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B

Magneettivuon tiheys [T]

F
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M

Momentti [Nm]

r

Akselin säde [m]

t

Moottorin akselin yhteen kierrokseen kuluva aika [1/s]
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Hissikorin massan aiheuttama voima [N]
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Vastapainon massan aiheuttama voima [N]

U
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α

Köyden kosketuskulma [°]
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Akselin ja köyden välinen kitkakerroin

PLC

Programmable Logic Controller

PWM

Pulse-Width Modulation

VP

Vastapaino
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1 JOHDANTO

Sulautettuja järjestelmiä on nykyään kaikkialla. Tunnetuimpia näistä ovat esimerkiksi
matkapuhelimet ja pyykinpesukoneet. Sulautetun järjestelmän ideana on, ettei laitteen
käyttäjä tiedosta tietokoneen olemassa oloa. Niitä käytetään useimmiten tapauksissa, joissa
ohjelmalta ei vaadita monimutkaista rakennetta, eikä koodia tarvitse muuttaa enää, kun se
on kerran saatu valmiiksi. Hissi on myös hyvä esimerkki yksinkertaisesta sulautetusta
järjestelmästä. Matkustaja kontrolloi hissiä kutsuntapainikkeiden avulla ja seuraa hissin
liikettä näytöltä. Hän ei kuitenkaan missään vaiheessa joudu syöttämään esimerkiksi tietoa
hissille tai muuten vaikuttamaan sen toimintaperiaatteeseen, vaan ainoastaan haluttu kerros
valitaan. Sulautetuille järjestelmille on ominaista järjestelmän reaaliaikaisuus, eli laite
reagoi

välittömästi

käyttäjän

toimintaan.

Ne

ovat

tyypillisiä

yksinkertaisissa,

massamarkkinoille suunnatuissa elektroniikkatuotteissa. Näiden tuotteiden valmistus on
usein pitkälti automatisoitua sarjatuotantoa, mikä on suuresti vaikuttanut sulautettujen
järjestelmien yleistymiseen maailmalla.

1.1 Työn taustaa
Työ tehtiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston älykkäiden koneiden laboratoriolle.
Työssä

suunniteltiin

ja

toteutettiin

opetuskäyttöön

tarkoitettu

yksinkertainen

mikrokontrolleri-ohjattu laite. Normaalisti yliopiston kursseilla mekatroniikan opiskelu on
hyvin teoriapainotteista. Tämä työ voi toimia uusille opiskelijoille yhdistävänä tekijänä
teorian ja käytännön välillä. Hissin pienoismallin on tarkoitus toimia konkreettisena
esimerkkinä yksinkertaisesta mekatronisesta laitteesta. Laite konkretisoituu hissin
muodossa sen yksinkertaisen rakenteen ja selkeän työkierron takia. Hissin pienoismallilla
voidaan jatkossa havainnollistaa uusille mekatroniikasta kiinnostuneille opiskelijoille
sulautetun

järjestelmän

periaatetta

sekä

toteuttaa

yksinkertaisia

anturointi-

ja

ohjelmointiharjoitteita.

1.2 Työn tavoite ja rajaus
Työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen sulautettuun järjestelmään
pohjautuva laite, ja sen ohessa oppia anturoinnin sekä ohjausjärjestelmän toteutusta
käytännössä. Teoriaosuudessa suurin painoarvo on työssä käytettävien komponenttien ja
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toimilaitteiden ominaisuuksissa. Työssä ei syvennytä laitteiden yksityiskohtaisiin
ominaisuuksiin, vaan annetaan kapea katsaus mekatroniikan toimilaitteisiin sekä
antureihin. Työssä painotetaan erityisesti hissikäyttöön soveltuvia laitteita. Itse hissin
suunnittelussa painotetaan ohjausjärjestelmän ja mekaniikan yhdistämistä, ei niinkään
hissin rakenteen suunnittelua. Laitteen suunnittelussa suurimman rajauksen käytettäville
komponenteille asettaa tarkoitus käyttää älykkäiden koneiden laboratoriosta jo valmiiksi
löytyviä materiaaleja, antureita ja toimilaitteita. Konkreettisena tuloksena on tarkoitus
saada rakennettua koneensuunnittelun periaatteita noudattaen hissi, jossa ohjaus
toteutetaan mikrokontrollerilla ja valittuja suureita pystytään tarkkailemaan antureilla.

1.3 Käytettävät ohjelmistot ja laitteistot
Työssä käytettiin hissin mekaniikan ja rakenteen suunnitteluun Solidworks 2012 ohjelmistoa. Ohjausjärjestelmä toteutettiin Arduino-mikrokontrollerilla ja ohjelmointi
avoimeen

lähdekoodiin

Toimintorakenne

ja

perustuvalla

ohjelmavuokaavio

Arduinon
piirrettiin

omalla
Microsoft

ohjelmointityökalulla.
Powerpointilla

ja

ohjausjärjestelmän kytkentäkaavio avoimeen lähdekoodiin perustuvalla Fritzing ohjelmalla.
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2 SULAUTETTU JÄRJESTELMÄ OSANA MEKATRONISTA SYSTEEMIÄ

Tässä kappaleessa kerrotaan mistä mekatroninen systeemi ja sulautettu järjestelmä
koostuvat sekä käydään läpi yleisimpiä toimilaitteita, antureita ja ohjausjärjestelmiä.
Toimilaitteiden käsittelyssä pääpaino on hissikäyttöön soveltuvissa toimilaitteissa. Näiden
lisäksi käsitellään yleisiä periaatteita systeemin säädöstä, sekä pohditaan sulautetun
järjestelmän funktiota mekatronisessa systeemissä.

2.1 Mekatroninen systeemi
Mekatroninen laite voidaan määritellä kokonaisuutena, mikä yhdistää mekaniikan,
elektroniikan ja laskennan. Näiden yhdistäminen mahdollistaa yksinkertaisempien,
taloudellisempien, luotettavampien ja monipuolisempien systeemien kehittämisen.
Käytännössä

mekatroninen

systeemi

koostuu

antureista,

toimilaitteista,

signaalikäsittelylaitteistosta, tietokoneesta ja ohjelmistosta. (Bishop, 2008a, luku 1 s. 2, 4.)

Mekatroniikassa prosessin kannalta oleellisin merkitys on fyysisen liikkeen muodostavilla
toimilaitteilla, ja informaatiota välittävillä antureilla. Toimilaitteet, kuten sähkömoottorit,
määrittävät minkälaiseksi liikkeeksi energiaa muutetaan. Anturit antavat mittaustietoa
halutuista muuttujista, minkä avulla sähkömoottorin toimintaa voidaan säätää haluttuun
suuntaan. (Bishop, 2008b, luku 1 s. 3.) Yksi hyvä esimerkki mekatronisesta laitteesta on
servomoottori. Se perustuu mekaniikaltaan roottorin ja staattorin liikkeeseen toistensa
suhteen. Antureilla tuotetaan esimerkiksi moottorin pyörimiskulman asema- tai
nopeustietoa ja takaisinkytkennän avulla mahdollinen virhe liikkeessä saadaan korjattua.
(De Silva, 2005, s. 1.)

Mekatronisen koneen pelkistetty malli on esitetty kuvassa 1. Kuvassa 1 esitettyä mallia
voidaan soveltaa myös hissin kiertokulun määrittämiseen:
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1. Käyttäjä tilaa ohjaimella hissin.
2. Ohjausjärjestelmä saa tiedon hissin tilauksesta tiettyyn kerrokseen.
3. Käyttäjälle välitetään näytön välityksellä tieto hissin tilasta.
4. Ohjausjärjestelmä käskee toimilaitteita liikuttaa hissiä haluttuun kerrokseen ja
hissin mekaniikka alkaa toimia.
5. Anturit mittaavat mm. hissin nopeutta ja asemaa, ja välittävät tiedon
ohjausjärjestelmälle.
6.

Kun hissi on oikean kerroksen kohdalla, ilmoittaa ohjausjärjestelmä toimilaitteille
tiedon toiminnan lopettamisesta.

Kuva 1. Mekatronisen koneen pelkistetty malli (Airila, 1990, s. 2).
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2.2 Mekatroniikan toimilaitteet
Toimilaitteiden tehtävä on tuottaa mekaaniselle systeemille haluttu liike. Toimilaitteet
voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: sähköiset, hydrauliset ja pneumaattiset toimilaitteet.
Sähköiset toimilaitteet ovat pääasiassa sähkömoottoreita. Hydrauliset toimilaitteet ovat
kokoon puristetun nesteen avulla toimivia sylintereitä ja pneumaattiset toimilaitteet
vastaavia kuin hydrauliset, mutta kokoon puristetun ilman välityksellä toimivia.
Hydrauliset ja pneumaattiset toimilaitteet vaativat kuitenkin usein toimiakseen myös
pyörivän moottorin, minkä rotaatioliike muutetaan toimilaitteiden avulla lineaariseksi.
(Bishop, 2008a, luku 21 s. 63.) Hissien on kyettävä nostamaan suuria massoja, joten
tarvittava voima tuotetaan sähkömoottorilla tai hydrauliikalla. Hydraulisia hissejä
käytetään kun nostokorkeus on yleensä alle 6 kerrosta, eikä hissiltä vaadita suurta nopeutta
(Otis, 2014, s. 8). Kun nostokorkeus kasvaa, käytetään voimanlähteenä sähkömoottoreita.

2.2.1 Sähkömoottorit
Sähkömoottoreilla ei saavuteta aivan hydraulitekniikan voimia, mutta niillä saadaan
aikaiseksi kuitenkin kohtuullinen vääntömomentti, ja hyvät säätöominaisuudet. Näiden
lisäksi sähkömoottoreiden pyörimisnopeus on helposti kontrolloitavissa ja niillä saadaan
aikaiseksi hyvä paikoitustarkkuus. Sähkömoottorit ovat kestäviä ja luotettavia ratkaisuja
automaatiokäyttöön, mutta ongelmia tuottaa niiden huono termisen kuormituksen
kestävyys. Automaatiokäytössä yleisimmät mallit ovat tasavirtaservo- ja askelmoottoreita.
(Airila, 1990, luku 5 s. 2.)

Servomoottorit voidaan jakaa hiiliharjallisiin ja hiiliharjattomiin moottoreihin. Ne
koostuvat

roottorista,

staattorista,

hiiliharjoista

ja

kommutaattorista.

Tasavirtaservomoottorissa kestomagneeteista muodostuva staattori pysyy paikallaan, ja
käämityksen sisältävä roottori pyörii sen sisällä. Roottorin käämien päät on kytketty
kommutaattoriin. Hiiliharjojen osuessa kommutaattoriin, johtuu tasajännite niiden kautta
roottorin käämitykseen ja saa sen pyörähtämään. (Airila, 1990, luku 5 s. 4-5.)

Hiiliharjattomissa tasasähköservomoottoreissa käämitys on sijoitettu staattoriin, ja
kestomagneetit roottoriin. Myös kommutointi eroaa hiiliharjallisesta versiosta siten, että se
on

toteutettu

elektronisesti.

Käytännössä

elektroninen

kommutointi

tarkoittaa

virrankäännön toteuttamista antureilla, jotka havaitsevat roottorin kiertymän ja tämän
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informaation perusteella staattorikäämitykseen osataan ohjata jännite oikealla hetkellä.
(Airila, 1990, luku 5 s. 20.)

Askelmoottorien toiminta perustuu nimensä mukaisesti moottorin pyörimiseen yksi askel
kerrallaan. Yhden askeleen pituisen muutoksen aiheuttaa yksi jännitepulssi. Pulsseja
laskemalla voidaan määrittää roottorin tarkka asema ja pyörimisnopeus, ilman
servomoottoreista tuttua takaisinkytkentää. Askelmoottori ei siis ole jatkuvatoiminen
toimilaite, toisin kuin servomoottori. Jotta askelmoottorin tarkkuus pysyisi kohtuullisena,
on sen toimittava sille suunnitellulla toiminta-alueella. Tämä asettaa rajoitteita moottorin
halutulle vääntömomentille. Mitä suuremmaksi prosessin vaatimat momentit muuttuvat,
sitä herkemmin moottori jättää askeleita väliin ja kadottaa tarkan asemansa. (Handroos,
2013.)

Eri askelmoottorityypeistä voidaan erottaa kolme perusmallia: vaihtuvan reluktanssin
moottori, kestomagneetteihin perustuva ja hybridiaskelmoottori. Vaihtuvaan reluktanssiin
ja kestomagneettiin pohjautuvat askelmoottorit perustuvat kumpikin symmetrisesti
aseteltuihin napoihin, minkä keskellä pyörii roottori. Kestomagneettimoottoreilla roottori
on kestomagneetti ja vaihtuvan reluktanssin moottoreilla tehty raudasta. Vaihtelemalla
virtaa kahdessa vaiheessa, joko myötä tai vastapäivään kiertäen, saadaan roottori
pyörimään. Rautaisen roottorin takia vaihtuvan reluktanssin moottorilla ei ole kykyä pitää
mekaanista kuormaa paikoillaan ilman virtaa, toisin kuin kestomagneettisella sydämellä
varustetulla moottorilla. (Handroos, 2013.)

2.2.2 Hydrauliset toimilaitteet
Hydrauliset

tehonsiirtojärjestelmät

perustuvat

mekaanisen

energian

muuttamiseen

hydrauliseksi paineeksi ja tilavuusvirraksi. Mekaanisen energian tuottamiseksi tarvitaan
kuitenkin sähkö- tai polttomoottori. Hydraulisten toimilaitteiden etuna on hyvä paino-teho
suhde ja niitä käytetään systeemeissä missä voimansiirrolta vaaditaan kykyä pysähtyä, tai
toimi ajoittain. Hydrauliset toimilaitteet ovat myös yleensä pitkäkestoisia, toimintavarmoja
ja niillä saadaan aikaan suuria voimia sekä momentteja. (Keinänen & Kärkkäinen, 2005, s.
170–171.)
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Hydraulisia toimilaitteita käytetään hydraulipumpuilla. Pumpun tarkoitus on paineistaa
systeemissä

kiertävä

hydrauliöljy

toimilaitteen

käytettäväksi.

Tyypillisimpiä

hydraulipumppuja ovat siipi- hammaspyörä- ja aksiaalimäntäpumput. Siipipumppu
perustuu epäkeskeisesti pumppukammioon asetetun roottorin pyörimiseen: siivet on
asetettu roottoriin säteittäissuunnassa ja roottorin pyöriminen saa aikaan siipien säteittäisen
liikkeen.

Siivet

ikään

kuin

kahmivat

hydrauliöljyä

imupuolelta

painepuolelle.

Hammaspyöräpumpuissa kaksi hammaspyörää on asetettu sisäkkäin, ja paineistettava öljy
kulkeutuu

imupuolelta

painepuolelle

hammaspyörien

väliin

syntyvässä

kolossa.

Aksiaalimäntäpumpuissa käytettävä levy on asetettu vinoon sylintereihin nähden ja männät
on kiinnitetty vinoon levyyn. Vinon levyn pyöriessä, asettaa se männät edestakaiseen
liikkeeseen ja ne puristavat öljyä kasaan. (De Silva, 2005, s. 852–854.)

Kun hydraulipumput muuttavat mekaanista energiaa hydrauliseksi tehoksi, muuttavat
hydraulimoottorit ja sylinterit hydraulitehoa mekaaniseksi energiaksi. Hydraulimoottoreilla
saadaan aikaiseksi pyörivää liikettä, kun paineistettua öljyä käytetään pyörittämään
roottoria.

Yleisimmin

hydraulijärjestelmillä

tuotetaan

suoraviivaista

liikettä

yksinkertaisella mäntä-sylinteri periaatteella, missä sylinteriin virtaavaa paineistettua öljyä
kontrolloidaan servoventtiileillä. (De Silva, 2005, s. 860–861.) Hydraulisissa hisseissä
nosto perustuu pitkän männän liikkeeseen sylinterissä. Männänvarren ja sylinterin koon
kasvaminen on hydraulisissa hisseissä yleinen nostokorkeutta rajoittava tekijä. (Otis, 2014,
s. 8). Kuvassa 2 on esitetty hydraulisen hissin periaatekuva.
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Kuva 2. Hydraulisen hissin periaatekuva (Mukaillen: Otis, 2014, s. 8).

2.3 Anturit
Anturi on laite, joka altistuessaan fyysiselle ärsykkeelle muodostaa signaalin, minkä
ohjausjärjestelmä kykenee mittaamaan. Ärsyke voi olla esimerkiksi lämpötilan tai voiman
muutos ja lähetettävä signaali sähköinen pulssi tai magneettikentän muutos. (Bishop,
2008a, luku 17 s. 1.) Hisseissä antureita käytetään mittaamaan esimerkiksi ylikuormaa,
hissin nopeutta ja korin etäisyyttä määritetystä lähtötasosta (Farnell, 2014).

2.3.1 Yleisiä mekatroniikan sovelluksissa käytettäviä antureita
Tyypillisimpiä mekatroniikassa käytettäviä kaksitilaisia antureita, on esitetty taulukossa 1.
Kaksitilaiset anturit antavat ohjausjärjestelmälle ainoastaan kyllä tai ei tiedon. Taulukkoon
2 on koottu tyypillisimpiä mekatroniikassa käytettyjä jatkuvalla mittauksella toimivia
antureita. Jatkuvalla mittauksella prosessin tila saadaan tietää reaaliajassa. Molempiin
taulukoihin on merkitty anturin nimen lisäksi sen mittaama suure ja tyypillinen
käyttökohde.
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Taulukko 1. Yleisimpiä kaksitilaisia antureita ja niiden mittaamia suureita, sekä
käyttökohteita (Handroos, 2013).

Nimi

Mitattava suure

Tyypillinen käyttökohde

Mekaaninen
rajakytkin

Kosketuksen
aiheuttama voima

Turvallisuussovellukset

Induktiivinen
lähestymiskytkin

Magneettikentän
muutos

Työstökoneissa terän
aseman tunnistamiseen

Kapasitiivinen
lähestymiskytkin

Sähkökentän muutos

Nesteen ilmaisu säiliöissä

Reed-kytkin

Magneettikentän
muutos

Sylinteritoimilaitteiden
ääriasennot

Hall-anturi

Magneettikentän
muutos

Tietokoneen näppäimistö

Optinen
lähestymiskytkin

Valon kulkema matka

Tuotantolinjalla kappaleen
tunnistaminen

Painekytkin

Paineen muutos

Laitteen käyttöpaineen
valvonta

Lämpötilakytkin

Lämpölaajenemisen
aiheuttama liike

Lämpötilahälytykset

Virtauskytkin

Voiman tai
lämpötilan muutos

Jäähdytysveden virtauksen
tarkkailu
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Taulukko 2. Yleisimpiä jatkuvaa mittausta suorittavia antureita ja niiden mittaamia
suureita, sekä käyttökohteita. (Handroos, 2013).

Nimi

Mitattava suure

Tyypillinen käyttökohde

Potentiometri

Resistanssin muutos

Nivelen kiertymän
mittaaminen

Induktiivinen
liikeanturi

Induktiojännitteen
muutos

Kappaleen mittojen
tarkastus

Magneettinen
lineaarianturi

sini- ja
kosinisignaalin
aallonpituus

Robottien liikkeiden
mittaus

Pulssianturi

Pulssien määrä ja
intensiteetti

Moottorin aseman ja
nopeuden mittaus

Resolveri

Jännitteen muutos

Kulma-aseman mittaus

Ultraäänianturi

Äänisignaalin muutos /
kulkema matka

Lääketieteelliset
kuvaukset

Kiihtyvyysanturi

Massan liikkeen
aiheuttama varaus

Laitteen asennon
tunnistaminen

Venymäliuska

Resistanssin muutos

Kappaleiden
muodonmuutosten mittaus

Hyrräanturi

Kappaleen liiketilan
muutos

Inertianavigointi

2.3.2 Hissikäyttöön soveltuvat anturit
Hissisovelluksissa ohjausjärjestelmälle tärkeä tieto on hissikorin nopeus ja etäisyys
halutusta kerroksesta, tai nolla-asemasta. Aseman mittaukseen soveltuvia antureita ovat
esimerkiksi mekaaninen rajakytkin, optinen pulssianturi tai optinen lähestymiskytkin.
Toinen oleellinen tieto nostosysteemille on hissin sallima maksimikuorma. Mikäli hissille
tulee ylikuormaa, voi hätätilanteessa esimerkiksi jarrujen toiminnassa tulla ongelmia, kun
ne on suunniteltu pysäyttämään pienempiä massoja. Ylikuorman mittaamiseen hisseissä
soveltuu muun muassa mekaaninen rajakytkin, hall-anturi, tai induktiivinen anturi.
(Farnell, 2014.)
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Mekaaninen rajakytkin perustuu ulkoisen liikkeen aiheuttamaan kosketukseen anturissa.
Sen suurin sallittu kytkentätaajuus on 1-3 kytkentää sekunnissa ja tilanvaihtoon kuluva
aika 2-10 ms, joten mekaaninen rajakytkin ei käy nopeisiin sovelluksiin. Mekaaniset
rajakytkimet soveltuvat tasa- ja vaihtosähkölle. (Airila, 1990, luku 4 s. 3.) Niitä voidaan
käyttää hisseissä korin liikkeiden tunnistamiseen asentamalla mekaaniset rajakytkimet
juuri ennen saavutettavaa kerrosta: hissi koskettaa kytkintä ja kytkin lähettää toimilaitteelle
tiedon pysäyttää moottori halutussa ajassa. Mekaaninen rajakytkin soveltuu myös
ylikuorman mittaamiseen: kun korin massa kasvaa tarpeeksi, painuu kytkin alas ja
ohjausjärjestelmä tietää olla käynnistämättä moottoria.

Inkrementtianturi on yksi esimerkki optisesta pulssianturista. Se perustuu pyörivälle
kiekolle sijoitettuihin, valoa läpäiseviin ja läpäisemättömiin sektoreihin, joita laskemalla
saadaan tietää kiertymä. Se koostuu valonlähteestä, akselin mukana pyörivästä
pulssikiekosta, kiinteästä lukulevystä ja valokennosta. Kiekon ja lukulevyn valoa
läpäisevät ja läpäisemättömät sektorit ovat toisiinsa nähden 90 asteen vaihesiirrossa. Kun
samanlaiset

sektorit

kiertyvät

kohdakkain,

lähettää

valoanturi

jännitepulssin.

Inkrementtianturin erotustarkkuus määritetään jakamalla 360 astetta pulssikiekon
sektoriparien lukumäärällä. Tyypillisesti inkrementtianturin mittausepätarkkuus on 0,2-0,5
astetta ja se on kääntäen verrannollinen liikenopeuteen. Inkrementtianturi syöttää pulsseja
tietyllä taajuudella, joten pulsseja voidaan hyödyntää myös nopeuden mittaamiseen.
(Airila, 1990, luku 4 s. 14.) Hisseissä kyseisiä antureita voidaan hyödyntää asentamalla
anturi käytettävälle akselille, ja pulsseja laskemalla määrittää hissikorin paikka ja nopeus.

Optinen lähestymiskytkin perustuu valon säteen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Kun
käytetään erillistä lähetintä ja vastaanotinta, tunnistetaan kappale jopa useiden kymmenien
metrien päästä. Valon heijastumiseen mitattavasta kohteesta perustuvien antureiden
tunnistusetäisyys vaihtelee alle metristä muutamiin metreihin. (Handroos, 2013.) Hississä
optisia lähestymiskytkimiä voidaan käyttää esimerkiksi sijoittamalla lähetin-vastaanotin
hissin koriin kiinni. Hissikuilun seinään asennetaan rei’itetty tanko, mistä anturi lukee
reikien ohittamisen mukaan aseman.

Hall-anturi perustuu hall-ilmiöön. Kyseinen ilmiö perustuu puolijohteen altistamiselle
tasajännitteelle. Näin saadaan aikaiseksi magneettikenttä, joka on kohtisuorassa johtimeen
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kohdistetun jännitteen suunnan kanssa ja tällöin johtimen toiselle puolelle syntyy uusi
jännite, joka on myös kohtisuorassa magneettikentän ja alkuperäisen jännitteen kanssa.
Kun magneettisen aineen etäisyys puolijohteesta vähenee, kasvaa puolijohteen lähtöjännite
ja se tulkitaan ohjaussignaaliksi. Lähtöjännitteen ja tunnistusetäisyyden suhde ei
kuitenkaan ole lineaarinen. Hall-anturin herkkyys luokkaa 10 V/T. Induktiivinen anturi
perustuu anturin magneettikentän heikkenemiseen metallisen esineen lähestyessä. Metallin
lähestyessä vaimenee magneettikenttä ja anturissa olevan kelan virta pienenee. Tämä
tulkitaan ohjausjärjestelmässä on/off tiedoksi. (Handroos, 2013.) Hall-anturia ja
induktiivista anturia voidaan käyttää hisseissä hieman mekaanisen rajakytkimen tavoin.
Korin massan kasvaessa, joustaa hissikaapeli hieman ja kori lähestyy anturia. Anturi
havaitsee korin lähestymisen ja ohjausjärjestelmä lukee anturin tilan muutoksen.

2.4 Ohjausjärjestelmät
Ohjausjärjestelmällä on kaksi päätehtävää: toimia käyttäjän ja koneen välisenä
liitospintana,

sekä

pitää

koneen

toiminnat

hallinnassa

kaikissa

tilanteissa.

Ohjausjärjestelmä voi yksinkertaisuudessaan koostua pelkästään askeltavasta logiikasta,
mutta useimmiten ohjausjärjestelmältä vaaditut tehtävät ovat niin monimutkaisia, että ne
vaativat tietokoneen. (Airila, 1990, luku 6 s. 28.) Käytännössä ohjausjärjestelmän toiminta
käynnistyy, kun ohjattavassa prosessissa tapahtuu muutos, minkä anturi havaitsee. Tämän
seurauksena anturi kehittää signaalin, minkä ohjausjärjestelmä muuntaa prosessorin
ymmärtämään muotoon. Kun tuleva signaali ylittää ohjelmalle ennalta määrätyn rajaarvon, alkaa mikroprosessori prosessoida raja-arvon ylityksestä johtuvia seurauksia ja
valitsee ohjelman määrittämän toimenpiteen. Mikroprosessori välittää muokatun tiedon
eteenpäin toimilaitteelle, joka reagoi signaaliin esimerkiksi pyörittämällä moottoria.
(Bishop, 2008a, luku 3 s. 2.) Tyypillisimpiä ohjauslaitteistoja ovat mikrotietokoneet ja
ohjelmoitavat logiikat (PLC, Programmable Logic Controller). Mikrotietokone on tärkein
mekatroniikassa käytettävä ohjausvaihtoehto reaaliaikaisuutensa ansiosta. Myös sulautetut
järjestelmät perustuvat mikrokontrollerin, eli yhdelle piirille integroidun mikrotietokoneen
käyttöön. (Airila, 1990, luku 6 s. 28.)

2.4.1 Mikrotietokone
Mikrotietokone

koostuu

minimissään

prosessorista,

muistista,

sekä

tulo-

ja

lähtöliitännöistä. Usein näiden lisäksi löytyy A/D ja D/A-muuntimia, tulovalitsimia,
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massamuistia ja datan syöttö- ja näyttölaitteita. Mikroprosessori suorittaa sille tarkoitettuja
toimenpiteitä ohjelmien ja ulkopuolelta tulevien komentojen avulla. (De Silva, 2005, s.
954.) Muistin tehtävä on säilöä suoritettava ohjelma ja tallentaa väliaikaisia muuttujia.
Mikrotietokoneen suorittama ohjelma on ladattu laitteen ROM-muistiin (Read Only
Memory), mitä käyttäjä ei pääse muokkaamaan. RAM (Random Acces Memory) muistiin
tallennetaan vain väliaikaista tietoa, mikä on oltava nopeasti käytettävissä. Esimerkiksi
autossa käyttäjän esiasettamat radiokanavat tallennetaan RAM-muistiin. Kun radio
kytketään irti akusta, katoavat myös asemien esiasetukset. (Bishop, 2008a, luku 3 s. 8.)
Prosessorin ja muistin lisäksi mikrokontrolleri sisältää tulo- ja lähtöliitäntöjä, mitkä
kanavoivat tietoa ohjausjärjestelmän ja toimilaitteiden välillä. Useimmat tulevat signaalit
ovat lähtöisin antureilta tai käyttäjältä ja suurimmassa osassa tapauksista signaalit ovat
analogisia. Mikroprosessori ymmärtää kuitenkin vain digitaalisessa muodossa olevia
signaaleita, joten analogiset signaalit on muutettava digitaalisiksi A/D-muuntimella. Se on
muunnin, joka muuntaa anturilta saadun, esimerkiksi jänniteluvun, prosessorin
ymmärtämään binäärimuotoon. Mikroprosessorilta tuleva digitaalinen signaali täytyy taas
muuttaa

toimilaitteiden

ymmärtämäksi

analogiseksi

signaaliksi,

missä

käytetään

päinvastaisesti toimivaa D/A-muunninta, eli muunnetaan mikrokontrollerilta tuleva
binääriluku jännitearvoksi. (Bishop, 2008a, luku 3 s. 3-5.)

Tässä työssä ohjausjärjestelmän sydämenä käytettiin Arduino-mikrokontrolleria. Arduino
koostuu yhdelle piirilevylle kootusta mikrokontrollerista ja avoimeen lähdekoodiin
perustuvasta ohjelmointialustasta. Sen perimmäinen tarkoitus on olla yksinkertainen
lähestymistapa

elektroniikkaan

ja

ohjelmointiin.

Arduino

käyttää

omaa

ohjelmointikieltään, mutta se perustuu hyvin vahvasti C-kieleen. Arduinon edullisuus,
yksinkertainen ohjelmointiympäristö, avoin lähdekoodi, muokattavuus ja riippumattomuus
käyttöjärjestelmästä ovat syitä sen suosion takana. (Arduino, 2014a.)

Arduino kykenee välittämään fyysiset tilanmuutokset tietokonemaailmaan ja palauttamaan
muokatun

tiedon

prosessiin.

Arduino

käyttää

tietoa

antureilta

ja

kytkimiltä

kontrolloidakseen prosessin toimilaitteita, kuten moottoreita tai valoja. (Arduino, 2014b.)
Tässä työssä käytettiin kuvassa 3 esitettyä Arduino Uno mikrokontrolleria.
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Kuva 3. Arduino Uno (Arduino, 2014c).

Arduino Uno on Arduinon perusmalli. Kaikkia Arduino malleja voidaan käyttää ulkoisella
virtalähteellä tai USB-virralla. Unon tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu 14 Digitaalista
Input/Output liitäntää, mistä kuudessa on käytössä pulssinleveysmodulaatio (PWM, PulseWidht Modulation) ja 6 analogista liitäntää. PWM mahdollistaa esimerkiksi jännitteen
muokkaamisen pienemmäksi. Uno käyttää 5 V jännitettä ja digitaaliset liitännät käyttävät
korkeintaan 40 mA tasavirtaa. Arduino Uno toimii 16 MHz kellotaajuudella. (Arduino,
2014c.)

2.4.2 PLC
Ohjelmoitava logiikka (PLC) on usein teollisuusympäristössä käytettävä tietokoneen
pelkistetty malli, mitä käytetään esimerkiksi yhdistämään kytkimiä venttiileihin ohjelman
välityksellä. Se koostuu pitkälti samoista komponenteista kuin mikrotietokone, eli
sydämenä toimii mikroprosessori, minkä yhteyteen on liitetty ohjeet sisältävä ROM-muisti
ja väliaikaista tiedontallennusta varten RAM-muisti, kuin myös tulo ja lähtöliitännät. (De
Silva, 2005, s. 976, 978.) Ohjelmoitava logiikka perustuu yksikertaiseen askeltavaan
ohjelmaan, missä suoritetaan ohjelman vaiheita askel kerrallaan, ja koko ohjelma
suoritetaan aina alusta loppuun. Tämä erottaa PLC:n mikrokontrollerista, sillä
mikrokontrolleri voi hypätä ohjelmassa vaiheesta toiseen satunnaisessa järjestyksessä,
mutta PLC:n on käytävä koko ohjelma läpi aina samassa loogisessa järjestyksessä. PLC:n

19

etuna on yksinkertainen ohjelman rakenne ja käytännön läheisyys, joten prosessin
käyttäjänkin on melko helppo ymmärtää PLC:n ohjelmaa. (Airila, 1990, luku 6 s. 43–44.)

2.4.3 Systeemin säätö
Ohjausjärjestelmä voi olla luonteeltaan avoin tai suljettu. Avoin ohjausjärjestelmä on
esitetty kuvassa 4. Avoin ohjausjärjestelmä perustuu kuvan mukaisesti käyttäjän ja
tietokoneen väliseen interaktioon. Käyttäjä antaa tietokoneelle halutun viestin, kuten hissin
kutsuntanapin painalluksen tietyssä kerroksessa, ja tietokone välittä käyttäjän antaman
ohjausarvon lähtöliitäntänsä kautta toimilaitteille, mitkä muuttavat prosessin tilaa. (Airila,
1990, luku 6 s. 1.)

Kuva 4. Avoin ohjausjärjestelmä (Airila, 1990, luku 6 s.1).

Suljetun

järjestelmän

yhteydessä

puhutaan

usein

myös

takaisinkytketystä

säätöjärjestelmästä. Se eroaa avoimesta siten, että systeemin toimintaa säädetään haluttuun
suuntaan prosessilta saadun mittaustiedon avulla. Mikäli prosessi ei ole toiminut sallittujen
marginaalien rajoissa, viedään mitatun suureen arvo takaisinkytkennän avulla tietokoneelle
ja tietokone laskee suureen halutun- ja mitatun arvon erotuksen, eli erosuureen. Erosuureen
perusteella tietokone lähettää toimilaitteille käskyn muuttaa ohjausarvojaan. (Airila, 1990,
luku 6 s. 2.) Airilan (1990, luku 6 s. 2) mukaan ”Sanat säätö ja ohjaus erotetaan yleensä
siten, että takaisinkytketyn järjestelmän yhteydessä puhutaan säädöstä ja avoimen
järjestelmän yhteydessä ohjauksesta.”.
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2.4.4 Ohjelmointikielet sulautetuissa järjestelmissä
Edellä mainittu PLC:n ohjelmointi on runsaasti teollisuudessa käytetty malli yksinkertaisen
ohjelmakierron ja helpon ohjelmoitavuuden takia. Sulautetuissa järjestelmissä käytetyin
ohjelmointikieli on C-kieli. C-kieli lasketaan lausekieleksi, eli ohjelmointi tapahtuu
englannin kieltä muistuttavilla ohjausrakenteilla ja operaattoreilla. Lauseet on kuitenkin
käännettävä erillisellä kääntäjällä prosessorin ymmärtämälle konekielelle. C-kielen etuna
on, ettei se ole prosessoririippuvainen, toisin kuin esimerkiksi symbolinen Assembly-kieli.
Muita sulautetuissa järjestelmissä käytettyjä ohjelmointikieliä ovat BASIC, PLM ja Java.
(Koskinen, 2006, s. 157–158.)

2.5 Sulautetun ohjausjärjestelmän funktio mekatronisessa systeemissä
Sulautettu järjestelmä voidaan ajatella prosessoriin pohjautuvana systeeminä, mikä on
suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta varten ja siltä odotetaan reaaliaikaista reagointia
prosessin muutoksiin. Mekatroninen systeemi, minkä ohjaus on toteutettu sulautetusti,
vaatii monen eri tieteenalan yhdistämistä. Yksinkertaisimmillaan mekanismia voi ohjata
muutaman sisään ja ulostulon avulla, kun taas toisessa ääripäässä on monien eri
sulautettujen järjestelmien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tehtävä pysyy
kuitenkin samana: ohjata prosessia haluttuun suuntaan mahdollisimman reaaliaikaisesti.
(Forrai, 2013, s. 1-2.)
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3 HISSIN PIENOISMALLIN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN

Mekatronisen laitteen suunnittelu voidaan toteuttaa pitkälti samalla periaatteilla kuin
perinteinen koneensuunnittelu. Runsaan tietotekniikan läsnäolo koneen lopullisessa
mallissa tuo kuitenkin haasteita, ja erityisesti täytyy painottaa mekaniikan, elektroniikan ja
ohjelmistojen integroitua suunnittelua. Hissin pienoismallin suunnittelussa sovellettiin
perinteisen koneensuunnittelun jakoa, mikä alkaa tehtävän asettelulla ja jatkuu
luonnostelun, sekä kehittelyn kautta viimeistelyyn. Työssä ei kuitenkaan painotettu hissin
rakenteen suunnittelua, joten sen osuus on pidetty suppeana ja pääpaino on asetettu
ohjausjärjestelmän suunnitteluun.

3.1 Hissin pienoismallin suunnittelun reunaehdot
Tarkoituksena oli käyttää mahdollisimman paljon jo olemassa olevia komponentteja, joten
tehonlähteenä,

ulkorakenteina

ja

ohjauslaitteistona

käytettiin

valmiina

olevia

komponentteja. Hissin toiminnot pidettiin myös tarkoituksella suppeina, jotta työ saatiin
pidettyä tarpeeksi yksinkertaisena ja selkeänä. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa, että
anturoinnin suhteen päädyttiin tarkkailemaan ainoastaan muutamaa oleellisinta: hissin
korin asemaa ja nopeutta. Tehonlähteenä toimivassa sähkömoottorissa ei ollut
takaisinkytkentää, joten säätö toteutettiin ohjelmalähtöisesti. Hissin kutsumisen suhteen
kerrosten määrä rajattiin kolmeen, joten myös kutsunta-nappeja tarvittiin kolme kappaletta.
Myös

työssä hissikuiluna toimiva ulkorakenne haluttiin

pitää mahdollisimman

yksinkertaisena, joten rakenteeseen ei toteutettu hissin ovia. Myöskään jarruja ei toteutettu,
joten moottori käyttö suunniteltiin jatkuvasti päällä olevaksi.

3.2 Tehtävän asettelu ja vaatimusluettelo
Ennen varsinaisen suunnitteluprosessin aloittamista, on oleellista tehdä selväksi tuotteelta
vaaditut toiminnot ja mitä varten tuote kehitetään. Jokainen tuotteen toiminto on oltava
tiedossa, jotta löydetään optimaalisin ratkaisu ja selvitään mahdollisimman vähillä
lisäyksillä sekä korjauksilla suunnittelun aikana. (Pahl et al., 1990, s. 62-63.) Tässä työssä
tehtävänä

oli

suunnitella

ja

valmistaa

Arduino-mikrokontrollerilla

ohjattava,

yksinkertainen hissin pienoismalli. Hissistä oli tarkoitus tehdä esimerkki mekatroniikan
opiskelijoille yksinkertaisesta mekatronisesta laitteesta. Pääpaino suunnittelutyössä oli
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ohjausjärjestelmän

suunnittelussa

ja

antureiden

sekä

toimilaitteiden

saamisessa

kommunikoimaan keskenään. Kuvassa 5 on esitetty tämän työn kannalta oleellisia hissin
pääkomponentteja.

kuva 5. Hissin pääkomponentteja (Mukaillen: Otis, 2014, s.7).

Hissin varsinainen suunnittelu aloitettiin vaatimusluettelon laatimisella. Vaatimusluettelo
on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Hissin pienoismallin vaatimusluettelo
LUT

Vaatimusluettelo: Hissin pienoismalli

Muutos V/T

T
V
V
T
V
T
V
T
V
V
T
V
V

V
V
T

13.2.2014

Vaatimukset
Rakenne
Ulkomitat: max. 1500x400x400 mm
Koko systeemin paino: liikuteltava (max. 15 kg)
Korin paino: max. 30% käyttävän moottorin maksimikuormituksesta
Vastapainon massa puolet korin massasta+ puolet nim. kuormasta
Anturointi
Hissin asema
Suurin sallittu kuorma
Korin nopeus
Korin kiihtyvyys
Ohjausjärjestelmä
Käytetään Arduino mikrokontrolleria
Kutsuntanapit kolmelle kerrokselle
Ylikuorman varoitusvalo
Voimansiirto
Käytetään jo olemassa olevaa sähkömoottoria
Voiman välitys moottorilta korille: kriteerinä että kestää korin
aiheuttaman voiman
Ohjelma
Mahdollisimman yksinkertainen
Ohjelmointi Arduinon omalla ohjelmistolla
Säätö ohjelmalähtöisesti

Vaatimusluettelon pohjalta suoritettiin abstrahointi. Abstrahointi tarkoittaa tehtävän
kannalta oleellisten asioiden korostamista ja ydinolemuksen löytämistä. Sillä pyritään
löytämään yleispätevä ratkaisu toimintaperiaatteelle, jättäen yksityiskohdat huomioimatta.
(Pahl, Beitz, 1990, s. 74.) Abstrahointi toteutetaan yleensä seuraamalla seuraavia askeleita,
mutta tehtävästä riippuen osan askeleista voi jättää pois:
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1. Jätetään toivomukset pois.
2. Jätetään sellaiset vaatimukset pois, jotka eivät välittömästi koske toimintaa ja
oleellisia ehtoja.
3. Määrälliset toteamukset muutetaan laadullisiksi ja supistetaan oleelliseen
pitäytyviksi lausumiksi.
4. Laajennetaan mielekkäästi tähän saakka tunnettua.
5. Muotoillaan ongelma ratkaisuun nähden neutraaliksi.
(Pahl et al., 1990, s. 74.)

Abstrahoinnin tuloksena hissin pienoismallille saatiin seuraava lause:
”Toimittaa hissin haluttuun kerrokseen, sallitun nopeuden rajoissa.”.

3.2.1 Toimintorakenne
Kun tehtävän lähtökohdat ja vaatimukset on saatu määriteltyä, on järkevää jakaa
suuremmat kokonaistoiminnot pienempiin osiin, jotta ratkaisujen hakeminen eri
osatoimintoihin helpottuu. Kun nämä pienemmän osakokonaisuudet liitetään yhteen,
saadaan muodostettua systeemille yksiselitteinen toimintorakenne. (Pahl et al., 1990, s.
82.) Hissin ohjausjärjestelmän toimintorakenne on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Hissin ohjausjärjestelmän toimintorakenne.

3.2.2 Hissin mekaniikan suunnittelu
Hissin mekaniikalle on toteutettu aikojen saatossa useita eri variaatioita, mutta nykyään
useimmat käytössä olevat sähkömoottorilla toimivat hissit voidaan jakaa kolmeen
pääkategoriaan: vaihteelliset, vaihteettomat ja konehuoneettomat hissit. Kaikille näille
hissityypeille yhteistä on kuitenkin se, että niissä hyödynnetään hissin korin ja vastapainon
aiheuttamaa kitkaa vaijereiden ja vetopyörän välissä. Vaihteellisissa hisseissä käytetään
nimensä mukaisesti vaihdelaatikkoa, mikä mahdollistaa pienempitehoisen moottorin
käytön. Vaihteettomissa hisseissä sähkömoottori on kytketty suoraan vetopyörään.
Konehuoneettomissa hisseissä isoista konehuoneista on voitu luopua kokonaan
kevyempien ja pienempien vaijeritekniikoiden ansiosta kun koko hissin painoa on saatu
pudotettua merkittävästi vanhoihin tekniikoihin verrattuna. Konehuoneen sijoittelulla
pystytään vaikuttamaan hissin vaatiman tilan käyttöön rakennuksissa. Kehitys on
suuntautumassa yhä enemmän konehuoneettomien hissien suuntaan, jotta kalliita neliöitä
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saadaan säästettyä ja päästään eroon raskaista katolle asennettavista konehuoneista. (Otis,
2014, s. 6-7, 9.)

Toimilaitteeksi työssä valittiin hiiliharjallinen tasavirtamoottori. Käytettävä moottori
(SERVO DME25BA-003) ja sen ominaisuudet on esitetty kuvassa 7. Hissikorin nosto
päätettiin toteuttaa yksinkertaisesti narulla, koska työssä esiintyvät voimat eivät vaadi
hisseissä normaalisti käytettävää teräsvaijeria.
Jännite
Teho
Pyörimisnopeus
Momentti
Virta
Vaihteiston
välityssuhde

24 V
1,6 W
81 r/min
0,2 Nm
0,28 A
79:1

Kuva 7. Työssä käytetty sähkömoottori ja sen tekniset tiedot (Elfa, 2014).

Nykyaikaisissa

hisseissä

käytetään

vastapainoa,

minkä

massa

vastaa

puolesta

nimelliskuormasta aiheutuvaa ja tyhjän hissikorin yhteismassaa. Vastapainon tarkoitus on
minimoida moottoria rasittavaa vääntömomenttia. (Otis, 2014, s. 6) Pienoismallissa korin
massan ollessa pieni, oli määritettävä nostoköyden ja moottorin akselin välinen
kitkakerroin, jotta saatiin selvitettyä voiko vastapainoa käyttää vai luistaako naru korin
massan lisääntyessä. Moottorin kuormitus saadaan määritettyä yhtälön 1 mukaisesti:

F = M / r,

(1)

Yhtälössä 1 F on hissiä kuormittava voima, M on moottorin vääntömomentti ja r on
käyttävän akselin säde. Moottorin vääntömomentin ollessa 0,2 Nm ja akselin halkaisijan 6
mm, laskettiin yhtälön 1 mukaisesti moottorin suurin kantokyky hissille. Tulokseksi saatiin
66,7 N, joten nimelliskuormaksi valittiin 66 N. Korin aiheuttaman rasituksen arvioitiin
olevan 10 % moottorin nimelliskuormasta, eli 6,6 N. Tällöin vastapainon suuruudeksi
saatiin 39,6 N. Vastapainon ja kuormituksen laskut on esitetty liitteessä 1. Jotta vastapaino
saataisiin ohjattua sille tarkoitetuille johteille, on käytettävä ylimääräistä ohjainrullaa.
Kuvassa 8 on esitetty nimelliskuormitustilanteessa hissiin aiheutuvat voimat ja
nostomekanismi.
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Kuva 8. Nostosysteemi käytettäessä vastapainoa. Vasemmalla on esitetty käyttävä akseli ja
oikealla ohjainrulla. Kuvassa T1 edustaa hissin nimelliskuormaa ja T2 vastapainon (VP)
kuormaa.

Akselin ja narun välinen kitkakerroin saadaan määritettyä käyttämällä yhtälöä 2 (SFS EN
81-1 + A3, 2014, s. 344).
T1 / T2 = eµα,

(2)

Yhtälössä 2 T1 on moottoria kuormittava voima, T2 on naruun vastapainosta aiheutuva
voima, µ on kitkakerroin ja α kulma, miltä matkalta köysi koskettaa akselia. Tässä
tapauksessa α on 90°, kuvassa 8 esitetyllä tavalla. Ohjainrullan sijoittelulla kulmaa α saisi
hieman kasvatettua ja täten kitkapintaa lisättyä, mutta se ei vaikuta oleellisesti tässä työssä.

Kitkakertoimeksi saatiin 0,32 ja tähän liittyvät laskut on esitetty liitteessä 1. Koneistetun
akselin pinnankarheus on kuitenkin niin alhainen, että akselin ja narun välille on vaikea
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saada kyseistä kitkakerrointa, joten vastapainon käyttö hylättiin. Nostosysteemi päätettiin
toteuttaa keräämällä naru käyttävän akselin ympärille. Akselin säde on suoraan
verrannollinen narun vauhtiin akselin kehällä yhtälön 3 mukaisesti. Moottorin pienestä
pyörimisnopeudesta johtuen hissin liike olisi jäänyt hitaaksi akselin pienen säteen takia,
joten akselille suunniteltiin rulla, minkä ympärille naru kerättiin. Naruksi valittiin tavallista
polymeeripohjaista narua.

v = 2πr/t

(3)

Yhtälössä 3 v on pisteen vauhti kehällä, r on pisteen kiertämän ympyrän säde ja t yhteen
kierrokseen kuluva aika. Hissin pienoismallin sopivaksi nopeudeksi arvioitiin noin 0,1 m/s.
Liitteen 2 mukaisesti narunkeräysrullan säteeksi saatiin 21 mm. Narunkeräysrullan
muuttaessa moottoria kuormittavan voiman vartta, oli myös laskettava riittääkö moottorin
vääntömomentti tässä tapauksessa. Uudeksi moottoria kuormittavaksi momentiksi saatiin
liitteen 2 mukaisesti 0,14 Nm, joka jää pienemmäksi kuin moottorin nimellinen
vääntömomentti. Todellisuudessa mikäli kyseessä olisi oikea hissi, olisi laskuissa
huomioitava moottoria kuormittava dynaaminen momentti, mikä aiheutuu käytettävän
akselin kulmakiihtyvyydestä ja hitausmomentista. Oikeassa hississä korin kiihtyvyydellä
on merkittävä vaikutus matkustamisen mukavuuteen. Tässä työssä moottorin kiihtyvyys ei
ollut tiedossa ja työssä esiintyvät voimat olivat niin pieniä, että kiihtyvyyden vaikutus
jätettiin huomioimatta.

Käytettävä akseli vaati myös laakeroinnin. Laakeriksi valittiin tavallinen urakuulalaakeri
(SKF 608), sillä laakeriin ei kohdistu suuria poikittaisia tai säteittäisiä kuormituksia.
Laakerille suunniteltiin laakeripesä, minkä pohjaan tehtiin reiät kiinnittämistä varten.
Havainnollistava 3D-malli hissin nostomekanismista on esitetty kuvassa 9. Kuvassa näkyy
myös pulssianturi, joka kiinnitettiin laakeripesän toiselle puolelle.
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Kuva 9. Hissin mekaniikka. Vasemmalla moottori ja oikealla laakeripesä.

3.2.3 Anturoinnin suunnittelu
Todellisen hissin toimintojen tarkkailussa käytetään useita eri suureita mittaavia antureita,
mutta tässä työssä toiminnan tarkkailu rajattiin hissikorin aseman ja nopeuden
mittaamiseen. Taulukossa 4 on vertailtu eri anturivaihtoehtoja korin aseman mittaamiseen
ja taulukossa 5 nopeuden mittaamiseen. Aseman ja nopeuden mittaamiseen on olemassa
useita erilaisia anturointivaihtoehtoja, joten vertailuun on otettu mukaan muutamia
yleisimpiä antureita, mitkä sopivat ominaisuuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen.
Arviointi

suoritettiin

painokerroin-menetelmällä.

Tässä

työssä

anturoinnin

arviointikriteereiksi valittiin anturin asentamisen yksinkertaisuus, anturin luotettavuus,
tarkkuus, anturin tuottaman signaalin helppokäyttöisyys ohjelmassa, arvioitu kestoikä
hissikäytössä ja toiminnallisuus tässä projektissa.

Taulukko 4. Aseman mittauksen antureiden vertailu

Kriteeri
Asennus
Luotettavuus
Resoluutio

Optinen
pulssianturi

Tuotettavan signaalin
yksinkertaisuus
kestoikä
Toiminnallisuus
Painotettu
summa

Optinen
etäisyysanturi

3
2
1

4
3
4

1
3
2

Potentiometri
5
5
3
4
3
2

3
1
3

2
3
5

2
3
1

4
2
3

4
1
1

46

23

47

41

Painoarvo (13)

Hallanturi
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Taulukko 5. Nopeuden mittauksen antureiden vertailu

Kriteeri
Asennus
Luotettavuus
Resoluutio
Tuotettavan
signaalin
yksinkertaisuus
Kestoikä
Toiminnallisuus

Painoarvo
(1-3)

Optinen
Optinen
pulssiTakoetäisyysSähkömagneettinen
anturi
metri
anturi
pulssi-anturi
3
3
3
5
3
2
4
4
3
4
1
4
4
3
2

3
1
3
Painotettu
summa

5
4
4

4
4
1

4
2
2

4
5
1

52

40

44
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Anturiksi valittiin optinen pulssianturi. Valintaan vaikutti suurilta osin anturin
toiminnallisuus tässä työssä, sillä kyseisellä anturilla pystyy tarkkailemaan sekä nopeutta
että asemaa.

3.2.4 Ulkorakenteen suunnittelu
Ulkorakenteen suunnittelun painoarvo ei ollut suuri tässä työssä. Rakenteen rungoksi
valittiin urilla varustettua alumiiniprofiilia. Profiilin valintaan vaikutti suurimmalta osalta
saatavuus ja valmiiden urien olemassaolo, mitä pystyttiin hyvin hyödyntämään korin
johteina. Hissikori päätettiin valmistaa kokonaan alumiinilevystä, jotta korin oma massa
pysyisi mahdollisimman pienenä. Korin massa haluttiin pitää pienenä jotta sähkömoottorin
suurinta vääntömomenttia ei ylitettäisi, kun koriin asetetaan kuormaa. Hissin koneisto
asetettiin hissikuilun katolle. Kattoon tehtiin reikä, mistä hissikaapeli kulkee korin ja
moottorin

välillä.

Katto-

ja

pohjamateriaaliksi

valittiin

S355

terästä

hyvän

työstettävyytensä ja saatavuutensa ansioista. Jotta kori saatiin liukumaan johteissa,
tarvittiin väliin laakerit. Laakerointi toteutettiin neljällä rullapyörällä mitkä kulkevat
johdepalkkien urissa. Rullia varten hissin koriin suunniteltiin kiinnikkeet. Hissin kantavina
rakenteina toimivat johteet kiinnitettiin pohja- ja päällislevyyn pikakiinnikkeillä ja
pulteilla.

31

3.3 Ohjausjärjestelmän suunnittelu
Koko kandidaatin työn perimmäisenä ideana oli toteuttaa sulautettu ohjausjärjestelmä
hissin pienoismallille. Ohjausjärjestelmän vaatimukseksi oli asetettu, että se toteutetaan
mikroprosessoriin pohjautuvalla Arduino-mikrokontrollerilla. Arduinon käyttö vaati myös,
että

järjestelmän

toimintaa

ohjelmointikielellä.
moottorinohjain,

Näiden

hissin

ohjaava
lisäksi

ohjelma

muita

kutsuntapainikkeet

toteutettiin

tärkeitä
ja

hissin

Arduinon

ohjausjärjestelmän
liikkeitä

omalla

osia

seuraavat

ovat

anturit.

Ohjausjärjestelmän suunnittelu aloitettiin hissin työkierron määrittämisellä:

1. Prosessi lähtee liikkeelle, kun hissi kutsutaan tiettyyn kerrokseen.
2. Moottori alkaa pyöriä korin sen hetkisen aseman suhteen haluttuun suuntaan.
3. Kori lähestyy haluttua kerrosta ja alkaa hidastaa moottorin pyörimisnopeutta.
4. Moottori pysähtyy hissin ollessa halutun kerroksen kohdalla.
5. Henkilö astuu hissiin ja painaa halutun kerroksen nappia.
6. Moottori alkaa pyöriä korin sen hetkisen aseman suhteen haluttuun suuntaan.
7. Kori lähestyy haluttavaa kerrosta ja alkaa hidastaa moottorin pyörimisnopeutta.
8. Moottori pysähtyy hissin ollessa halutun kerroksen kohdalla.

Työkierron määrittämisen jälkeen konstruoitiin ohjausjärjestelmälle sen toimintaa kuvaava
vuokaavio. Ohjelmavuokaavio on esitetty kuvassa 10. Ohjelmavuokaavion pohjalta
kirjoitettiin hissin työkierrolle ohjelma, joka on esitetty liitteessä 3. Ohjelma koostuu
muuttujista, mitkä tallentavat mikrokontrollerille tulevat signaalit, aliohjelmista mitkä
laskevat hissin nopeutta ja asemaa, sekä loopista mitä ajetaan niin kauan kunnes laitteesta
sammutetaan virta. Looppi noudattaa ohjelmavuokaaviota: ensin luetaan painikkeiden tilat,
minkä jälkeen noudatetaan kunkin painikkeen painamisen jälkeen määritettyjä ohjeita.
Ohjeet sisältävät komennot moottorille syötettävästä jännitteestä ja pulssien laskemisesta
nopeus ja asematietoa varten.
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Kuva 10. Ohjelmavuokaavio
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3.4 Viimeistely
Viimeistelyvaiheessa luotiin koko systeemistä 3D-malli, mikä on esitetty kuvassa 11.
Kaikki kuvan komponentit on piirretty oikeassa mittasuhteessa toisiinsa nähden. Kuvaan ei
ole piirretty ohjausjärjestelmää. Liitteessä 4 on esitetty työtä varten valmistettujen osien
valmistuspiirustukset.

Kuva 11. Hissin pienoismallin rakenne.
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3D-mallin lisäksi ohjausjärjestelmälle konstruoitiin kytkentäkaavio. Se kertoo kytkennät
toimilaitteiden, antureiden ja mikrokontrollerin välillä. Kytkentäkaavio piirrettiin
avoimeen lähdekoodiin perustuvalla Fritzing – ohjelmalla ja se on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12. Arduinon kytkentäkaavio.
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Suunnittelutyön

pohjalta

saatiin

luotua

rakenteen

ja

mekanismin

3D-mallit,

ohjausjärjestelmän kytkentäkaavio ja hissin työkiertoa noudattava ohjelma. Tässä
kappaleessa syvennytään todellisen pienoismallin ja ohjausjärjestelmän rakentamiseen,
sekä testaamiseen.

4.1 Ulkorakenne
Hissin ulkorakenne koottiin kuvassa 11 esitetyn 3D-mallin mukaisesti. Kaikki liitokset
toteutettiin mekaanisina liitoksina. Kuvassa 14 on esitetty hissin lopullinen rakenne
koottuna.

Kuva 14. Hissin pienoismalli rakennettuna.
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4.2 Toimilaitteiden ja antureiden kytkeminen ohjausjärjestelmään
Ohjausjärjestelmän rakentaminen aloitettiin asentamalla sähkömoottori paikoilleen ja
kytkemällä

se

mikrokontrolleriin.

Moottorinohjain
mikrokontrollerilta

mahdollistaa
tulevan

Moottorille
sähkömoottorin

jännitteen

kytkettiin

lisäksi

jännitteen

vahvistamisen

moottorinohjain.

säätämisen,

tarpeeksi

suureksi,

sekä
jotta

sähkömoottori tunnistaa jännitteen muutoksen. Moottorinohjaimessa käytettiin R/Crajapintaa, mikä mahdollistaa tasavirtamoottorin ohjaamisen servomoottorin tavoin. Tämä
mahdollisti myös Arduinon oman servokirjaston hyödyntämisen ohjelmassa. Pulssianturi
asennettiin sähkömoottorin käyttämälle akselille, sillä se laskee pulsseja akselin
kiertymisen mukaan. Pulssianturi kytkettiin myös mikrokontrolleriin, jotta aseman ja
nopeuden kertovat pulssit saatiin vietyä ohjelmaan. Kutsuntapainikkeet kaikille kolmelle
kerrokselle kytkettiin kytkentäkaavion mukaisesti mikrokontrolleriin.

4.3 Testaus
Hissin testaaminen aloitettiin tarkastamalla noudattaako sähkömoottori pulssianturin
kertomaa asematietoa. Arduino-ohjelman avulla pystyttiin tulostamaan tietokoneen
näytölle pulssianturin lähettämiä pulsseja, minkä perusteella lähetettiin moottorille
asematietoa. Kun pulssianturi ja moottori oli saatu kommunikoimaan mikrokontrollerin
välityksellä halutulla tavalla, kytkettiin ohjausjärjestelmä hissin muuhun rakenteeseen.

Hissiä testattiin ajamalla hissikoria kerrosten välillä. Hissin todettiin noudattavan
kerroksille määritettyjä raja-arvoja noin 5 pulssin tarkkuudella, mikä tarkoittaa tässä
yhteydessä 2,3 mm:ä. Tarkkuutta voidaan pitää hyvänä hissin kokonaisliikematkaan
verrattuna, mikä on pisimmillään 800 mm. Hissi noudatti myös ohjelmaan määritettyjä
raja-arvoja hidastaen nopeutta ennen kerrosta. Muuten nopeuden säätäminen tapahtui
ohjelmalähtöisesti suhteuttamalla haluttu nopeus moottorinohjaimelle syötettävään
jännitteeseen. Hissin suurinta mahdollista nopeutta ei nähty tarpeelliseksi rajoittaa, sillä
käytettäessä moottoria täydellä kapasiteetillaan, liikkui hissi juuri sopivaa vauhtia. Hissin
todettiin myös pysyvän täysin paikallaan, mikäli moottorille syötti nollajännitteen.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä oli tarkoitus suunnitella ja toteuttaa

yksinkertainen sulautettuun

ohjausjärjestelmään pohjautuva hissin pienoismalli. Hissi valmistettiin Lappeenrannan
teknillisen

yliopiston

älykkäiden

koneiden

laboratorioon

opetuskäyttöön.

Hissi

suunniteltiin mekatronisen laitteen suunnittelun periaatteita noudattaen. Pääpaino työssä oli
suunnitella hissiin toimiva ohjausjärjestelmä. Jotta ohjausjärjestelmän toiminta saatiin
testattua, oli myös hissin mekaniikka ja rakenne suunniteltava. Hissin mekaniikan
suunnittelussa käytettiin referenssinä tietoa oikeiden hissien mekaniikan toteutuksesta ja
sovellettiin tätä tietoa pienoismallin suunnitteluun. Hissin ulkorakenteen suunnittelun
painoarvo ei ollut suuri ja sen toteuttamisessa hyödynnettiin materiaaleja mitä löytyi jo
valmiiksi. Muutamia toiminnan kannalta oleellisia osia jouduttiin myös valmistamaan,
joten ne suunniteltiin valmistuspiirustuksineen. Näitä osia olivat käytettävä akseli,
laakeripesä, hissin katto ja pohja sekä hissikori. Suunnittelutyön tuloksena saatiin
konstruoitua hissin rakenteen ja nostomekanismin 3D-mallit.

Jotta ohjausjärjestelmän toiminta saatiin pidettyä yksinkertaisena, päädyttiin anturoinnilla
tarkkailemaan hissikorin asemaa ja nopeutta. Eri anturivaihtoehtoja tähän tarkoitukseen
vertailtiin painokerroin menetelmällä. Aseman ja nopeuden mittaus päätettiin toteuttaa
pulssianturilla. Valintaan vaikutti oleellisesti se, että kyseisellä anturilla pystyttiin
tuottamaan

sekä

asema

että

nopeustieto.

Ohjausjärjestelmää

varten

luotiin

ohjelmavuokaavio, joka noudatti ennalta määritettyä hissin työkiertoa. Ohjelmavuokaavion
pohjalta kirjoitettiin hissin noudattama ohjelma. Mikrokontrollerille suunniteltiin lisäksi
kytkentäkaavio.

Hissin suunnitteluprosessin onnistumista oli helppo arvioida testaamalla hissin toimintaa
käytännössä. Laite saatiin toimimaan odotetulla tavalla. Hissiä testattiin kutsumalla se
kaikkiin kolmeen kerrokseen vuorollaan tarkkaillen samalla hissikorin liikettä tietokoneella
sekä visuaalisesti. Hissi liikkui ohjelmaan määritetyllä nopeudella ja pysähtyi oikean
kerroksen kohdalla, hidastaen nopeutta kuten ohjelmaan oli määritetty. Hissin todettiin
täyttävän vaatimusluettelossa määritetyt kohdat.
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Tässä työssä päädyttiin tarkkailemaan vain asemaa ja nopeutta. Jatkossa hissin toimintaa
voisi kehittää kytkemällä siihen oikeiden hissien tavoin useampia antureita. Esimerkiksi
ylikuormaa mittaava anturi olisi hyödyllinen ja yksinkertainen toteuttaa. Sen yhteyteen
olisi myös helppo liittää ylikuormasta hälyttävä ääni tai valo. Hissin mekaniikan voisi
myös toteuttaa nykyaikaisella vastapainoperiaatteella, mitä varten hissin nostoköyden ja
käytettävän akselin välisiä kitkaominaisuuksia tulisi tarkastella enemmän.

Suurin haaste mikä työssä tuli vastaan oli anturitiedon hyödyntäminen ohjelmassa. Vaikka
Arduino on tehty yksinkertaiseksi ohjelmoida, kului aikaa silti eniten aivan perusteiden
opetteluun. Ohjelman ja mikrokontrollerin toimintaperiaatteet oli ymmärrettävä hyvin
pystyäkseen hyödyntämään anturilta tulevaa tietoa hissin työkierron ohjelmoimisessa.
Mikrokontrollerin kanssa toimiessa oli myös oltava kärsivällinen, sillä ohjelman
lataaminen tietokoneelta mikrokontrollerille ei aina onnistunut tuntemattomista syistä.
Työn valmistuttua näihin ongelmiin ei kuitenkaan enää törmää, koska sulautettua
ohjausjärjestelmää ei valmiissa tuotteessa tarvitse muokata.

Työ onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Perusteellisen suunnitteluprosessin ansiosta saatiin
konstruoitua toimiva, mutta yksinkertainen mekatroninen laite. Hissi soveltuu jatkossa
demonstroimaan uusille mekatroniikan opiskelijoille ohjausjärjestelmän ja anturoinnin
periaatetta, ennen siirtymistä monimutkaisempiin mekatronisiin systeemeihin.
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Liite I
KORIN JA VASTAPAINON KUORMAN, SEKÄ KITKAKERTOIMEN MÄÄRITYS
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Liite II
NARUNKERÄYSRULLAN SÄTEEN JA UUDEN MOOTTORIA KUORMITTAVAN
MOMENTIN MÄÄRITYS

Narunkeräysrullan säde

Uusi moottoria kuormittava momentti
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Liite III, 1
HISSIN OHJAUKSEEN KÄYTETTÄVÄ OHJELMA

#include <Servo.h>
Servo myservo;

void setup() {
myservo.attach(moottoriPin);
pinMode (encoder0PinA,INPUT);
pinMode (encoder0PinB,INPUT);
pinMode(nappi1, INPUT_PULLUP);
pinMode(nappi2, INPUT_PULLUP);
pinMode(nappi3, INPUT_PULLUP);
Serial.begin (9600);
}
int anturi () {
n = digitalRead(encoder0PinA);
if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH)) {
if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW) {
encoder0Pos++;
} else {
encoder0Pos--;
}
Serial.print (encoder0Pos);
Serial.print ("/");
}
encoder0PinALast = n;
return encoder0Pos;
}
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Liite III, 2
void loop() {
int anturiarvo;
anturiarvo = anturi();

int painike1 = digitalRead(nappi1);
int painike2 = digitalRead(nappi2);
int painike3 = digitalRead(nappi3);

if (painike1 == LOW) {
if (anturiarvo > 200) {
val = 60;
while (anturiarvo > 200) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
if (anturiarvo > 20) {
val = 70;
while (anturiarvo > 20) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
}
if (painike2 == LOW) {
if (anturiarvo < 530) {
val = 180;
while (anturiarvo < 530) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
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Liite III, 3
if (anturiarvo < 730) {
val = 120;
while (anturiarvo < 730) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
if (anturiarvo > 900) {
val = 50; //eli 0V PWM asteikolla
while(anturiarvo > 800) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
if (anturiarvo > 730) {
val = 60; //eli 0V PWM asteikolla
while(anturiarvo > 730) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
}

if (painike3 == LOW) {
if (anturiarvo < 1000) {
val = 180;
while (anturiarvo < 1000) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
if (anturiarvo < 1200) {
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val = 120;
while (anturiarvo < 1200) {
myservo.write(val);
anturiarvo = anturi();
}
}
}
else {
val = 90;
myservo.write(val);
}
}
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Liite IV,5

