mukaan. Kelojen virtamuodosta

nähdään hakkuriteholähteen toimivan jatkuvassa johtotilassa molempien lähtöjen osalta.

Kuvassa 3.21 olevat virtakäyrät ovat  I(R3) 5V lähdölle ja  I(R8) 3,3V lähdölle. Kuvaajan

pystyakseli  on virta  ja  vaaka-akseli  aika.  Jännitelähteen  virtakäyrien mukaan ottaminen

sotkisi kuvaa liikaa, johtuen kytkennän aiheuttaman suuresta virta vaihtelusta.

Kuorman virtakäyristä nähdään molempien toimivan halutulla 500mA kuormalla toiminta

alueellaan.  Keskimääräinen  toiminta-alueen teho on toisiossa 4,15W ja  keskimääräinen

ensiöpuolelta otettu teho on 4,79W. Tällöin kyseisillä toisioiden kuormilla on saavutettu

86.6% hyötysuhde.

Flyback-hakkuriteholähteen simuloinneissa toision kuormaksi valitaan vastus, jonka arvo

vastaa  suunniteltua  kuormaa  5W. Tällöin  kuormaksi  valitaan  550mA virran  mukaisesti

16,4Ω  vastus.  Simuloinnin  jännitelähteenä  käytettiin  lineaarisesti  laskevaa  jännitettä.

Muuntaja  saatettiin  ensin  stabiilin  tilaan  13V  jännitteellä,  jonka  jälkeen  se  laskettiin

lineaarisesti  kattaen koko toiminta-alueen 13V:sta 10V:niin.  Tämän jälkeen jännitelähde

pudotettiin  nollaan  ja  pidettiin  siellä  kunnes  toisiopuolen  jännite  putoaa  lähelle  nollaa.

Kuvassa 3.22 on flyback muuntajan simulointi tulokset käytetyn jännitelähteen ja ulostulon
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Kuva 3.21. Buck DC/DC muuntajan lähtöjen kuormien virtakäyrät



jännitekäyrämuotojen osalta. Kuvaajan pystyakselissa on jännite ja vaaka-akselissa aika,

V(in) on jännitelähteen jännite ja V(vout+) on toisiopuolen kuorman jännite.

Kuvaajaan  on  merkitty  muuntajan  käynnistysaika  2,534ms  sekä  toisiopuolen

sammumisaika 2,974ms. Ulostulojännite  vaihtelee stabiilissa  tilassa 9,41V:sta  9,11V:iin.

Ulostulojännitteen  paksuudesta  voidaan  päätellä  jännitteessä  olevan  suurehko

jänniterippeli. Jännitteen keskimääräinen suuruus myös riippuu jännitelähteen suuruudesta

laskien  portaittain  jännitelähteen  jännitteen  laskiessa.  Kuvassa  3.23  on  lähempää

tarkastelua 9V lähtöjännitteen käyrästä.
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Kuva 3.22. Flyback tasavirtahakkurin toiminnan jännite kuvaaja



Kuvassa  3.23  on  9V  lähdön  käyrämuotojen  kuvaajat  stabiililta  jännitealueelta  ja

rippelijännitteen  osalta.  Keskimääräinen  lähtöjännite  on  9,25V koko stabiilille  alueelle.

Kuvaajasta  nähdään  kuitenkin  ettei  se  ole  koko  totuus,  keskimääräinen  jännite  laskee

lineaarisesti  jännitelähteen  mukaan.  Lähemmällä  tarkastelulla  jänniterippeli  on  luokkaa

122mV  ja  jakson  aika  rippelille  on  5,667µs.  Flyback-hakkuriteholähteessä  muuntajan

jännite- ja virtamuotoihin tarkastelemalla, saadaan kuva muuntajan toimintaperiaatteesta.

Kuvassa 3.24 olevat ylemmän kuvaajan käyrät ovat toisiopuolen kelan jännite V(n001) ja

virta  I(L2),  toisiopuolen  kondensaattorin  virta I(C2) sekä  näiden  virtojen  erotus.

Alemmassa kuvassa ovat ensiöpuolen kelan jännite V(n003)-V(vin) ja virta I(L1). 
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Kuva 3.23. 9V lähdön jännite vaihtelu ja jänniterippeli kuvaajat



Ensiöpuolen  kelan  jännite  on  kytkentä  pinnin  SW ja  jännitelähteen  Vin jännite-ero.

Ensiöpuolen kelan virran pieni jännitteen yhtä aikaan päällä oleva osa on vaimennuspiirin

aiheuttama.  Ensiökelan  virran  perusteella  flyback-hakkuriteholähde  toimii  jatkuvassa

johtotilassa.  Muuntajan  ollessa  invertoiva  toisiokelaan  muodostuu  virta  aina  kääntäen

ensiökelan  virtaan  nähden.  Alun  toisiokelan  virran  loivennus  johtuu  vaimennuspiirin

aiheuttamasta ensiökäämin virrasta. Toision kondensaattorin virrasta nähdään toisiopuolen

lopullinen  toiminta.  Kun  toisiokelan  virta  tippuu  nollaan,  huolehtii  kuormanvirran

saannista  toision  kondensaattori.  Kuorman  virta  on  suoraan  toisiokelan  ja  toision

kondensaattorin virtojen erotus.

69

Kuva 3.24. Flyback hakkuriteholähteen muuntajan ensiö- ja toisiopuolen virta- ja 
jännitekuvaajat



Flyback-hakkuriteholähteen  hyötysuhteen  selvittämiseksi  tarkasteltiin  kuorman  ja

jännitelähteen  tehokuvaajia.  Kuvan  3.25  tehokuvaajista  nähdään  kuorman  tehon

noudattavan lähdön jännitteen kuvaajaa. Tehoa kuorma vie keskimäärin 5,22W stabiililla

toiminta-alueella.  Jännitelähteen  tehokuvaajasta  nähdään  käynnistyksen  aikana  otettava

suurin teho 20W piikkeinä ennen siirtymistä stabiilille lähdön jännitealueelle.  Stabiililla

alueella  jännitelähteeltä  otetaan  sykähdyksittäin  15W  tehopiikkejä  ja  jännitelähteen

keskimääräinen kuormitus on 6,68W. Saatu stabiilin  jännitealueen hyötysuhde Flyback-

hakkuriteholähteelle on 78,1%. 

3.3.2 Jännite-erottimen piirisimuloinnit

Jännitteen  erotuksen  piirisimuloinneissa  maaerotuksen  ilmaisemissa  on  käytettävä

simuloinneissa suurta vastusta virtuaalisen erotetun maan ja toisen puolen maan jännitteen

välissä. Jännite-erotuksen toimivuuden varmistamiseksi tutkitaan jännite- ja virtakuvaajia,

mistä nähdään toimivuuden lisäksi myös erotuksen hyvyys ja toiminta-alueiden raja-arvot. 
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Kuva 3.25. Flyback muuntajan jännitelähteen ja kuorman tehokuvaajat



PC817A  optoisolaattori  kytkentöjen  simuloinneissa  käsiteltävät  simuloinnit  ovat

käyttökohteiden mukaisesti kytkimenä toiminta sekä PWM -signaalin erottimen toiminta.

Kytkimenä toimivista jännitteistä käsitellään 3,3V ja 5V jännitteiden kytkimen toimiminen.

Kuvan  3.26  sisään  meno  signaalit  ovat  V(µc3.3) ja  V(µc5),  joihin  on  lisätty  valkoista

kohinaa signaalien erottamiseksi.  Ulostulevat signaalit  ovat  V(n002) 3,3V ulostulossa ja

V(n008) 5V ulostulossa.

Ulostulon jännite vaihtuu nopeasti kytkimen asennon vaihdon mukaisesti. Nousuaika 3,3V

signaalilla on 22ms ja 5V signaalilla 26ms. PC817A optoisolaattori alkaa johtamaan kuvan

3.26 mukaisesti 931mV jännitteellä. 

PWM  -signaalin  simuloinneissa  sisäänmenosignaaliksi  valittiin  eri  kanttipulsseja.

Tarkasteltavia käyrämuotoja ovat jännite- ja virtakäyrät.  Toimivuuden kannalta tärkeintä

ovat tulon ja lähdön jännitteen käyrämuodot. Jännitetasot eri päiden välillä eivät tarvitse

olla täsmälliset, kunhan käyttökohteen jännitteen alaraja saavutetaan. Esimerkiksi Cytron

MD10C  moottoriohjaimen  jännitetason  on  oltava  vähintään  3V.  Kuvan  3.27

simulointitulos on saavutettu käyttämällä lähteenä PWM -signaalina pulssisignaalia, jonka

pulssi on 5V kesto 50ms ja jaksonaika 100ms.

71

Kuva 3.26. Optosiolaattorin toiminta kytkimenä 3,3V ja 5V jännitteillä



Simulointituloksesta havaitaan heti että ulostulon jännitetaso on laskenut 4,5V. Suurempi

ongelma  on  pulssin  nousuajan  aiheuttama  vääristymä  ulostulon  jännitemuodossa.

Ulostulon  pulssin  leveys  on  kasvanut  57,3ms  ja  jaksonkesto  100,7ms.  Valmiin

jännitelähteen  käytössä  PWM  -signaalilla  ei  nousuaikaan  juuri  pääse  vaikuttamaan.

Kuvassa  3.28  on  käytetty  jännitelähteenä  voimistuvaa  10µs  nousuajan  omaavaa  käsin

tehtyä PWM -signaalia.
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Kuva 3.27. Optoisolaattorin PWM -signaali



Nopeammalla pulssin nousulla lähdön jännitemuoto pysyy yhtenevänä tulon jännitteeseen

nähden.  Leveämmällä  tai  kapeammalla  pulssilla  ei  ole  vaikutusta  itse  signaalin

käyttäytymiseen  optoerottimessa,  vaan  lähdön  jännite  pysyy  samassa  muodossa  tulon

kanssa.  Kuormana  pwmout lähdössä  on  10k  vastus,  tällöin  lähdön  virta  on  tasoltaan

450µA. 
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Kuva 3.29. PWM -signaalin optoerottimen lähdön ja tulon virtakäyrät

Kuva 3.28. Vahvistuvan PWM -signaalin tulon ja lähdön jännitemuodot



Kuvan  3.29  virtakuvaajissa  I(R1) on  etuvastuksen  virta  ja  I(R5) on  kuorman  virta.

Virtakäyristä  nähdään että  virrat  ovat  samassa muodossa ja  että  virrantaso  on lasketun

arvoinen.  Kuorman  vaikuttaessa  lähdön  jännitetasoon  on  hyvä  määrittää  simuloimalla

maksimi  kuorman  määrä.  Simuloinnissa  lähdön  jännitteeksi  valitaan  5V tasajännite  ja

kuormaksi simulointi ajansuhteen lineaarisesti muuttuva kuorma.

Lineaarisella  kuormalla  saadaan  ulostulon  jännite-  ja  virtamuodoksi  logaritmisesti

muuttuvat  käyrät.  Moottoriohjaimen  vaatiman  PWM  -signaalin  jännitetason  rajan  3V

optoisolaattori  kytkentä  saavuttaa  1,51kΩ kuormalla.  Lähdössä oleva  kuorman virta  on

tällöin 2mA.

Analogisten signaalien simuloinneissa käytettiin tulojännitteenä Vin lineaarisesti muuttuvaa

nollan ja viiden voltin välistä jännitettä sekä eri taajuisia sinisignaaleja. Sinisignaaleihin on

lisätty DC -jännite taso, jotta sinijännitteen vaihtelu pysyy nollan ja viiden voltin sisällä.

Sisään  menon  jänniterajat  määräävät  käytetyn  operaatiovahvistimen  käyttöjännite  5V.

Tutkittavana olivat tulon ja lähdön jännite- ja virtakäyrämuotojen vastaavuus. 
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Kuva 3.30. PWM -signaalin optoisolaattorin ulostulon kuorman vaikutuskuvaaja



Lähdön ja tulon lineaarisesti muuttuvasta jännite- ja virtakäyrämuodoista nähdään lähdön

noudattavan tulon jännitettä kuvan 3.31 mukaisesti tarkasti 1V asti. Alhaisilla jännitteillä

lähtö menettää tarkkuutensa, mutta käyrämuoto pysyy oikeana. Virtakuvaajassa lähdön ja

tulon vastusten läpi kulkevan virran virtamuodot ovat yhteneväiset ja tasoltaan samat.
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Kuva 3.31. Lineaarisen optoisolaattorin jännite- ja virtakäyrät

Kuva 3.32. Lineaarisen optoisolaattorin toiminta 1kHz siniaallolla



Lineaarinen  optoisollaattorin  käyrämuodoissa  tulon  1kHz siniaallolla  lähdön taajuus  on

pysynyt muuttumattomana.  Kuvassa 3.32 olevissa käyrämuodoissa on lähdön jännitteen

alaosassa pientä poikkeamaa. Virtamuotojen osalta lähdön käyrämuoto on yhtenevä. 

Kuvan  3.33  bode-diagrammin  vastekuvaajien  mukaisesti  lähtö  jännitteen  arvon

pieneneminen alkaa noin 2 kHz taajuudesta ja virran 3 kHz taajuudesta.  Vaihekuvaajasta

nähdään jännitteen vaiheen muuttuvan tulon ja lähdön välillä 250 Hz taajuudesta lähtien.

Virran vaihe muuttuu lähtien 2 kHz taajuudesta.
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Kuva 3.33. Lineaarisen optoisolaattorin tulon ja lähdön bode-diagrammit



4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI

Kevyen metsänistutuskoneen prototyypin yksi puutteista on kunnollisen sähköjärjestelmän

puuttuminen.  Prototyypin  toiminta  on  suunniteltu  kalliiden  hydrauliikkasylintereiden  ja

niitä  käsin  ohjattavien  karojen  varaan.  Näiden  kahden  osatekijän  johdosta  kevyen

metsänistutuskoneen  istutuspään  sähköjärjestelmän  yhteyteen  päätettiin  korvata  kalliit

hydraulimoottoriratkaisut halvemmilla ja käyttötarkoitukseen mahdollisesti jopa paremmin

soveltuvilla lineaarimoottoreilla. 

Sähköjärjestelmän  suunnittelussa  päädyttiin  mikro-ohjaimella  ohjattaviin

lineaarimoottoreihin.  Mikro-ohjaimen,  anturi  ja  ohjaussignaalien  osalta  järjestelmään

suunniteltiin  kaksi  hakkuriteholähdettä.  Hakkuriteholähteiden  suunnittelussa  päädyttiin

erottamattoman  osalta  Buck -tyyppiseen kahden ulostulon  lähteeseen  ja  erotetun  osalta

Flyback  -tyyppiseen  lähteeseen.  Buck-hakkuriteholähteen  osalta  suunniteltu  lopullinen

malli on komponenteiltaan hyvin valmistuskelpoinen ja järjestelmän toimivuuden kannalta

toimiva.  Flyback-hakkuriteholähteessä  suunnittelun  osalta  suuria  ongelmia  ei  ole  sekä

lopullinen malli  on toteutettavissa valmiilla  komponenteilla.  Jännitteen  erotuksen osalta

päädyttiin käyttämään optoerottimia. Optoerottimien kytkennöissä suunnittelu kohdistui eri

kohteiden  vaatimuksien  mukaisiin  kytkentöihin.  Kytkintoimisten  antureiden  ja  PWM

-signaalin  erotin  piiriksi  valittiin  siihen  sopiva  ei  lineaarinen  optoerotin.  Analogisesti

toimivien antureiden kytkin piiriksi  valittiin  lineaarinen optoerotin  piiri.  Suuri  taajuisen

digitaalisen  I2C  -signaalin  erotukseen  valittiin  nopea  optoerotinpiiri.  Mikro-ohjaimen

toiminnasta  käytiin  läpi  ohjelmiston  looginen  toiminta  ja  lineaarimoottoreiden  PID

ohjelmiston rakennetta.

Simulointituloksien  kannalta  suunniteltu  Buck-hakkuriteholähde  toimii  kuormitettuna

molempien lähtöjensä osalta halutulla tavalla. Toision suodatuskondensaattoreiden ja kelan

myötä molempien lähtöjen asettumisaika on nopea eikä lähdön jännitteessä ole havaittavaa

rippelijännitettä. Jännitteen arvon tarkkuus vakaassa tilassa on molempien lähtöjen osalta

erinomainen ja jännite pysyy vakaana koko käytössä olevan jännitelähteen jännitealueella.

Hakkuriteholähteen  sammutusvaiheessa  ei  ole  havaittavissa  ongelmia,  vaan lähtöjännite

vajoaa  hallitusti  nollaan.  Saavutettu  hakkuriteholähteen  hyötysuhde  on  simulaatioiden

osalta  valmistajan  lupaamassa  arvossa.  Flyback-hakkuriteholähteen  simulointituloksissa
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toision jännite  poikkeaa suunnitellusta,  mutta  on vielä  hyväksyttävissä rajoissa.  Toision

rippelijännite on suuri, mikä osaltaan voi selittää jännite-eroa. Muuntajan käynnistys aika

on  nopea,  eikä  lähtö  vaadi  juuri  lainkaan  asettumisaikaa  vaan  jännite  on  vakaa

saavuttaessaan  halutun  lähtötason.  Sammutusvaiheessa  jännite  lähtee  laskemaan

suunnitellun jänniterajan rikkoutuessa ja sammutusvaihe sujuu ilman häiriöitä.  Flyback-

hakkuriteholähteen muuntajan jännite- ja virtamuodoista havaitaan että itse Flyback piirin

toiminta  on  halutulla  tasolla  ja  hakkuriteholähde  toimii  jatkuvassa  johtotilassa.

Optoerotuksen  simuloinneissa  suunniteltujen  kytkentöjen  toimivuus  ja  toimintarajat

selvitettiin.  Kytkintoiminnalliset  antureiden  ja  PWM  -signaalin  erotukseen  käytetty

optoerotin  soveltuu  käyttökohteeseensa  toimintansa  puolesta.  Analogiasignaalien

erotukseen  valitun  lineaarisen  optoerottimen  toiminta  rajaa  käyttöä,  mikä  on  otettava

huomioon kokoonpanovaiheessa. 

4.1 Jatkotoimenpiteet sähköjärjestelmän osalta

Sähköjärjestelmän kokoaminen ja käytännön testaus ei  vielä DI -työn teon aikana ollut

mahdollista.  Työ  antaa  pohjan  järjestelmän  osien  rakentamiseen  kokoonpanovaiheessa.

Mikro-ohjaimen  ohjelmointi  ja  lineaarimoottoreiden  PID  -ohjauksen  kertoimien

selvittäminen  suoritetaan  kokoamisvaiheessa.  Käytännön  testaus,  mahdolliset

lisäsimulaatiot  ja  muokkaukset  kytkentöihin  suoritetaan  tarpeen  vaatiessa,  kun  itse

komponentit ovat saatavilla. 

Sähköjärjestelmä  täydennetään  seuraavaksi  rakennekaaviossa(kuva  2.1)  mukana olleella

kauko-ohjauksella, kameralla sekä paikantimien lisäämisellä. Sähköjärjestelmää kehitetään

tulevaisuudessa  enemmän  automatisoituvaan  suuntaan  poistamalla  istutustapahtumasta

mahdollisimman  paljon  käyttäjältä  vaadittavia  käskyjä.  Tämä  tarkoittaa  käytännössä

antureiden ja ohjelmoinnin lisäämistä.
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5 YHTEENVETO

Tavoitteena  oli  suunnitella  istutuskoneen  sähköinen  järjestelmä,  missä  istutuspään

toimintoja  ohjataan  mikro-ohjaimella.  Kevyen  istutuskoneen  konseptissa  ei

lähtökohtaisesti  ollut  suunniteltu  vielä  sähköjärjestelmää lainkaan ja  työn edetessä alun

perin  kalliiden  hydrauliikkamoottoreiden  sähköohjauksen  suunnittelusta  päädyttiin

käyttämään  käyttökohteeseen  halvempia  ja  sopivampia  sähköisiä  lineaarimoottoreita.

Suunnitellun  sähköjärjestelmän  osa-alueiden  osalta  rakenteen  jännitteen  saantiin  ja

erotukseen vaikuttavat osa-alueet saatiin valmiiksi ja toimimaan halutulla tavalla. Mikro-

ohjaimeen  ohjelmoitavien  loogisen  toiminnan  ja  PID  -säätimen  toiminta  käytiin  läpi

ohjelmien  rakenteen  kautta.  Kokonaisuutena  valmiiksi  saatiin  istutuspään

sähköjärjestelmän konsepti. Mutta itse laitteen rakentaminen ja testaus jäi tulevaisuuteen

aikataulun venymisen johdosta. 
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LIITE 1. KIIHTYVYYSANTUREIDEN OMINAISUUDET

Ohjauspiiritekniikka Toimintaperiaatteenkuvaus Vahvuudet/heikkoudet Herkkyysalue/ mittausalue

Kapasitiivinen Tunnettu massa liikkuu elektrodien välissä muuttaen 
kapasitanssia. Voidaan kytkeä avoimena- tai suljettuna 
kytkentänä. Suljettu kytkentä parantaa herkkyyttä.

+Suuri ulostulo signaali

+hyvä pysyvän tilan vaste

+Hyvä herkkyys vähäisen kohinan johdosta

-Herkkä ulkopuoliselle elektromagneettisille kentille

-Sisään menon loiskapasitanssit voivat sotkea mittaukset 

2-19,2 pF/g

 /0-2000 g

Piezoresistiivinen Piistä tehty tunnettu massa liikkuu kahden lasi kiekon 
välissä. Piihin on etsattu piezoresistiivinen elementti, 
jolloin kiihtyvyyden muutos muuttaa resistiivisyyttä.

+Yksinkertainen rakenne

- Ulostulo herkkä lämpötilalle

1-3 mV/g

/5-50 g, ±20 g, ±1000g

Piezosähköinen Käyttää piezosähköisiä materiaaleja tunnetun massan 
liikkeiden tunnistamiseen.

+ Korkea taajuuskaista

- Ei sovellu matalataajuisiin mittauksiin

1,5-320 mV/g

/±10 g, ±20 g,±50 g

Optinen Kuidulla toteutetussa tunnetun massan liike muuttaa 
valon aallonpituutta.

+ Immuuni sähkömagneettisille kentille

- Rakenteensa takia hankala sarja valmistaa

462 nm/g

/±50 g

ledin ja fotoresistorin avulla mittava tunnetun massa 
muutoksen mittaus

+Yksinkertainen rakenne verrattuna kuidulla toteutettuun

-Ei vielä kaupallisia toteutuksia

175 mV/g

Tunneloitumis virrallinen Koostuu pienestä elektrodikärjestä, jossa tunnetun 
massan liike saa virran kulkemaan. Aina takaisin 
kytketty elektrodi kärjen etäisyyden pitämiseksi 
vakiona.

+ Erittäin herkkä ja tarkka anturi

- Rakenteen takia ei olla vielä pystytty toteuttamaan 
kaupallisesti

-



LIITE 2. I2C VÄYLÄN OPTOEROTUSPIIRIKYTKENTÄ

I2C väylän optoerotuspiiri: Optoerotin U1,U2,U3,U4; Vishay 6N137
Kaksisuuntainen väyläpuskuri P82B96
PNP BjT Q1, Q2; Philips BC557A
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