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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

a Moottorin ja tulostuspään etäisyys 

DOF Vapausasteiden määrä 

L1 Moottorin kiinnitetyn varren pituus 

L2 Ensimmäiseen varteen kiinnitetyn toisen varren pituus 

M Vapausasteiden määrä 

n Jäsenten määrä mekaniikassa  

𝑗1 Yhden vapausasteen parien lukumäärän 

𝑗2 Kahden vapausasteen parien lukumäärän 

P3 Tulostuspään asema 

P0 Ensimmäisen moottorin sijainti 

P0
′ Toisen moottorin sijainti 

P1 Ensimmäisen varren toinen päätesijainti 

P2 Toisen varren toinen päätesijainti 

 

α1 Ensimmäisen moottorin kiinnitetyn varren kulma 

α2 Toisen moottorin kiinnitetyn varren kulma 

 

RepRap  Replicating Rapid Prototyper 

EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory) 

Haihtumaton puolijohdemuisti 

Arduino IDE Arduino (integrated development environment) 

ohjelmointiympäristö 

Scara  Selective Compliance Assembly Robot Arm  
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1 JOHDANTO 

 

 

Avoimen suunnitteluprojektin periaatteena on, että kuka tahansa voi muokata ja kehittää 

kyseistä projektia. Tämä tarkoittaisi teoriassa rajattoman suuruista kehittäjäryhmää, jotka 

ovat samassa projektissa. Avoimen projektin saavutuksia voi käyttää kuka vain, vaikka ei 

itse olisikaan mukana. Pääperiaate on jakaa kaikkien kesken tieto ja työ. Nykyään 

tunnettuja avoimia projekteja ovat esim. mikrokontrolleri Arduino, käyttöjärjestelmä Linux 

ja verkkoselain Firefox. Tässä työssä keskitytään avoimeen projektiin nimeltä RepRap 

(Replicating Rapid Prototyper). Projektin päämääränä on kehittää 3D-tulostin, joka 

voidaan valmistaa 3D-tulostimella tulostetuista osista. Nykyiset RepRap-projektin 

tulostimet on valmistettu 60 % 3D-tulostetuista osista. Tämä kandityö keskittyy tarkemmin 

itse 3D-tulostimen mekanismiin, jolla 3D-tulostimen tulostuspään liikutetaan. Aiheesta on 

Adam Kłodowski tehnyt tutkimustyön, jota sovelletaan tässä työssä käytäntöön.  

 

1.1 Tausta 

RepRap-projekti aloitettiin vuonna 2005 Tri. Adrian Bowyer toimesta. Hän halusi kehittää 

tulostimen, joka voi tulostaa itse itsensä. Näin tulostimen hinta madaltuu kokoajan, jolloin 

jokainen voi hankkia 3D-tulostimen vaivattomasti ja ilman suuria kustannuksia. 

Ensimmäinen tulostinprototyyppi oli nimeltään Darwin, joka valmistui vuonna 2007. 

(Evans, 2012, s. 2.) Tämän tulostimen hinnaksi tuli noin 500 €. Seuraavan kehitysversion 

(Mendel) hinnaksi tuli jo 350 €. (Jones, Haufe & Sells, 2009, s. 30.) RepRap-projektissa on 

kehitetty tähän mennessä 51 erilaista tulostinversiota ja lisää on kehitteillä jatkuvasti. 

(RepRap, 2015a)  

 

RepRap-projektin tavoite on myös pitää tulostimen osien kappalemäärän vähäisenä. 

Kappaleita joita ei voi tulostaa, tulee olla rakenteelta yksinkertaisia ja edullisia. 

Olettamuksena on, että yksinkertaisia ja edullisia osia löytyy mistäpäin maailmaa tahansa. 

Avoimuuden takia RepRap-projektista on olemassa erilaisia toteutuksia tulostuspään 

ohjauksessa. Yleisin ohjauksessa käytetty tapa on suorakulmainen eli karteesinen ohjaus, 

jossa kukin moottori liikuttaa tulostuspäätä lineaarisesti joko x-, y- tai z-akselin 

suuntaisesti. (Evans, 2012, s. 2.) Tähän mennessä valmistetuista tulostimista 44 käyttää 
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tulostinpään ohjaukseen karteesisista ohjausta. Karteesista ohjausta käyttävä tulostin on 

esitetty kuvassa 1a. Ratkaisu on helppo, toimiva ja tarkka. Kuitenkin tarvittavien osien 

määrä on suuri, ja laite tarvitsee paljon tilaa. Kuvassa 1a esitetyn version tilantarve on 1,26 

m3. Toinen tapa on deltakinematiikkainen ohjaus, jossa tulostuspää on kiinnitetty varsilla 

kolmeen hissiin, joita liikuttelemalla saadaan tulostuspää halutulle paikalle. Laitteen 

toimintaperiaate näkyy kuvassa 1b. Tämän tavan huono puoli on se, että siinä on paljon 

osia ja mekanismi on monimutkainen.  

1.2 Tavoitteet ja ratkaisut 

Tavoitteena on tutkia ja soveltaa Adam Kłodowskin tutkimusraporttia erilaisesta ohjaus 

tavasta. Siinä tutkitaan Scara-robotin tapaista mekaniikkaa, jossa kaksi moottoria ohjaa 

kahta toisiinsa kiinnitettyä käsivartta. Ratkaisun periaate esitetään kuvassa 2. Varsien 

kulmia muuttamalla, eli moottorin roottoria pyörittämällä, saadaan tulostuspää liikkumaan 

halutulle paikalle. Tämän mekanismin avulla pystytään suurin osa laitteen komponenteista 

tulostamaan itse, paitsi nivelten laakerit, ruuvit ja moottorit. Mekanismille tulisi saada 

sama tarkkuus kuin nykyisissä karteesisessa ohjauksessa. Mekanismi myös vähentää 

komponenttien määrää ja keventää rakennetta.  

 

 

 

 

Kuva 1. a)Karteesi kinematiikkaa käyttävä tulostin (Haeckel, 2015) ja b) delta 

kinematiikka käyttävä(Rostock Mini Pro, 2015). 
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Mekanismista oli luotu kinemaattinen MATLAB-malli, jonka avulla pysyttiin 

tarkastelemaan mekanismin toimivuutta. Käänteiskinematiikka optimoitiin vielä 

mikrokontrollerin kielelle C++. Tulostimelle luotiin oma sulautettu ohjausjärjestelmä, 

mikä pystyy lukemaan G-koodin komentoja, laskemaan käänteiskinematiikan ja 

ohjaamaan moottoreita.  

 

 

  

 

Kuva 2. 3D- tulostimen ohjausmekanismi (Kłodowski, 2014).  
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2 SUUNNITTELU JA TIEDOT 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi mekanismin toteutusta varten hankittu esitietoa. Työn 

pääpaino on sulautetun järjestelmän tutkimisessa ja sen toteutuksessa. Suunnittelussa 

käsitellään kinematiikan teoriaa ja laitteistoon vaadittavien komponenttien teoriaa.  

 

2.1 Vapausasteet 

Jotta saadaan jotain viitteitä kinematiikan liikemahdollisuuksista, tulee määrittää 

mekanismin vapausasteiden lukumäärä (DOF, degree of freedom). Luku kertoo, onko 

mekanismi vapaasti liikkuva vai ei. Mekanismi voi aidosti liikkua, kun vapausasteitten 

lukumäärä on vähintään yksi. Määritelmän mukaan aidolla mekanismilla on vain yksi 

vapausaste. (Airila, 1993, luku 2 s. 4.)  

 

 

Vapausasteiden määrä voidaan laske Kuzbachin menetelmän avulla käyttäen 

tasomekanismin kaavaa 1. Kaavassa M kertoo vapausasteitten määrän, n jäsenten määrän, 

𝑗1 yhden vapausasteen parien lukumäärän ja 𝑗2 kahden vapausasteen parien lukumäärän. 

Työn mekanismissa on 5 nivelliitosta (revolution joint) ja 4 objektia eli tulostettua vartta.  

Täten jäsenten määrä on 5, kun lasketaan maa mukaan, ja yhden vapausasteen pareja on 5. 

Näillä luvuilla saadaan kaavan tulokseksi 2 vapausastetta. Tämä tarkoittaa, että laite voi 

vapaasti liikkua x- ja y-suunnassa, mutta ei pysty kiertymään.  

 

2.2 Robotin koordinaatistojärjestelmät 

Robotin ohjaukseen on olemassa erilaisia tapoja. Kuvassa 3 on esitetty viisi yleisintä 

teollisuudessa käytettyä koordinaatistojärjestelmää. Nämä viisi ovat suorakulmainen 

(Cartesian), sylinterimäinen (Clyindrical), pallomainen (Polar), SCARA (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm) ja nivelmäinen (Revolution) koordinaatistojärjestelmä. 

Yleisemmät teollisuus robotit koostuvat jäykistä varsista, jotka on kiinnitetty toisiinsa 

nivelellä (revolution joint), joista yksi on lukittu maahan ja ketjun toinen pää voi liikkua 

 𝑀 = 3(𝑛 − 1) − 2𝑗1 − 𝑗2 (1) 
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vapaasti. Laitteen työkäden sijaintia ei tarvitse mitata, vaan sen sijainti se voidaan laskea 

kinematiikan avulla käyttäen muuttujina nivelkulmia. (Pires, 2007, s. 37.) 

 

 

Kuva 3. Robottien yleisimmät koordinaatistojärjestelmät (Pires, 2007, s.37). 

 

2.3  Kinematiikka 

Dynamiikka voidaan jakaa kahteen ryhmään: kinetiikka ja kinematiikka. Kinetiikka tutkii 

voimien, massojen ja liikkeiden välisiä yhteyksiä, toisin kun kinematiikka on kiinnostunut 

pelkästään geometrisestä liikkeestä. Kinematiikassa havainnoidaan kappaleen asemaa, 

nopeutta ja kiihtyvyyttä. (Airila, 1993, luku 2 s. 6.) 

 

Suora kinematiikka ratkaisee annetuilla kulmilla loppupään aseman (paikan ja suunnan) 

globaalissa koordinaatistossa. Suoran kinemaattisen yhtälön voi ratkaista yksikäsitteisesti, 

kun tiedetään laitteiston mitat. (Craig, 2005, s. 4-7.) 

 

Käänteinen kinematiikka eli käänteiskinematiikka ratkaisee loppupään aseman avulla 

nivelkulmat. Käänteiskinematiikan yhtälöt ovat epälineaarisina vaikeita tai jopa 

mahdottomia ratkaista suljetussa muodossa. Joissakin tapauksissa ratkaisua ei ole tai niitä 
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on monia. (Airila, 1993, luku 3 s. 2-3.) Käänteiskinematiikan tutkimusta varten käytettiin 

MATLAB-ohjelmistoa, jolla pystytään toteuttaa käänteiskinematiikan laskenta ja 

simuloimaan mekanismia näiden tietojen perusteella.  

 

2.4 Mikrokontrolleri 

Sulautettuja mikrokontrollereita esiintyy nykyisin kaikissa elektronisissa laitteissa, kuten 

kameroissa, televisiossa, videokameroissa, puhelimissa, leluissa jne. Niihin on kytketty 

antureita, käyttäjälle rajapintoja (painikkeet ja näyttö) ja toimilaitteita. Ohjelmoitavat 

mikrokontrollerit tuovat järjestelmään joustavuutta ja helpottavat kehittäjän työtä. 

Mikrokontrollerin periaate näkyy kuvassa 4. (Bishop, 2008, s. 4-3.) 

MikrokontrolleriMikrokontrolleri

Prosessori

Koodi

muisti

Data 

muisti

Kello

generaattori

perifeerinen 

sykli

 

Kuva 4.  Mikrokontrollerin lohkokaavio (Bishop, 2008, s. 4-3). 

  

2.5 Vaihtoehdot sulautetulle ohjausjärjestelmällä 

Tietokonetta käyttäviä säätöjärjestelmiä on avoimia ja suljettua. Avoimessa 

säätöjärjestelmässä, eli ohjausjärjestelmässä tietokone lähettää toimilaitteelle 

toimintasuureet, joiden avulla toimilaite ohjaa prosessia tai laitteita. Suljetussa 

ohjausjärjestelmässä toimilaite saa vielä jatkuvaa palautetta toiminnasta, minkä tiedon 

mukaan ohjausjärjestelmä osaa korjata tai muokata toimintaa. Yleisiä avoimia järjestelmiä 

on askelmoottorin ohjaus. Ohjauksen lohkokaavio näkyy kuvassa 5. (Airila, 1993, luku 6 
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s.1.) Tässä työssä askelmoottorit tai varret eivät lähetä paikkatietoja, joten järjestelmä on 

avoin. 

 

Sulautetun ohjausjärjestelmän tehtävä oli tulkita G-koodi komennot, laskea 

käänteiskinematiikka ja liikuttaa moottoreita. Toteutuksen tavoitteena on pitää laitteisto-

ohjelmiston riippumattomana eli millä tahansa ohjelmalla voisi lähettää G-koodin 

komennot ohjausjärjestelmälle. Tekemällä käytetyimmän standardin mukaisen G-koodin 

tulkintaohjelman, voidaan laiteelle lähettää G-koodi eri ohjelmilla.  

 

2.6 Askelmoottori 

Askelmoottoria ohjataan jännitepulsseilla, jolloin yhdellä pulssilla moottori liikkuu yhden 

askeleen verran. Lähetettyjen pulssien määrällä voidaan laskea roottorin asema ja 

pyörimisnopeus ilman erillistä asema-anturia. Tyypillisesti asemointi virhe 

askelmoottoreissa on 0,1°, mutta se ei kuitenkaan kumuloidu eteenpäin. Askelmoottori 

soveltuu hyvin digitaaliseen ohjaukseen, pieniin x-y-pöytiin ja kaikkiin kohteisiin, jossa ei 

tarvitse suurta vääntöä. (Airila, 1993, luku 5 s. 28.) 

 

Askelmoottorityyppejä on kolmea erilaista: muuttuva reluktanssimoottori (MR-moottori), 

kestomagnetoitu askelmoottori(KM-moottori) ja hybridimoottori. Kaikissa kolmessa on 

sama periaate: aktivoimalla tietty vaihe, saadaan aikaiseksi yksi askel. Aktivoimalla 

Käyttäjä

Tietokone
Lähtö-
liitäntä

Prosessi
Ohjausarvot

 

Kuva 5. Avoin säätöjärjestelmä eli ohjausjärjestelmä (Airila, 1993, luku 6 s. 1). 
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useampi vaihe samanaikaisesti, saadaan moottori liikkumaan pienemmän askeleen. 

Samalla vääntömomentti suuruus pienenee ja asemointitarkkuus heikentyy. (Airila, 1993, 

luku 5 s. 28.) 

 

Kuvassa 6 esitetään askelmoottorin yksinkertaistettu malli ja periaate. Kuvassa on neljä eri 

vaihetta (A, B, C ja D) ja kuusihampainen roottori, joten moottorissa on 24(4 × 6) 

mahdollista asentoa. Tällöin yhden askeleen koko saadaan jakamalla koko ympyrä 

mahdollisilla askelten määrällä, jolloin yhden askeleen kooksi saadaan 15 ° . Tässä 

projektissa käytettiin hybridimoottori, jossa on sekä kestomagneetti että käämejä. 

Ominaisuuksiltaan moottoria on reluktanssi- ja kestomagneettimoottorin yhdistelmä. 

(Airila, 1993, luku 5 s. 28.) 

  

 

Kuva 6. Askelmoottorin periaate (DC Motors, 2015). 
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3 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi käytettyjä tapoja ja edellisen kappaleen teorian 

soveltamista. Laitteistossa pyritään käyttämään mahdollisimman halpoja osia ja pyritään 

tekemään toteutuksesta mahdollisimman yksinkertainen. RepRapin yksi tavoite on pystyä 

kokoamaan laitteisto edullisista osista tai osista, jotka ovat helposti saatavana. Näin syntyy 

erilaisia toteutuksia. 

 

3.1 Käänteiskinematiikka 

Haluttu määränpää voidaan saavuttaa kolmella eri tavalla eli käänteiskinematiikka 

ratkaisuja on kolme. Laitteen tavoite ei ole saavuttaa sijaintia näin monella eri tavalla, 

koska se monimutkaistaa laskentaa ja tämä hidastaa laitteistoa. Ongelmaan ratkaisuna on 

rajoittaa moottoreiden liike 180 ° , näin käänteiskinematiikan ratkaisuja on tasan yksi. 

Ratkaisu ei kuitenkaan rajoita laitteen toiminta-aluetta.  

 

Käänteiskinematiikalla laskettavat nivelkulmat ovat 𝛼1 ja 𝛼2, ja haluttu määränpää on 𝑃3. 

Kulma 𝛼1 kertoo missä kulmassa ensimmäisen moottorin kiinnitetyn varsi on ja 𝛼2 kertoo 

missä kulmassa toisen moottorin kiinnitetyn varsi on. Piste 𝑃3 kertoo tulostuspään sijainnin 

globaalissa koordinaatistossa. Kuvassa 7 havainnollistetaan käytettyjen muuttujien 

merkitykset laitteistossa. Koordinaatiston origo sijaitsee pisteitten 𝑃0
′  ja 𝑃0   välissä. 

Pisteiden 𝑃0 ja  𝑃1 välimatkan pituus on vakio 𝐿1, ja pisteiden 𝑃1 ja  𝑃3 välimatkan pituus 

on vakio 𝐿2. Pisteen 𝑃0 paikalla on moottori, joka kääntää vartta 𝛼1 asteen verran.  

 

 

Kaavassa 2 on moottorin paikkakoordinaatisto, missä d on etäisyys origosta. Janan a pituus 

saadaan Pythagoraan lauseen avulla laskemalla globaalissa koordinaatistossa 𝑃0  ja  𝑃3 

pisteen välinen etäisyys kaavan 3 avulla. (Kłodowski, 2014, s. 3.) 

 
𝑃0 = [

𝑑
0

] 
(2) 

 
𝑎 = √(𝑃3𝑥 − 𝑃0𝑥)2 + (𝑃3𝑦 − 𝑃0𝑦)2 

(3) 
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Kuva 7. 3D-tulostimen ohjausmekanismin geometria (Kłodowski, 2014).  

 

Jotta voidaan ratkaista janan 𝑎1  pituus, muodostetaan kaksi kolmiota 𝑃0  ja  𝑃3  pisteen 

väliin, joilla on yhteisenä sivuna ℎ1. Näiden suorakulmaisten kolmioiden avulla saadaan 

laskettua janan 𝑎1 pituus kaavan 4 avulla. (Kłodowski, 2014, s. 3.) 

 

 

Janan 𝑎1  pituuden avulla voidaan laskea kolmioiden yhteisen sivun ℎ1  pituus kaavan 5 

avulla (Kłodowski, 2014, s. 3). 

 

Kolmannen ja neljännen kaavan tulosten avulla voidaan muodostaa vektori 𝑅1 kaavan 6 

avulla (Kłodowski, 2014, s. 4). 

 

 
𝑎1 =

(𝐿1
2 + 𝑎2 − 𝐿2

2 )

2𝑎
 

 

(4) 

 
ℎ1 = √𝐿1

2 − 𝑎1
2 

 

(5) 

 
𝑅1 = (𝑃3 − 𝑃0)

𝑎1

𝑎
 

 

(6) 

 
𝐻1 = [

0 −1
1 0

] 𝑅1

ℎ1

𝑎1
 

 

(7) 
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Vektori 𝐻1 alkaa vektorin 𝑅1 päästä kohtisuoraa sijaintia 𝑃3 ja vektorin pituus on  ℎ1, jolle 

on ratkaisu kaavassa 7. Tämä voidaan ajatella 90𝑜 kääntyneeksi 𝑅1 vektoriksi, jonka pituus 

on ℎ1. (Kłodowski, 2014, s. 4.) 

 

Kun nämä kaksi vektoria yhdistetään alkuvektoriin 𝑃0 , saadaan kaavan 8 mukaan 

ratkaisuna 𝑃1 sijainti globaalissa koordinaatistossa (Kłodowski, 2014, s. 4). 

 

Kun tiedetään 𝑃1 paikka globaalissa koordinaatistossa, voidaan laskea kulma 𝛼1 kaavan 9 

avulla (Kłodowski, 2014, s. 4). 

 

Vastaavasti kulman 𝛼2 ratkaisu saadaan soveltamalla samoja kaavoja pienillä muutoksilla. 

Piste 𝑃0  on nyt d verran vasemmalla origosta eli –d. Vektorissa 𝐻1 käännetään 𝑅1 

päinvastaiseen suuntaan eli käytetään 𝐻1:n matriisin transpoosia. Näiden avulla saadaan 

laskettua pisteen 𝑃2  paikka, jonka avulla saadaan laskettua 𝛼2.  Näiden kaavojen avulla 

saadaan tietää kuinka paljon moottorien tulee pyöriä, jotta mekanismi saavuttaa sijainnin 

𝑃3.  

 

3.2 MATLAB-malli 

Yleisimmissä 3D-tulostimissa tulostusalue on suuruudeltaan 180 × 180 mm:stä 200 × 252 

mm:iin. Tässä työssä tulostusalueeksi valittiin 200 × 200 mm. Kun tiedetään tulostusalue, 

voidaan sen avulla optimoida varsien 𝐿1 ja 𝐿2 pituudet. Näillä tiedoilla ensimmäisen varren 

pituudeksi saadaan 150 mm ja toisen varren pituudeksi 220 mm. Näillä arvoilla saadaan 

tulostusalueeksi 297 × 201 mm. (Kłodowski, 2015,s. 5.) Todellisuudessa tulostus alue on 

suurempi, kuten nähdään kuvassa 8.  

 

 

 

 𝑃1 = 𝑃0 + 𝑅1 + 𝐻1 (8) 

 
𝛼1 = asin(

𝑃1𝑦 − 𝑃0𝑦

𝐿1
) 

 

(9) 
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Kinematiikan testaamista varten luotiin MATLAB-malli. Näin pystyttiin tarkastelemaan 

miten mekanismi toimii virtuaalisesti. Pisteet kuvassa 8 ovat sijainteja, joihin mekanismi 

ulottuu. Punaisten pisteiden tiheys kertoo askelkoosta. Suurella askelkoolla pisteiden 

etäisyys on suurempi toisistaan.   Kuvasta huomataan, että origon lähellä on enemmän 

saavutettavia pisteitä, jolloin tätä aluetta voidaan hyödyntää tarkempien kappaleiden 

tulostamiseen.  

 

Askelkoolla 1.8°, keskimääräinen poikkeama oikeasta sijainnista oli 1,77 mm ja 

suurimmillaan etäisyys oli 3 mm. Poikkeama on suuri, kun verrataan tulosta 

karteesiohjauksen tulostustarkkuuteen, joka on keskimääräisesti 0,3 – 0,04 mm. (Evans, 

2012, s. 17.) Kuvasta 9 nähdään vertailuna oikeiden pisteiden muodostaman ympyrä ja 

tulostimen muodostaman ympyrä, mikä on enemmän kulmikas. Tästä voidaan nähdä, että 

tarkkuus paranee lähempänä origoa.  

 

Kuva 8. Mallinnettu tulostusalue (Kłodowski, 2015, s. 6).  
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Kuva 9. Kuvassa näkyy ohjelmistolle syötetty reitti ja sen päällä on esitetty mekanismin 

kulkema kulmikasreitti. Tulostus tarkkuus on heikennetty tässä kuvassa, jotta saataisiin 

osviittaa mekanismin käyttäytymisestä.  

 

3.3 Sulautettu ohjausjärjestelmä  

Ohjausyksikön ohjelmointi tapahtuu Arduino-alustan C++ kaltaisella kielellä. MATLAB-

mallista löytyvää käänteiskinematiikan laskentaa voitiin hyödyntää ohjelmoidessa 

Arduino-alustalle C++:llä. Koodi optimoidaan Arduino-alustalle sopivaksi, eikä siinä saa 

esiintyä päällekkäistä laskentaa.  

 

Sulautettuja ohjausjärjestelmiä vaihtoehtoja kehitettiin 5 erilaista. Päätös oikeasta 

valinnasta tehtiin RepRap-projektin tavoitteiden mukaan. Ensimmäisessä menetelmässä 

järjestelmässä on tietokone ja mikrokontrolleri. Tietokone lähettää USB-portin kautta 

mikrokontrollerille G-koodin komennon, minkä jälkeen mikrokontrollerin tehtäväksi jää 

G-koodin tulkinta, käänteiskinematiikan laskenta ja moottorien ohjaus. Tietokone lähettää 

seuraavan määränpään, kun mikrokontrolleri on ilmoittanut saavuttaneensa edellisen 

määränpään. Kun mikrokontrolleri on saanut seuraavan määränpään, se jakaa saadun 
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paikkakoordinaatin ja tämänhetkisen paikkakoordinaatin välisen matkan 0,01 mm osiin. 

Moottorille lähetetään askel 0,01 mm välein. Kuvassa 10 on ratkaisun vuokaavio. Kyseisen 

ratkaisun haittapuolena on mikrokontrollerin käänteiskinematiikan laskentanopeudessa. Jos 

laskenta on liian hidasta, saattaa liikerata hidastua ja aiheuttaa tulostuksessa epätasaisuutta. 

PC ArduinoG-koodi

Tulkitsee G-koodin

Laskee 
käänteiskinematiikan

Liikuttaa 
moottoreita

Onko päätepiste 
saavutettu?

Ei

Lähetään PC:lle 
”ok” viesti

Kyllä

 

Kuva 10. Sulautetun ohjausjärjestelmän ensimmäinen vaihtoehto. 

 

Toisessa menetelmässä kaikki mahdolliset sijainnit ja niitä vastaavat moottorien asennot 

tallennetaan SD-muistikortille. Toiminta on lähes sama kuin ensimmäisessä, mutta 

käänteiskinematiikkaa ei tarvitse laskea, vaan arvot haetaan SD-muistikortin binäärisestä 

taulukosta. Menetelmä säästää laskentatehoa, mutta on taas riippuvainen SD-muistikortin 

lukunopeudesta. Lisäksi kaikki mahdolliset paikat pitää tallentaa kortille, ja niiden 

kirjoitusta ja lukua varten tulee luoda oma aliohjelma. Muistissa olevien tietojen 

muuttaminen jälkeenpäin olisi työlästä, jos esimerkiksi askelkoko tulisi muuttaa 

jälkeenpäin. 

 

Kolmannessa menetelmässä käänteiskinematiikan laskenta on siirretty tietokoneelle. 

Tietokone tulkitsee G-koodin, laskee käänteiskinematiikan ja lähettää oikeat kulmat 

mikrokontrollerille, joka liikuttaa moottoreita. Tietokone pystyy laskemaan kaikki kulmat 

valmiiksi, joten laskentateho ei hidasta tässä menetelmässä. Menetelmän nopeus riippuu 
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siitä, kuinka nopeasti tietoa pystytään lähettämään ohjaimelle. Esimerkiksi 

mikrokontrolleri Arduinon suurin mahdollinen tiedonsiirtonopeus on 115200 bit/s. 

Voidaan laskea tulostimen teoreettinen suurin nopeus.  

 

Numeron 1 muuttaminen bitiksi vie 8 bittiä. Jos lähetettävä arvo on viiden numeron 

tarkkuudella, tarvitsee sen ilmoittamiseen 17 bittiä. Lisäksi lähetettäviä kulmia on kaksi, 

joten ilmoittamiseen tarvitaan 34 bittiä. Lisäksi viestin alussa tulee olla komentonumero, 

joka kertoo mikrokontrollerille komennon tarkoituksen. Siihen riittää vain yksi numero eli 

8 bittiä. Jokainen liike vaatii siis 42 bittiä. Kun tiedonsiirtonopeus on 115200 bit/s, voi laite 

tällä nopeudella tehdä 2742 liikettä sekunnissa. Kun tiedetään vielä jokaisen liikkeen 

olevan 0,01 mm suuruinen, saadaan suurimmaksi nopeudeksi 27 mm/s. Jos tähän otetaan 

vielä huomioon ohjausjärjestelmän viive, kun järjestelmä tulkitsee komentoa, on 

todennäköisesti nopeus vielä pienempi. Menetelmä myös vaatii oman ohjelmiston 

asennettavan tietokoneelle, ja kommunikointia varten tulee luoda oma komentotaulukko. 

Jos tiedonsiirtoa varten tulee asentaa oma ohjelmisto, ei laite ole enää 

laitteistoriippumaton.  

 

Neljäs menetelmä muistuttaa ensimmäistä menetelmää, mutta laskentateho on jaoteltu. 

Siinä G-koodi komento lähetetään mikrokontrollerille, joka jakaa laskentatehtävät 

laskentaa varten suunnitelluille mikrokontrollereille. Kukin mikrokontrolleri laskee sille 

annetun sijainnin käänteiskinematiikan ja lähettää vastauksen takaisin 

päämikrokontrollerille, joka ohjaa tulosten perusteella moottoreita. Riippuen alustojen 

määrästä, jokainen alusta laskee joka toisen tai joka kolmannen tai joka neljännen jne. 

Näin päämikrokontrolleri saa vuorotellen eri mikrokontrollereilta oikeat kulmat. Jos yksi 

mikrokontrolleri poistuu käytöstä, voidaan laskenta siirtää jäljellä oleville. Saman paikan 

laskenta voidaan myös lähettää kahdelle eri mikrokontrollerille ja vertailla näiden tulosta, 

jolloin pienennetään virheiden mahdollisuutta. Laskenta tapahtuu nopeammin kun työtä on 

jaoteltu. Kuitenkin järjestelmä toisi kokoonpanoon lisää monimutkaisuutta ja nopeus 

riippuisi kommunikointi tavasta. Monimutkaisuus on lisäksi yksinkertaisen RepRap-

projektin tavoitteen vastainen.  
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Viides menetelmä on hankkia yhden piirilevyn tietokone eli minitietokone, jolla on 

tietokoneen ominaisuudet. Tähän tehtävään sopisivat Raspberry pi tai A10-OlinuXino-

LIME. Molempien käyttöjärjestelmänä toimii Linux. Raspberry pi:ssä on 700 Mhz ja 

OlinuXino:ssa on 1Ghz prosessori eli molemmista löytyy riittävästi laskentatehoa. 

Raspberry pi:n alkuperäinen hinta on 25 $ eli 22,5 € (25.3.2015) ja OlinuXinon hinta 

heidän itsensä ilmoittamana on 30 € (25.3.2015), joten kummankaan hinta ei ole 

merkittävä koko budjettiin nähden. Toiminta periaate on sama kuin ensimmäisessä 

ratkaisussa. Tietokone lähettää G-koodin komennon minitietokoneelle, minitietokone 

tulkitsee G-koodin, laskee käänteiskinematiikka ja pyörittää moottoreita. Vaikkakin 

molemmat minitietokoneet ovat tehokkaita, niiden heikkous on liian monimutkainen 

järjestelmä sulautetuksi ohjausjärjestelmäksi. Laitteisto vaatii pelkän ledin ohjaamiseen 

lisä ajureiden asentamisen. Lisäksi järjestelmät voivat kaatua helpommin, kuin esim. 

Arduino. 

 

3.4 Ohjelmointi 

Alustan käänteiskinematiikan laskemat kulmat muutetaan askeleiksi, mikä helpottaa 

moottoreiden seurantaa ja ohjausta. Käänteiskinematiikka antaa nivelkulmien tulokset 90° 

ja -90 °  väliltä. Kun jaetaan koko ympyrä 360 °  yhdellä askeleella, saadaan askeleina 

kokoympyrän kooksi 12800. Joten askeleissa kulma 90° on 3200. Jotta moottoreita olisi 

helpompi seurata, siirretään askelten seurantaa 3200 askelta eteenpäin, jolloin ei tule 

miinus askeleita.  Kuvassa 11 nähdään askeleiden asettelu koordinaatistossa.  

 

Kuva 11. Kulmien muutos askeleiksi. 
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Sulautettuun järjestelmään ei ole ohjelmoitu koko 3D-tulostimen vaatimaa ohjelmistoa, 

koska tässä työssä tutkitaan pelkästään mekaniikkaa. Laitteisto-ohjelmistoon on 

ohjelmoitiin toimimaan seuraavat G-koodin komennot: G0, G1, G25, G28, G90 ja G91. 

Kuvassa 12 nähdään ohjelman toimintamallista vuokaavio. Ohjelmaan ei myöskään 

ohjelmoitu M-koodin tulkintaa, koska tulostimessa ei ole vielä itse prosessin ohjausta.  

Ohjelmistossa pyrittiin selkeään ulkoasuun käyttämällä yhtäläistä ulkoasuvaatimusta. 

Myös muuttujien nimeämiseen kiinnitettiin huomiota, jotta niiden käyttötarkoitus selviäisi 

helposti. Komennolle G1 tehtiin kaksi eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on 

sandardin mukainen ja toinen vaihtoehto on laitteisto testausta varten.  Standardia varten 

tulee laitteiston koordinaadisto siirtää käyttöalueelle. Standardi vaihtoehdossa X:n arvosta 

vähennetiin 70 mm, ja Y:n arvoon lisättiin 100 mm ja muutettiin negatiiviseksi. Näillä 

arvoilla käänteiskinematiikka pystyi laskemaan kulmat.  Toinen versio on testausta varten, 

missä arvoja ei muuteta. Syötettyjen tulosten alue rajattiin tulostusalueen suuriseksi. Näin 

X arvot rajattiin -150 ja 150 väliin ja Y:n arvot rajattiin -100 ja -300 välille. Jos tämä arvo 

ylittää alueen, lähettää ohjelmisto viestin ” Out of the printing area\n” ja ”error”.  

Arduino lukee lähtetyn 
komentorivin

Tulkitaan annettu komento

G0/G1 G28 G90 G91

Luetaan koordinaatit

Lasketaan 
käänteiskinematiikka

Siirytään tarvittava 
askelmäärä

Molemmat kädet 
nollautuvat vuorotellen

Asettaa moottorit 
kotiasemaan

Asettaa absoluuttisen 
mitoituksen

Asettaa 
inkrementaalisen(suhteellisen) 

mitoituksen

 

Kuva 12. Vuokaavio ohjausjärjestelmästä. 
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3.3.1 G-koodi 

RepRap-projektissa käytetään tietokoneen ja tulostimen välisessä kommunikoinnissa NIST 

RS274NGC-standardin mukaista G-koodin komentoja (RepRap, 2015b). Tässä työssä 

käytetyt G-koodin komennot ovat myös voimassa ISO 6983 standardissa, joten myös 

vanhempia numeerisesti ohjatun työstökoneen G-koodin viestintäohjelma voidaan käyttää. 

Näin saadaan laitteisto-ohjelmisto riippumattomaksi viestintäohjelmasta.  

 

G-koodin komennon avulla annetaan mikrokontrollerille työtehtävät. Koodilla voidaan 

esim. antaa koneistolle määränpää tai antaa käsky kalibroida asemansa. Käsky muodostuu 

osoitteesta G ja sitä seuraavasta luvusta, mikä kertoo komennon tarkoituksen. Koodirivit 

syötetään standardin mukaisessa muodossa. (Vesamäki, 2007, s. 47.)  

 

RepRap projektissa G0 ja G1 ovat samoja komentoja (RepRap, 2015b). Komennon jälkeen 

tulee kirjain X, Y, Z, A, B tai C, jonka jälkeen tulee kirjaimen numero. Komennon jälkeen 

tulevia numeroita saa muuttaa, ja vähintään yksi muuttuja pitää lähettää. Ohjelman tulee 

lähettää virheviestin, jos syötetty koordinaatisto on suurempi kun tulostusalue. (Kramer, 

2000, s. 23.) 

 

Komento G28 käskee tulostuspään asettua kotiasemaan. Ensimmäiseksi molemmat 

moottorit ajetaan mahdollisimman nopeasti nollausmikrokytkimelle ja tämän jälkeen 

takaisin kotiasemaan. (RepRap, 2015b.) Tässä projektissa nollataan varren kulma eli 

moottorin askelsijainti, koska moottorin kulma on suoraan verrannollinen varren kulmaan. 

Molemmat moottorit pitää nollata erikseen, koska moottoreihin kiinnitetyt varret estävät 

yhtäaikaisen kalibroinnin. Nollauksen jälkeen asettaa laitteisto-ohjelmisto moottorin 0° 

kulmaan, joka on laitteiston kotiasema. Molemmat moottorit ovat nollakulmassa, kun 

tulostuspää on paikassa X 0 ja Y -91.65. 

 

Komento G90 asettaa absoluuttisen mitoituksen. Tämän jälkeen kaikki syötetyt 

koordinaatit vastaavat globaalin koordinaatiston sijainti.   

 



23 

Komento G91 asettaa inkrementaalisen eli suhteellisen mitoituksen. Tämän jälkeen 

syötetyt koordinaatit ovat suhteellisia edellisen pisteen nähden. Luvut kertovat kuljetun 

matkan pituuden.    

 

3.3.2 Kotiasemointi 

Komennolla G28 laite asettuu kotiasemaan käymällä läpi varsien ääriasennot. Standardin 

mukaan moottoreiden pitää mennä mahdollisimman nopeasti nolla asentoon, nopeasti 

hieman takaisin, hitaasti takaisin nollausmikrokytkimelle ja tämän jälkeen hitaasti 

kotiasemaan. Koordinaatistojen mitoitustila pitää olla absoluuttinen. 

 

Kuvassa 13a nähdään kytkentäkaavio kotiasemointia varten asennetuille kytkimille. 

Kytkentäkaaviossa on kaksi mikrokytkintä, joiden tehtävä on ilmoittaa milloin laite on 

ääriasennossa. Vastuksena käytettiin 10 kΩ vastusta, jota suositellaan Arduinon sivustolla 

(Arduino, 2015c). Vastukset estävät laitteen menemistä oikosulkuun, kun kytkintä 

painetaan.  

 

G28

Ajetaan moottori2 180° kulmaan, 

jotta moottori1 voi kulkea alustus 

painikkeelle

Moottori1 kulkee niin pitkään 
kunnes osuu alustus painikkeeseen

Nollataan mikrokontrollerin arvo

Ajetaan moottori1 90° kulmaan

Moottori2 kulkee niin pitkään kunnes 
osuu alustus painikkeeseen

Nollataan mikrokontrollerin arvo

Ajetaan moottori2 90° kulmaan  

Kuva 13. a) Vasemman puoleisessa kuvassa nähdään kalibroinnin kytkentäkaavio 



24 

Kotiasemoinnissa moottorille syötetään niin paljon askeleita, että varsi on saavuttanut 

ääriasennossa ja osuu mikrokytkimeen, jolloin ohjelman askelsijainti nollautuu. Tämä 

tehdään molemmille moottoreille, jonka jälkeen tulostinpää asettuu takaisin kotiasemaan. 

Ohjelman yksinkertaistettu vuokaavio näkyy kuvassa 13b.  

Ohjelmoinnin puolella on ehtona, että moottori pysähtyy kytkintä painettaessa ja lähtee 

tämän jälkeen takaisin. Tämä ei kuitenkaan toiminut, koska kytkimen ollessa painettuna se 

pysäyttää kaikki liikkeet. Kytkimen painautuessa kerran pohjaan jää signaali päälle 

lyhyeksi aikaa, jolloin ohjelmisto tulkitsee sen olevan päällä ja hyppää 

kotiinpaluukomennon yli. Tämä pystyttiin kuitenkin korjaamaan lisäämällä ohjelmistoon 

ehto, jolla määrätään otetaanko kytkin huomioon vai ei. 

  

Kalibrointia varten tulee tietää oikea askeletäisyys mikrokytkimestä 0 °  kulmaan. 

Oletusmatka on 3200 askelta, mutta tämä ei aina pidä paikkaansa mikrokytkimen sijainnin 

ja tulostettavien kappaleiden geometrian takia. Tätä varten luotiin oma G-koodin komento, 

jolla voidaan kalibroida nollakohtaa. Komennoksi valikoitiin G25, koska komennolla ei 

ollut toista toimintaa RepRap-projektissa eikä standartissa. Komento voitaisiin ohjelmoida 

myös M-koodikomentona. Kalibrointi tapahtuu asettamalla laite ensin kotiasemaan 

lähettämällä komento G28. Tämän jälkeen lähetetään Arduino-alustalle komento G25. Kun 

vartta haluttaan siirtää askeleen taakse tai eteenpäin, lähetetään alustalle viestinä 1 tai -1. 

Yksi numero vastaa yhtä askelta. Kun moottori on oikeassa paikassa, lähetetään Arduino-

alustalle numero 2, jonka jälkeen siirrytään kalibroimaan toista moottoria. Jokaisessa 

Arduino-alustassa on EEPROM-muistipaikka (Electronically Erasable Programmable 

Read-Only Memory, haihtumaton puolijohdemuisti), johon voidaan tallentaa tietoa, joka 

säilyy vaikka laite sammutettaisiin.  Tämä tieto luetaan joka kerta, kun laite käynnistetään. 

Näin saadaan kalibrointiarvot säilytettyä, vaikka laite on suljettuna. 

 

3.4 Järjestelmässä käytetyt komponentit 

Tätä projektia varten sovelletaan komponentteja, jotka löytyivät jo laboratoriosta. Käytetyt 

komponentit ovat Arduino Duemilanove, Nema 17 hybridimoottorit ja 

askelmoottoriohjain.  

 

Arduinossa. b) Oikean puoleisessa kuvassa on kotiaseman vuokaavio.  
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3.4.1 Ohjausyksikkö 

Mikrokontrollerialustaksi soveltui hyvin Arduino, sen edullisuuden ja helppokäyttöisyyden 

takia. Arduino on myös avoimen lähdekoodin projektin tulos, jolloin silläkin on ollut 

monta kehittäjää ja käyttäjää, joten laite on laajasti testattu. Arduinon käyttöalusta onkin 

kehitetty todella helppokäyttöiseksi, ja internetistä löytyy hyviä ohjeita tai jopa valmiita 

koodinpohjia, jolloin ei tarvitse uudestaan kehittää samoja asioita. Arduinon tavoite on 

helpottaa ihmisten lähestymistä mikrokontrollerin maailmaa. Arduinoon voidaan liittää 

digitaalisia ja analogisia antureita. Arduinon periaate on kontrolloida ohjauslaitteita 

koodilla käyttäen antureista saatua dataa. Arduino-alustoja on monia erilaisia ja tässä 

projektissa käytetään Duemilanove-alustaa, joka on esitetty kuvassa 14. (Arduino, 2015a.) 

 

Arduino-alusta valikoitui myös siksi, että alustaa on helppo ohjelmoida, ja se on 

kehittynein avoimista mikrokontrolleriprojekteista. Tämä tarkoittaa vähemmän virheitä itse 

pääohjelmassa ja alustassa. Ohjelmointi tapahtuu C++-kieleen pohjautuvaan Arduinon 

omaan ohjelmointikieleen. Alustan ja tietokoneen välinen yhteys saadaan käyttämällä 

USB-porttia. Itse kommunikointi tapahtuu Arduino IDE tai Reptier-ohjelman avulla. 

Arduino Duemilanovessa on Atmega 168 prosessori, jonka kellotaajuus on 16 MHz 

(Arduino, 2015b). 

 

Arduinon tehtävä on tulkita G-koodin komento, laskea käänteiskinematiikka saadulle 

sijainnille ja liikuttaa moottoreita oikeaan asentoon. Arduinolle komennot lähetetään 

 

Kuva 14. Arduino Duemilanove-alusta (Arduino, 2015b). 
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RepetierHost-ohjelman avulla. Repetier optimoi aina kyseisen tulostus reitin tulostimelle, 

jolloin Arduino-alustaan ei tarvitse ohjelmoida ratojen kulkureittiä ja sitä, kuinka tarkasti 

tulostin kulkee kyseistä reittiä.   

 

Moottoreita ohjataan lähettämällä sähköimpulssi digitaalisen pinnin kautta. Tämä tapahtuu 

ohjelmistossa käyttäen digitalWrite-komentoa. Siinä voi asettaa digitaalipinnin High 

(korkea) tai Low (matala)-asentoon. Arduino-alusta lähettää High–asennossa määrätyn 

pinnin kautta jatkuvaa 5 V jännitettä ja low-asennossa 0 V jännitettä. 

 

Komennon ajoa pystyttiin kuitenkin vielä nopeuttamaan muuttamalla komentoa 

laitteistoläheisemmäksi. Arduino sisältää Atmega 168 mikro-ohjaimen. Mikro-ohjaimella 

on 28 pinniä, joista jokaisella pinnillä on oma tehtävänsä. Kytkemällä mikro-ohjaimesta 

tietty pinni päälle saadaan jännite ulos halutusta Arduinon fyysisestäpinnistä. 

  

Komennolla digitalWrite ohjelmisto kulki 100 mm 13,21 sekunnissa eli nopeus oli 7,56 

mm/s. DigitalWrite-komento voitiin korvata laitteistoläheisemmällä komennolla PORTB 

|= _BV(PB5), jossa PB5 on mikro-ohjaimen pinnin osoite. Tällä komennolla 100 mm 

liikkeeseen kului 13,18 sekuntia eli nopeudeksi saatiin 7,58 mm/s. Nopeusero ei ole kovin 

suuri, mutta suuremman kappaleen tulostuksessa aikaerolla on merkitystä. 

 

3.4.2 Askelmoottorit 

Yleisin käytetty askelmoottori RepRap-projektissa on hybridiaskelmoottori. Yleisimmissä 

projektissa käytetyissä moottoreissa askeleen koko on 1.8°, jota voidaan pienentää 

askelohjaimella. (Evans, 2012, s. 2.) Tässä työssä käytetään Nema 17 SY42STH47-1684A 

hybridiaskelmoottoria, koska se on edullinen ja laajasti saatavilla. Ebay:ssä kyseinen 

moottori maksaa halvimmillaan 9$ eli 8,1€ (10.3.2015). Tämä on myös yleisesti käytetty 

moottorityyppi niin kaupallisissa tulostimissa kuin avoimissa projekteissa.  

 

3.4.3 Askelmoottoriohjaus 

Askelmoottorin askelkoko 1.8° aiheuttaa liian epätarkkaa tulostusjälkeä. Tämä ongelma 

ratkaistiin jakamalla askelkoko pienemmäksi. Askelkoon pienentäminen voidaan toteuttaa 

askelmoottoriohjaimella, jolla voidaan kytkeä eri vaiheita yhtä aikaa päälle. Ohjaimella 
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pystytään jakamaan askelkoko 1/1, 1/2, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ja 1/128 suhteilla. Tässä 

tutkimustyössä saatiin käyttöön FMD2725A-mallinen askelohjain. Tällä ohjaimella 

askelkoko jaetaan 64:llä, jolloin yhden askeleen kooksi saadaan 0,028125°. Tämä on 

riittävän tarkka mekanismille ja ohjaimelle. Jos askelkoko jaetaan 128, aiheuttaa se laitteen 

hidastumista ja mikrokontrolleri hyppää askeleita yli, jolloin paikkatiedot vääristyvät. Kun 

askelkoko jaettiin 64:llä, saatiin MATLAB-mallissa keskimääräiseksi etäisyydeksi oikeasta 

pisteestä 0,02 mm, ja se oli suurimmillaan 0,05 mm. 

 

3.4.4 Mekanismi 

Mekanismi oli suunniteltu niin, että suurin osa komponenteista voidaan tulostaa 3D-

tulostimella. Kuvassa 15 on esitetty kaikki 8 tulostettua kappaletta. Komponentit ovat 

valmistettu toisella 3D-tulostimella polyaktidista (PLA). Nivelkohdissa on käytetty 

suljettuja kuulalaakereita, ja moottoreiden liike välitetään hammashihnoilla suurimmille 

pyörille. Hammashihnat kiristetään kahden hampaan avulla pyörän välissä olevaan loveen. 

Tämä estää myös hammashihnojen luistamisen pyörältä. Kiinnitystapa on mahdollista, 

koska moottorien liike on rajattu 180°. Hihnoja voidaan kiristää liikuttamalla moottoreiden 

asemaa poispäin origosta. Itse moottorien vieressä näkyy mikrokytkimet, jotka ovat 

kalibrointia varten. Kuvan keskellä on isojen vaihdepyörien alla asetettava jalka, jotta laite 

pysyy pystyssä.  
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Kuva 15. Tulostimen kappaleet. 

 

Kuvassa 16 on esitetty ensimmäinen koottu mekanismiversio. Moottoriin kiinnitetty 

hammaspyörä ja vartta ohjaava pyörä muodostavat vaihteiston, jonka välityssuhde on 4. 

Askelmoottorin ohjaimen askeljako asetetaan 16, jotta askelkoko pysyisi samana. 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 16. Ohjausmekanismi.  
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Suunnittelun tuloksena saatiin luotua laitteisto, jota voitiin testata. Laitteeseen ei asennettu 

muita tulostimen vaatimia komponentteja, koska tarkoitus oli tutkia vain ohjausmekaniikan 

toimivuutta. Mekanismin varsia ei suunniteltu kestämään lisäpainoa. Testausta varten 

tulostuspäähän laitettiin LED-valo simuloimaan tulostuspään syöttöä. Yksi LED-valon 

tuloksista on esitetty kuvassa 17. Tämä kuva kuvattiin järjestelmäkameralla pitkällä 

valotusajalla, jotta LED-valon kulkema reitti piirtyisi kuvaan. Tämän menetelmän tarkistus 

ja mittaus osoittautui kuitenkin epätarkaksi, koska kuva vääristyy kamera linssin 

pyöreyden ja kuvakulman muuttumisen takia.  Mitattavia tuloksia saatiin laittamalla 

mustekynä tulostuspäähän. Tämä vaihtoehto aiheutti kitkaa, mikä tulee ottaa huomioon 

tuloksien tarkastelussa. aiheutuu kitkaa ja se tulee ottaa huomioon tulosten tarkastelussa.  

 

 

Kuva 17. Tulostimella piirretty kuva.  
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4.1 Tulostus tarkkuus 

Tulostintarkkuuden arvioimiseksi tulostettiin tulostimella 5 mm pituisia viivoja origosta 

poispäin. Ensimmäiset mittaustulokset poikkesivat oikeista mitoista suurimmillaan 4 mm. 

Laite kulki samoja polkuja, ja piirretyt kuviot tulostuivat oikein, mutta kuvan suhteet olivat 

väärät. Laite poikkesi oikeasta sijainnista enemmän silloin kun tulostuspää oli lähempänä 

origoa, mikä oli simulointimallin vastainen tulos. Kun tulostuspää siirtyi kauemmas 

origosta, oli se lähempänä annettua sijaintia. Tietyn etäisyyden jälkeen tulokset poikkesivat 

toiseen suuntaan.  

 

Ensimmäisenä tarkistettiin laskeeko laitteisto-ohjelma kulmat oikein. Tarkastusta varten 

luotiin MATLAB-ohjelmassa suora kinematiikkalaskentamalli, jossa käytettiin muuttujina 

kulmia ja ratkaisuna tulostuspään sijaintia. MATLAB-tuloksia verrattiin laitteisto-

ohjelman antamiin tuloksiin, eikä niissä huomattu mitään poikkeavaa.  

 

Tämän jälkeen tarkistettiin komponenttien geometriset mitat. Mittauksista selvisi, että 

vaihteiston suhdeluku poikkesi oletetusta arvosta 4. Moottorin hammaspyörän läpimitta oli 

24 mm ja varrenpyörän läpimitta oli 93 mm. Kun läpimittoihin lisättiin vielä 

hammashihnan paksuus 0,633 mm, saadaan välityssuhteeksi 3,73. Tämän jälkeen yhden 

askeleen todellinen kulma oli 0,0301546°. Askelkoon korjauksen jälkeen, mittasuhteet 

poikkesivat enää keskimääräisesti 1 mm ja suurimmillaan 2 mm. Loppujen komponenttien 

mitat pitivät paikkansa, joten koordinaatistopoikkeamaa ei voitu selittää kappaleitten 

väärillä mitoilla.  

 

Mittauksia tehdessä huomattiin myös, että laiteen pitää lähteä liikkeelle kotiasemasta. Jos 

ohjausjärjestelmä luulee mekanismin olevan eri paikassa missä se todellisuudessa on, 

aiheuttaa se mittaustulosten poikkeaman. Tämän takia varsien jatkuva tarkkailu olisi 

tarpeen, jotta ohjelmisto osaisi korjata sijaintiansa. Komponentit ovat valmistettu 3D-

tulostimella, joten jotkut osat alkavat ajan myötä joustamaan.   
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Korjausta yritettiin tehdä muuttamalla ohjelmistossa varsien pituutta ja moottoreiden 

etäisyyttä toisistaan. MATLAB-simuloinnissa voitiin testata mihin suuntaan tulokset 

muuttuivat, kun komponenttien kokoa tai etäisyyttä muutettiin. Ensiksi mittasuhdetta 

kasvatettiin kertomalla mittasuhdetta muutoskertoimella 1,01 ja tämän jälkeen 

pienennettiin kertomalla mittasuhdetta 0,99. Tämän jälkeen mitattiin uuden sijainnin 

etäisyys alkuperäisestä sijainnista. Taulukon 1. mittaustuloksessa positiivinen luku 

tarkoittaa liikkumista poispäin origosta, ja negatiivinen luku tarkoittaa liikkumista kohti 

origoa. Näitten mittausten tulokset on esitetty taulukossa 1.  Näitä tietoja voidaan käyttää 

hyväksi jatkossa ja virheen etsimisessä. 

 

Taulukko 1. Koordinaatiston mittauspoikkeama eri geometrisilla mitoilla 
 

Muutoskerroin Moottoreiden 

etäisyys 

L1 varren 

pituus 

L2 varren 

pituus 

Kaikkien  

Varsien pituus 

Kaikkien 

mittasuhteita 

1,01 0,855 mm 2,280 mm -4,453 

mm 

-2,213 mm -1,372 mm 

0,99 -0,849 mm -2,258 mm 4,542 mm 2,258 mm 1,400 mm 

 

4.2 Ohjelmiston koodi 

Ohjelmistokoodia syntyi Arduino-alustalle 341 riviä.  Ohjelmistossa on kaksi aliohjelmaa: 

G-koodin lukija ja moottoreiden liikettä ohjaava aliohjelma kotiasemointia varten. Itse 

käänteiskinematiikka laskenta on toteutettu Arduino-ohjelmiston pääkierteessä. Ohjelmisto 

on pyritty optimoimaan vähentämällä päällekkäistä laskentaa ohjelmistossa.  Tämä ei 

kuitenkaan nopeuttanut ohjelmiston ajoa johtuen Arduino-alustan prosessorista. Ohjelmisto 

on kommentoitu englanniksi, jotta jatkokehitys olisi helpompaa.  

 

Yhteyden muodostaminen Repetier:llä ei onnistunut aina ensimmäisellä kerralla, vaan se 

piti aina tehdä kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla Repetier jäi odottamaan Arduino-

alustan hyväksymislähetystä, jota se ei lähettänyt. Jotta Repetier:llä voitiin tulostaa 

kuvioita, piti Repetierin lähettämät koordinaatit muuttaa laskennalle sopivaksi siirtämällä 

mikrokontrollerin ohjelmistossa origoa.   
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkittiin Adam Kłodowskin tutkimusraportin ohjausmekanismin 

soveltuvuutta 3D-tulostimelle. Sovellettavana kohteena oli RepRap-projekti, jonka tavoite 

rakentaa 3D-tulostin 3D-tulostetuista kappaleista. Tutkimusraportin mekanismi vähentäisi 

tulostimen komponenttien määrää ja pienentäisi laitteiston tilan tarvetta. Lisäksi laite oli 

mekaniikaltaan yksinkertainen, mikä helpottaa laitteen kokoamista. Tässä työssä kehitettiin 

mekanismille sulautettua ohjausjärjestelmä, jolla laitetta voidaan ajaa ja testata. 

Mekanismista oli tehty MATLAB-simulointi matemaattinen malli, josta saatiin selville 

laitteiston virtuaalinen toiminta ja matemaattisen mallin toimivuus. MATLAB-mallin 

koodista oli helppo kääntää käänteiskinematiikan laskenta Arduino-alustalle. Laitteisto-

ohjelmistoon luotiin G-koodin lukija, käänteiskinematiikan laskenta ja moottoreiden 

ohjaus. Ohjelmisto toteutettiin Arduino-projektin muokkaamalla C++ -kielellä. Ohjelma 

noudattaa yhteistä ulkoasuvaatimusta, ja muuttujien nimeämiseen kiinnitettiin huomiota, 

jotta muuttujien tarkoitus käy helposti ilmi. Ohjelman kommentointi on tehty englanniksi, 

jotta ohjelmistoa voi jatko kehittää kuka tahansa. Ohjausjärjestelmä ohjelmoitiin 

ymmärtämään neljää standartin mukaista G-koodin komentoa, jotka olivat G0/G1, G28, 

G90 ja G91. Lisäksi ohjelmaan lisättiin yksi oma G-koodin komento G25, jonka tehtävä oli 

kalibroida kotiasemaa. Komennon G1 syötetyt koordinaatit on rajattu tulostusalueelle. Jos 

syöte ylitti tämän, lähetti laitteisto-ohjelmisto error-viestin. Tiedonvälitys tietokoneen ja 

Arduino-alustan välillä hoidettiin Repetieri-ohjelmalla, jonka voi asentaa käytetyimmille 

käyttöjärjestelmille. Testaus pystyttiin hoitamaan Arduinon omalla IDE-ohjelmalla.  

Sulautettu ohjausjärjestelmä pystyy tulkitsemaan minkä tahansa ohjelmiston standardin 

mukaista G-koodia. Tämä takaa sen, että laitteisto on ohjelmistoriippumaton. Laitteisto 

käyttää sähkömoottoreina Nema 17 askelmoottoreita ja tulostimen komponentit ovat 

tulostettu polyaktidista (PLA) eli polyesteristä. 

 

Laitteiston ensimmäisessä testauksessa mittaustulokset poikkesivat suurimmillaan 4 mm. 

Poikkeamaa saatiin pienennettyä, kun huomattiin mekanismin vaihteiston suhdeluvun 

olevan väärä. Korjauksen jälkeen mittaustulosten poikkeama oli keskimäärin 1 mm. 

Laitteistoa tutkittiin vielä muuttamalla alusta-ohjelmistossa komponenttien geometrisia 
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mittoja, jotta saataisiin tarkempia tuloksia. Tämä ei kuitenkaan parantanut tuloksia. 

MATLAB-simulaation suoran kinematiikanlaskentaa voitiin soveltaa muutosten 

testaamiseen tarkemmin. Tuloksista saatiin viitteitä, tulosten poikkeamissuunnasta, jos 

komponenttien mitoitus on ollut väärä. Tulostimen mekanismin suunnittelussa voitaisiin 

uudelleen harkita moottoreiden ja varsien sijaintia. Jos moottorit asetettaisiin kauemmas 

toisistaan ja varret sisäänpäin, saataisi tulostettavista kappaleista pienempiä, kevyempiä ja 

käsiteltävyys paranesi (Wenger, 2001, s. 9). Muovilaakereiden soveltuvuutta laitteeseen 

voitaisiin myös tutkia. Laakereiden pitää olla tarpeeksi liukuvat, jotta se ei aiheuta 

lisäkitkaa mekanismille. Jos laakereiden tulostus onnistuisi, voitaisiin tilattavien 

komponenttien määrää vähentää entisestään.  

 

Jotta mekanismia voitaisiin tutkia tarkemmin, tulisi mikrokontrolleriksi vaihtaa 

tehokkaampi mikrokontrolleri kuin Arduino Duemilanove. Näin saataisiin kasvatettua 

ohjelmiston ajonopeutta, eikä se olisi enää hidastava tekijä. Samalla voidaan laajentaa 

ohjelmiston toimintoja.  

 

Vaikka ohjelmistojen välinen kommunikointi olikin standardoitu, mikä vähentää 

virhelähetysten määrää, tulisi jatkokehityksessä lisätä syötön virhetarkistus. Ohjelmiston 

tehdessä on pyritty siihen, että sitä on helppo jatkaa ja muokata. Uusia G-koodi-ja M-

koodikomentoja on helppo lisätä, koska valintaehto kysely on toteutettu switch-

komennolla.  

 

Työn lopputuloksensa saatiin testausta varten toimiva laitteisto. Laitteisto vaatii vielä 

paljon jatkokehitystä. Kandidaatintyöllä on kehitetty RepRap-projektia, missä kuka tahansa 

voi jatkaa laitteiston kehitystä tai käyttää sen saavutuksia omaan projektiin. RepRap-

projektissa käyttökieli on englanti, joten ohjelmistoa on kommentoitu englanniksi ja 

muuttujat on nimetty englanniksi. Näin suurempi joukko ihmisiä ymmärtää koodin 

tarkoituksen paremmin.   
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Liite I, 1 

Tulostimen sulatetun ohjausjärjestelmän ohjelma 

 

#include <EEPROM.h> 

#define stepsize 0.028125 //degree/step/64 

#define L1 147.0 //length of the first arm 

#define L2 220.0 //length of the second arm 

#define d 50.0 //distance between zero point and motor 

#define pi 3.141593 

#define x0 d //motor1 distance from zero 

#define x01 -d //motor2 distance from zero 

#define ENpin 2 

#define Dirpin1 3 //motor1 direction pin 

#define Dirpin2 4 //motor2 direction pin 

#define Sppin1 5 //motor1 step pin 

#define Sppin2 6 //motor2 step pin 

#define button1 8 //motor1 calibration button 

#define button2 12 //motor2 calibration button 

#define dt 2 //time do wait if it goes too fast 

#define max_length 70 // max buffering length 

#define led 7 //led pin 

double X=0; 

double Y=-91.65; 

double Xn=0;  //next 

double Yn=0; //next 

double X2=0; //next given 

double Y2=-91.65; //next given 

double alfa1 = 0; //current angle on motor1   

double alfa2 = 0; //current angle on motor2  

double alfa1n=0; //next 

double alfa2n=0; //next 

int step1 = 3200; // current step place on motor1 



 

 

Liite I, 2 

int step2 = 3200; // current step place on motor2 

int f2=0; //feed rate, now for led light 

boolean absolute = true;    //are coordinates absolute or relative absolute 

int result=0,calibrationA=0,calibrationB=0; 

int L11=L1*L1,L22=L2*L2; 

unsigned long t0; //Start  

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); //data rate in bits/s for serial data transmission 

  pinMode(Dirpin1,OUTPUT); //Set pin modes right 

  pinMode(Dirpin2,OUTPUT); 

  pinMode(Sppin1,OUTPUT); 

  pinMode(Sppin2,OUTPUT); 

  pinMode(led,OUTPUT); 

calibrationA=EEPROM.read(1); // Gets from EEPROM the home positon calibration value    

for motor1 

  calibrationB=EEPROM.read(2); // Gets from EEPROM the home positon calibration 

value for motor2 

} 

  

void loop() 

{ 

  Gcode(); //read the G-code command 

  if(result==2) //Inverse kinematics 

  { 

    double m; 

    double L=sqrt((X2-X)*(X2-X)+(Y2-Y)*(Y2-Y)); //length between current and next 

point 

    double dx=X2-X; // length on x-axel between current and next point 

    double dy=Y2-Y; // length on y-axel between current and next point 

    for (m=0.01;m<=L;m+=0.01) //For loop that will move 0.01 mm with every loop 
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    {  

      unsigned long t0=micros(); //Start timing  

      Xn=X+dx*m/L; //start point + full length*percent 

      Yn=Y+dy*m/L; 

      alfa1=alfa1n;  // Last angle is now current angle 

      alfa2=alfa2n; 

      //alfa 1 Inverse kinematics 

      double a=sqrt((Xn-x0)*(Xn-x0)+(Yn*Yn)); 

      double a1=(L11+a*a-L22)/(2*a); 

      double h=sqrt(L11-a1*a1); 

      double Rx=(Xn-x0)/a*a1; 

      double Ry=Yn/a*a1; 

      double Hy=Rx/a1*h; 

      double Py=Ry+Hy; 

      alfa1n=asin(Py/L1)*180/pi; 

      //alfa 2 Inverse kinematics 

      double b=sqrt((Xn-x01)*(Xn-x01)+(Yn*Yn)); 

      double b1=(L11+b*b-L22)/(2*b); 

      double hb=sqrt(L11-b1*b1); 

      double Rbx=(Xn-x01)/b*b1; 

      double Rby=Yn/b*b1; 

      double Hby=-Rbx/b1*hb; 

      double Pby=Rby+Hby; 

      alfa2n=-asin(Pby/L1)*180/pi; 

      double da1=(alfa1n-alfa1)/100; // counts which direction to go 

      double da2=(alfa2n-alfa2)/100; 

      digitalWrite(Dirpin1,da1>0);// sends motor1 direction 

      digitalWrite(Dirpin2,da2>0);// sends motor2 direction 

      int step1n=round((alfa1n+90)/stepsize); //counts the step corresponding to the angle 

      int step2n=round((alfa2n+90)/stepsize); 

      while (micros()-t0<dt)// waiting if the code is too fast 
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     { 

      } 

      if (step1n!=step1) //if step number is different than the last one 

      { 

        PORTD |= _BV(PORTD5); //moves on step by sending high voltage to motor1 

        PORTD &= ~_BV(PORTD5); 

        step1=step1n; //sets next step to current 

      } 

      if (step2n!=step2) 

      { 

        PORTD |= _BV(PORTD6);//moves on step by sending high voltage to motor2 

        PORTD &= ~_BV(PORTD6); 

        step2=step2n; 

      } 

    } 

    X=X2;// sets next step to current 

    Y=Y2; 

    Serial.print("ok\n");//sends "ok" to Repetier to send next step 

    result=0; //for Gcode  

  } 

  else if(result==1) //If the command what has been sent is not G-code G1 

  { 

    Serial.print("ok\n"); 

    result=0; 

  } 

  else// if command what has been sent is not on the command list. 

  { 

    Serial.print("error\n"); 

  } 

} 

void Gcode() //Read the G-code command 
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{ 

  int variable=0,rea=0,turn=0; 

  char command[max_length]=""; //max length of command that has been sent 

  double XYZ; 

  while(rea!='\n') //waiting for the command 

  { 

    while(Serial.available())//starts to read when command is has been sent 

 

{ 

      rea=Serial.read(); 

      if(rea==-1) //skips if the variable that has been sent is error(-1) 

      { 

        rea=Serial.read(); 

        continue; 

      } 

      command[variable++]=rea; //reads every variable and then saves to command 

    } 

  } 

  variable=0; 

  char *ptr=command; 

  ptr=strchr(ptr,' '); //finds gap between variables 

  switch(ptr[1]) //switches for G and codes 

  { 

    case 'G': 

      switch((int)atof(ptr+2)){// switches for G-code commands 

        case 0: 

        case 1://0 and 1 is same command in reprap 

        ptr=strchr(ptr,' '); //finds X and Y variables 

        while(ptr!=NULL && variable==0) 

        { 

          switch(ptr[1]) //switches between X,Y and F 
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        { 

            case 'X': 

              if(!absolute) //if absolute coordinates are set 

              { 

                XYZ=X2+atof(ptr+2); 

              } 

              else 

              { 

             XYZ=atof(ptr+2)-70; //set Repetier own coordinates 

            // XYZ=atof(ptr+2); //gets X-value 

                  

              } 

              if(XYZ>150 || XYZ<-150) 

             { 

                Serial.print("Out of the printing area\n"); 

                XYZ=0; 

                variable=1; 

              } 

              else //sets and resets value XYZ 

              { 

               X2=XYZ; 

               XYZ=0;  

              } 

              break; 

            case 'Y': //same as X-value 

              if(!absolute) 

              { 

                XYZ=Y2+atof(ptr+2); 

              } 

              else 

              { 
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               XYZ=-(atof(ptr+2)+100); //set Repetier own coordinates 

               // XYZ=atof(ptr+2); 

              } 

              if(XYZ<-300 || XYZ>-100) 

              { 

                Serial.print("Out of the printing area\n"); 

                XYZ=0; 

                variable=1; 

              } 

              else 

             { 

               Y2=XYZ; 

               XYZ=0;  

              } 

              break; 

            //case 'Z': 

            // break; 

            //case 'E': 

            // Serial.print("speed"); 

            //break; 

            case 'F': //For printing mode or in this case led switch 

              f2=atof(ptr+2); 

              if(f2==3900) // Command F3900 switch led off 

             { 

                digitalWrite(led, LOW); 

              } 

              else 

             { 

                digitalWrite(led, HIGH); 

              } 

              break; 
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           default: 

              break; 

          } 

 

          ptr=strchr(ptr+1,' '); //finds next variable  

        } 

        if(variable==0) // if everything went well 

       { 

          result=2; //go to Inverse kinematics 

        } 

        else 

       { 

          result=0; //something went wrong  

        } 

        break; 

        case 21: 

          result=1; 

          break; 

        case 25: //calibrate the homing position  

          Serial.print("First motor A"); 

          while(turn!=2) //ends when both motors are calibrated 

          { 

              if(Serial.available()>0) 

              {  

                rea=Serial.parseInt(); 

              } 

             if(rea==1 && turn==0) // moves motor1 one step forward 

            {  

                digitalWrite(Dirpin1,rea>0); 

                PORTD |= _BV(PORTD5); 

                PORTD &= ~_BV(PORTD5); 
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               calibrationA++; 

                rea=0; 

                Serial.println(3200+calibrationA); //sends current value 

            } 

            else if(rea==-1 && turn==0) // moves motor1 one step backward 

            { 

              digitalWrite(Dirpin1,rea>0); 

              PORTD |= _BV(PORTD5); 

              PORTD &= ~_BV(PORTD5); 

              calibrationA--; 

              rea=0; 

              Serial.println(3200+calibrationA);  

            } 

            else if(rea==1 && turn==1) // moves motor2 one step forward 

            { 

              digitalWrite(Dirpin2,rea<0); 

              PORTD |= _BV(PORTD6); 

              PORTD &= ~_BV(PORTD6); 

              calibrationB++; 

              rea=0; 

              Serial.println(3200-calibrationB);  

            } 

            else if(rea==-1 && turn==1) // moves motor2 one step backward 

           { 

              digitalWrite(Dirpin2,rea<0); 

              PORTD |= _BV(PORTD6); 

              PORTD &= ~_BV(PORTD6); 

              calibrationB--; 

              rea=0; 

              Serial.println(3200-calibrationB);  

            }  
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             else if(rea==2 && turn==0) //if value 2 has been sent, saves first value to 

EEPROM and moves to motor2 

            { 

              EEPROM.write(1,calibrationA); 

              turn++; 

              Serial.print("Then motor B"); 

            } 

           else if(rea==2 && turn==1) //saves second value and ends calibration 

           { 

              EEPROM.write(2,calibrationB); 

              turn++; 

           }  

           rea=0; 

          } 

          result=1; 

          break; 

        case 28: 

          //set printer to home 

          calibration(6400,Sppin2,1,1); 

          calibration(10000,Sppin1,1,1); //motor1 goes as far until it hits the switch 

          calibration(6200,Sppin1,0,1); 

          calibration(10000,Sppin1,1,50);//motor1 goes as far until it hits the switch 

          calibration((3200+calibrationA),Sppin1,0,50); //sets moto1 to home position 

          calibration(-10000,Sppin2,1,1); //motor2 goes as far until it hits the switch 

          calibration(200,Sppin2,0,1); 

          calibration(-10000,Sppin2,1,50); //motor2 goes as far until it hits the switch 

          calibration((3200-calibrationB),Sppin2,0,50);//sets motor2 to home position 

          step1=3200; //sets values to 90 degrees 

          step2=3200; 

          X=0; //resets all main values 

          Y=-91.65; 
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          result=1; 

          alfa1 = 0; 

          alfa2 = 0; 

          break; 

        case 90: //sets coordinates absolute 

          absolute = true; 

          result=1; 

        break; 

        case 91: 

          absolute = false; 

          result=1; 

        break; 

        case 92: 

          result=1; 

        break; 

      } 

      break; 

    case 'M': 

      result=1; 

      break; 

    case 'N': 

      result=1; 

      break; 

    case 'T': 

      result=1; 

      break; 

  } 

  variable=0; 

  memset(command, 0, sizeof(command)); //clears command line  

  memset(ptr , 0, sizeof(ptr)); 

} 
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void calibration(int step_end,int motor,int button,int speed_delay) //where to go, which 

motor turns, which way it turns, does button push count, how much time its waiting 

between steps. 

{ 

  int cstep=0,motord,button_val1=LOW,button_val2=LOW; 

  if(motor==Sppin1) //which motor is set 

  { 

    cstep=step1; 

    digitalWrite(Dirpin1,step_end-cstep>0); //direction 

  } 

  else if(motor==Sppin2) 

  { 

    cstep=step2; 

    digitalWrite(Dirpin2,step_end-cstep>0); 

  } 

  while(step_end!=cstep) //moves the motor on step 

  { 

    digitalWrite(motor,HIGH); 

    digitalWrite(motor,LOW); 

      delay(speed_delay); 

    if(step_end-cstep>=0) 

   { 

      cstep++; 

    } 

    else 

    { 

      cstep--; 

    } 

    button_val1 = digitalRead(button1);//reads calibration buttons value 

    button_val2 = digitalRead(button2); 
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     if(button_val1==HIGH && button) // stops motor if the button is pressed 

    { 

      cstep=6400; 

      break; 

    } 

    else if(button_val2==HIGH && button) 

    { 

      cstep=0; 

      break; 

    } 

  } 

  if(motor==Sppin1) //sets values 

  { 

    step1=cstep; 

  } 

  else if(motor==Sppin2) 

  { 

    step2=cstep; 

  } 

} 

 


