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Työn tavoitteena oli Bytronic-heiluriaseman ohjausjärjestelmän modernisointi PLC-
pohjaiseksi, jossa PC-pohjaisessa käyttöliittymästä voitiin ohjata ja mitata heiluri-
aseman laitteita. Lisäksi tehtiin laboratoriotyöohjeet säätötekniikan opiskelijoille.  

Tässä työssä selvitettiin heiluriaseman laitteiden toiminta ja suunniteltiin ja kokoon-
pantiin sen pohjalta erillinen PLC-ohjausjärjestelmä, sekä tehtiin säätöjärjestelmät 
käänteisen fysikaalisen heilurin ja fysikaalisen heilurin vakauttamiseen. 

Työ tehtiin Seinäjoen ammattikorkeakoululle käytännön opetuslaitteeksi säätötek-
niikan opiskelijoita varten, jotta he voisivat ohjata käänteistä fysikaalista heiluria ja 
fysikaalista heiluria PLC-ohjausjärjestelmän avulla. Ohjausjärjestelmässä ohjaus-
ohjelmista tehtiin eri versiot opiskelijalle ja opettajalle. Opettajan ohjausohjelmassa 
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The purpose of this thesis was to modernize the control system of the Bytronic pen-
dulum station with a PLC, so it would be possible to control and measure the pen-
dulum station’s devices with a PC based user interface. In addition, laboratory in-
structions for control engineering students were created.   

In the thesis the action of the devices was studied, and a separate PLC control 
system was planned and created. Also, the control systems for stabilizing the re-
verse physical pendulum and physical pendulum were created.  

The aim was that the created systems could be used as educational equipment at 
Seinäjoki University of Applied Sciences. The idea was that the control engineering 
students could control the reverse physical pendulum and the physical pendulum 
with a PLC control system. There were created two versions of the control program: 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Seinäjoen Ammattikorkeakoululla oli tarve saada säätötekniikan kurssille olemassa 

olevaan laitteistoon uusi ohjausjärjestelmä, jolla opiskelijat voivat suorittaa labora-

toriotöitä. Koulu halusi teettää ohjausjärjestelmän modernisoinnin opinnäytetyöpro-

jektina.  

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena oli modernisoida ohjausjärjestelmä Bytronic-heiluriasemaan ja laa-

tia säätötekniikan laboratoriotyöohjeet opiskelijoille. Laboratoriotöiden aiheina ovat 

käänteisen fysikaalisen heilurin ja fysikaalisen heilurin liikkeiden hallinta eri säätö-

järjestelmin. Lisäksi tavoitteena oli tehdä ohjausjärjestelmään molempien laborato-

riotöiden ohjausohjelmista eri versiot opettajalle ja opiskelijalle. Lisäksi haluttiin, että 

opettajan ohjausohjelmassa on toimivat säätöjärjestelmät määriteltyine parametrei-

neen. 

1.3 Työn rakenne 

Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe selvittää olemassa olevan Bytronic-heiluriase-

man toimintaperiaatteen. Heiluriaseman keskeisten komponenttien toiminta selvite-

tään teoriaosiossa. Selvitysten perusteella suunnitellaan säätöjärjestelmät laske-

malla fysikaalisia säätimiä ja parantamalla säätöä PID-säätimillä. Selvitysten perus-

teella tehdään myös PLC-pohjainen ohjausjärjestelmä, jossa säätöjärjestelmien toi-

mivuus testataan ja analysoidaan. Lopuksi tehdään yhteenveto tehdystä työstä vir-

hetarkasteluineen ja pohditaan tavoitteen onnistumista. Tässä kerrotaan myös opis-

kelijoiden kokemuksia suoritetusta laboratoriotyöstä. Liitteenä on työhön liittyviä tek-

nisiä dokumentteja.    
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1.4 Yleistä Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 1992. 

Tällä hetkellä opiskelijoita on noin 5000, opettajia 180 ja 200 muuta henkilökuntaa. 

SeAMK toimii yhdellä kampuksella Seinäjoella. Kampus sijaitsee Framin alueella 

molemmin puolin Kyrönjokea. Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa on neljä yksikköä 

ja kuusi koulutusalaa, jotka pitävät sisällään 19 AMK-tutkinto-ohjelmaa ja 8 ylempää 

AMK-tutkinto-ohjelmaa. Yksiköitä ovat liiketoiminta ja kulttuuri, ruoka, sosiaali- ja 

terveysala sekä tekniikka. Koulutustarjontaan on yhdistetty tasokkaat tutkimus-, ke-

hittämis- ja innovaatiopalvelut, jotka mahdollistavat SeAMKin vaikuttavuuden alu-

eellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on vuosi-

kymmenien ajan tehnyt kattavaa kansainvälistä yhteistyötä Suomessa ja ympäri 

maailmaa. SeAMK on kansainvälinen ammattikorkeakoulu, jolla on kansainvälisiä 

yhteistyökorkeakouluja, joissa esimerkiksi opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkin-

toja. (SeAMK 2019.)  
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2 BYTRONIC-HEILURIASEMAN ESITTELY 

Heiluriaseman yksi alkuperäinen käyttötarkoitus on toimia havainnollisena säätötek-

niikan opetusvälineenä, joka mahdollistaa tutustumisen eri säätötekniikan ohjaus-

menetelmien toimivuuteen ja niiden säätämiseen käytännössä. Heiluriasema toimii 

myös havainnollisena opetusvälineenä fysikaalisiin ilmiöihin, kuten ilmiöihin kään-

teinen fysikaalinen heiluri ja fysikaalinen heiluri. Heiluriasemaa on alunperin ohjattu 

erillisellä analogisella ohjaimella, jossa on ollut ohjaukseen liittyviä analogisia sääti-

miä, joilla heiluria on käänteisessä heilurimallissa pyritty ohjaamaan tasapainopis-

teeseen. Myös heilurimallissa eli niin sanotussa nosturimallissa on kelkkaa siirrettä-

essä pyritty välttämään heilurin edestakaista liikettä. (Bytronic [Viitattu 7.9.2018].) 

Heiluri on kiinnitetty kelkkaan, jota ohjataan tasavirtamoottorilla hihnan välityksellä. 

Heiluriin on kiinnitetty metallinen punnus, jonka paikkaa voidaan heilurinvarressa 

vaihdella. Heilurin ohjaus perustuu kelkan aseman muutoksiin, joilla heilurin käyt-

täytymistä pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaisesti. Heilurin asemaa eli sen kul-

maa mitataan potentiometrillä, ja kelkan asemaa mitataan monikierrospotentiomet-

rillä. Tasavirtamoottorin akselin toiseen päähän on kiinnitetty takogeneraattori, joka 

mittaa moottorin pyörimisnopeutta. (Bytronic [Viitattu 7.9.2018].) 

 

Kuva 1. BYTRONIC-heiluriasema 
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3 TEORIA 

Teoriaosiossa käsitellään heiluriaseman ja sen komponenttien toimintaa. Lisäksi kä-

sitellään modernisoidessa tarvittavien ohjausjärjestelmien ja säätökomponenttien 

toimintaa.  

Aluksi selvitetään heiluriaseman toiminta tutustumalla värähdysliikkeeseen. Tämän 

jälkeen tutkitaan käänteisen fysikaalisen heilurin toiminta teoriassa.  

Seuraavaksi tutustutaan tarkemmin heiluriaseman ohjaus- ja mittauskomponenttei-

hin sähkötekniikan näkökulmasta. Moottoriohjainpiirissä keskeinen komponentti on 

operaatiovahvistin, jonka toimintaan myös perehdytään. Tasavirtamoottoriin ja mit-

tauskomponentteihin eli potentiometrin sekä takogeneraattorin toimintaan tutustu-

taan yleisellä tasolla. Häiriösignaalin suodattamiseen perehdytään selvittämällä ali-

päästösuodattimen toimintaa. 

Lopuksi perehdytään säätötekniikkaan sekä eri säätömenetelmiin ja selvitetään 

säätötekniikan osuutta automaatiossa. Tutustutaan myös P-, I- ja D- säätimen toi-

mintaan ja sen virittämiseen värähtelyrajamenetelmällä. Viimeisenä perehdytään lo-

giikkaohjaukseen ja datamuunnoksiin yleisellä tasolla. 
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3.1 Värähdysliike ja harmoninen värähtely 

Tasapainoaseman ohi edestakaisin toistuvaa jaksottaista liikettä kutsutaan väräh-

dysliikkeeksi. Todellisuudessa värähdysliikettä esiintyy monissa eri paikoissa, kuten 

esimerkiksi ihmisen sydämessä. Värähdysliikkeissä olennaisia suureita ovat taajuus 

ja jaksonaika. Värähdysliikkeen jaksonaika T on yhteen edestakaiseen värähdyk-

seen kulunut aika. Värähdysten lukumäärä tietyssä ajassa kuvaa värähdysliikkeen 

ominaistaajuutta f0. Tasapainoasemasta kappaleen maksimipoikkeamaa kutsutaan 

amplitudiksi ŷ. (Peltonen, Perkiö & Vierinen 2007, 66-67.)  

Vaimentuva harmoninen värähtelijä on esimerkiksi kokonaisuus, jossa on jousi, joka 

on toisesta päästä kiinteästi kiinni ja toisessa päässä on roikkuva paino. Vapautet-

taessa jousi-painojärjestelmä alkaa värähdellä edestakaisin. (Peltonen, Perkiö & 

Vierinen 2007, 66-67.) 

 

 

Kuva 2. Ideaalikuvaus jousen päässä värähtelevästä kappaleesta (perustuu Pelto-
nen, Perkiö & Vierinen 2007, 66-67). 
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3.2 Fysikaalinen heiluri 

Erilaisia heilureita pidetään myös harmonisina värähtelijöinä, mikäli niiden heilahte-

lut ovat riittävän pieniä. Heilureita on erilaisia, kuten matemaattinen heiluri, kierto-

heiluri ja fysikaalinen heiluri, jota tässä työssä käsitellään. Fysikaalinen heiluri koos-

tuu heilahtelevasta kappaleesta, jonka toinen pää on kiinnitetty tukipisteeseen.  

(Peltonen, Perkiö & Vierinen 2007, 73-74.)  

Fysikaalinen heiluri on todellinen heiluri, jossa otetaan huomioon massan jakautu-

minen. Fysikaalisen heilurin heilahtelujen taajuus 𝐹0 voidaan laskea alla olevalla 

kaavalla 1. (Inkinen, Manninen & Tuohi 2009, 236.) 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑚𝑔𝐿

𝐽
   (1) 

 

Jossa:  𝐽 = heilurin hitausmomentti pyörimisakselin suhteen 

𝑚 = massa 

𝑔 = maan gravitaatiokiihtyvyys  

𝐿 = painopisteen etäisyys tukipisteestä  

 

Kaavan 1 avulla voidaan laskea fysikaalisen heilurin hitausmomentti, kunhan heilu-

rin jaksonaika on mitattu. Käänteinen fysikaalinen heiluri on heiluri, jossa tukipiste 

on alhaalla. (Peltonen, Perkiö & Vierinen 2007, 73.) 

 

Kuva 3. Fysikaalinen heiluri (perustuu Peltonen, Perkiö & Vierinen 2007, 73). 
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3.3 Operaatiovahvistin 

Operaatiovahvistin on elektroniikan komponentti, jonka tarkoitus on vahvistaa kah-

den sisääntulonsa jännite-eroa moninkertaisesti, kuitenkin vahvistuskertoimensa 

mukaisesti. Operaatiovahvistimessa on viisi napaa, joista kaksi on käyttöjännitteitä 

ja kaksi sisääntuloa (ei invertoitu ja invertoitu) sekä vahvistettu lähtö. Operaatiovah-

vistin vastaa toiminnaltaan lähes ideaalista jänniteohjattua jännitelähdettä (VCVS), 

joten sen sisäistä rakennetta ei yleensä tarvitse tuntea ollenkaan. Olennaista on 

ymmärtää operaatiovahvistimen ulkoinen toiminta ja sen eri kytkennät. (Silvonen 

2003, 335-339.) 

Operaatiovahvistin tarvitsee toimiakseen vain muutaman ulkoisen komponentin, 

joilla määritellään operaatiovahvistimen vahvistus ja rajataajuudet sekä operoidaan 

sen toiminta halutuksi (Haiko 2009, 287). 

 

Kuva 4. Operaatiovahvistimen piirrosmerkki (perustuu Koskinen 2002, 145). 

 

Todellisuudessa operaatiovahvistin ei ole ideaalinen, vaan lähellä sitä, joten käy-

tännön eri operaatiovahvistimilla on tietyt ominaisuudet. Operaatiovahvistimen pe-

rusominaisuuksia ovat sen suuri vahvistus, pieni offset-jännite ja pieni tulovirta. Off-

set-jännitteellä tarkoitetaan tulojännitettä, joka tarvitaan pitämään operaatiovahvis-

timen lähtö nollassa voltissa. Bias-virtojen vaikutuksen minimointi offset-jännittee-

seen on helppoa pienten virtojen takia. Bias-virrat vaikuttavat offset-jännitteeseen 

ja sitä kautta muuttavat operaatiovahvistimen lähdön tilaa. (Koskinen 2002, 143-

147.) 
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Operaatiovahvistin voidaan kytkeä toimimaan monella eri tavalla, kuten esimerkiksi 

ilman takaisinkytkentää lähdöstä tuloon, jolloin se toimii komparaattorina, ja on sil-

loin avoimen silmukan operaatiovahvistin. Operaatiovahvistin, jolla on takaisinkyt-

kentä sen lähdöstä jompaankumpaan sisääntuloon, on suljetun silmukan operaatio-

vahvistin. Tällaisen operaatiovahvistimen vahvistus on pienempi kuin operaatiovah-

vistimen, jossa ei ole takaisinkytkentää. Takaisinkytkentä voi olla positiivinen tai ne-

gatiivinen, riippuen käyttötarkoituksesta. Yleisin takaisinkytkentä on negatiivinen, 

jolloin operaatiovahvistimen toiminnassa esiintyy vähemmän kohinaa ja säröjä, kuin 

positiivisessa takaisinkytkennässä. Negatiivisella takaisinkytkennällä oleva kään-

tävä operaatiovahvistin vahvistaa lähtöönsä käänteisen tulon jännitteen vastakkais-

merkkisenä, jolloin plus-tulo on kytketty maahan ja lähtö on takaisinkytketty inver-

toituun tuloon ennen sen etuvastusta. Lisäksi käytännössä tällaisessa kytkennässä 

lisätään vastus plus-tulosta maatasoon, näin estetään bias-virtojen vaikutukset off-

set-jännitteeseen. Vastuksen resistanssi on tulovastuksien rinnankytkentäarvo. 

(Koskinen 2002, 143-147.) 

 
 

Kuva 5. Kääntävä operaatiovahvistinkytkentä (perustuu Silvonen 2002, 146). 
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Operaatiovahvistin voidaan kytkeä summaavaksi, jossa tuodaan useampi eri jänni-

tesignaali tulovastusten kautta miinus-tuloon. Summaaja perustuu kääntävään ta-

kaisinkytkentään. Tällöin operaatiovahvistimen plus-tulo kytketään maatasoon bias-

virtojen vaikutuksien mitätöivän vastuksen kautta. Kaavalla 2 voidaan laskea ope-

raatiovahvistimen ulotustulosta tuleva jännite, kun tulovastukset ovat erisuuruisia 

keskenään. (Koskinen 2002, 143-147.) 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑅𝑓 (
𝑉1

𝑅1
+

𝑉2

𝑅2
)   (2) 

 

Jossa:  𝑉1 = tulolinja (ohjaus-/vakiojännite) 

𝑉2 = tulolinja (ohjaus-/vakiojännite) 

𝑅1 = V1-tulolinjan etuvastus 

𝑅2 = V2-tulolinjan etuvastus 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = operaatiovahvistimen lähtö 

𝑅𝑓 = lähdön takaisinkytkentävastus miinus-tuloon 

 

Kuvassa 6 on operaatiovahvistin negatiivisella takaisinkytkennällä, joka on kääntä-

väksi ja summaavaksi kytketty vahvistin. 

 

Kuva 6. Summaava operaatiovahvistinkytkentä (perustuu Silvonen 2002, 146). 
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3.4 Tasavirtamoottori 

Vanhin säädetyissä käytöissä käytettävä moottorityyppi on tasavirtamoottori. Tasa-

virtamoottorin staattorin napoja ympäröi magnetointikäämitys ja sitä syötetään ta-

sasähköllä. Koneen roottorin urissa on ankkurikäämitys ja sitä syötetään kommu-

taattorin tuottamalla vaihtosähköllä. Kommutaattori on roottorin kanssa samalla ak-

selilla. Kommutaattori vaihtosuuntaa mekaanisesti kommutaattorin lamelleille harjo-

jen välityksellä syötetyn tasasähkön. Tasavirtamoottorikin on vaihtovirtamoottori, 

tällä ei kuitenkaan juuri ole käyttäjän kannalta merkitystä. Kommutaattorin ansiosta 

roottorin käämityksessä kulkevan virran taajuus vastaa aina pyörimisnopeutta. (Nii-

ranen 2000, 26- 27.)  

3.5  Takogeneraattori 

Moottorin pyörimisnopeuden mittausta tarvitaan esimerkiksi säätötekniikassa. Ana-

logiset nopeusanturit tuottavat mitattavaan nopeuteen verrannollisen jänniteviestin. 

Analogiatekniikalla hyvin hitaan liikkeen mittaaminen on vaikeaa.  Takogeneraattori 

on analoginen nopeusanturi, jolla voidaan mitata esimerkiksi moottorin pyörimisno-

peutta ja sen liikesuuntaa. Takogeneraattori kiinnitetään tavallisesti pyörivän akselin 

päähän. Tasasähkötakogeneraattorin roottorina on kestomagneetti, joka indusoi 

staattorissa olevaan käämiin tasajännitteen. Jännitteen suunta vaihtuu pyörimis-

suunnan mukaan. DC-takogeneraattorin jänniteulostulo saadaan tasaiseksi tasaa-

malla sitä kondensaattorilla. Tyypillisesti takogeneraattorista saadaan ulos 10 voltin 

jännite maksimipyörimisnopeudessa. (Fonselius, Pekkola, Selosmaa, Ström & Vä-

limaa 1999, 61.)  
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3.5.1 RC-alipäästösuodatin  

Suodin on piiri, jonka avulla signaalista suodatetaan osa taajuuksista pois. Puhutta-

essa RC-alipäästösuodattimesta tarkoitetaan piiriä, joka koostuu vastuksesta ja 

kondensaattorista. Alipäästösuodattimen tehtävä on vaimentaa rajataajuutta ylem-

mät taajuudet ja päästää rajataajuutta alemmat taajuudet vaimentumatta läpi. Vas-

tuksen resistanssi 𝑅 ei muutu taajuuden f muuttuessa, kun taas kondensaattorin 

kapasitiivinen reaktanssi muuttuu kaavan 3 mukaisesti. (Ahonen, Haiko & Salonen 

2016, 234.) 

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
   (3) 

 

Jossa: 𝑋𝐶 = kondensaattorin kapasitiivinen reaktanssi  

𝑓 = taajuus  

𝐶 = kondensaattorin kapasitanssi  

 

Kytkentä toimii tällöin potentiometrin tavoin, tosin tässä säätyminen ei tapahdu 

mekaanisen liikkeen vaikutuksesta vaan signaalinen taajuuden arvon mukaan 

(Ahonen, Haiko & Salonen 2016, 234). 

 

Kuva 7. RC-alipäästösuodin (perustuu Ahonen, Haiko & Salonen 2016, 234). 
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3.6 Potentiometri 

Potentiometri on analoginen absoluuttianturi, joka on perusrakenteeltaan säätövas-

tus. Potentiometrin liu’un ja runko-osan välinen resistanssi on yleensä suoraan ver-

rannollinen kiertymään. Potentiometrit ovat siis vastuksia, joiden resistanssia voi-

daan muuttaa mekaanisesti. Potentiometriä voidaan käyttää vaihto- tai tasajännit-

teellä. (Teknillinen korkeakoulu 2008.)  

Potentiometrissä on kolme napaa. Liu’usta mitataan välijännite, josta tiedetään, 

kuinka paljon potentiometriä on kierretty. Esimerkiksi, jos potentiometri on lineaari-

sesti toimiva ja 5 kohminen, niin kokonaiskiertymän puolessa välissä on 2,5 kohmin 

resistanssi ja vastaavasti jännitettä mitattaessa liu’un välijännite on ohmin lain mu-

kainen jännitehäviö riippuen syötettävän jännitteen suuruudesta. Potentiometrejä 

on monenlaisia eri käyttötarkoituksiin, riippuen muun muassa sen koosta, resistans-

sista, resistanssin muutossuhteesta kiertymään, kierrosmäärästä ja resistanssin 

säätömenetelmästä. Potentiometrin vastuspinnat kuluvat käytössä. Kulumiseen vai-

kuttavat potentiometrin laatu ja sen sisäinen rakenne. (Ahonen, Haiko & Salonen 

2016, 42-45.) 

 

Kuva 8. Potentiometrin piirrosmerkki ja sen kytkentä (perustuu Ahonen, Haiko & 
Salonen 2016, 43) 
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3.7 Säätötekniikka 

Automaatiota on nykyisin kaikkialla, mikä tekee siitä käsitteenä laajan. Itsenäisesti 

toimivat laitteet ovat automaattisia laitteita, ja termi automaatio on yksi tekniikan 

osa-alueista. Automaatio liittyy melkein jokaisen ihmisen arkipäivään esimerkiksi 

automaattisesti toimivan pesukoneen muodossa. Teollisuudessa automaatiolla on 

suuri merkitys laitteiden ja prosessien ohjauksessa. (Savolainen & Vaittinen 2003, 

7.)  

Laitteen toiminnan luotettavuuden ja hallittavuuden kannalta tarvitaan laitteen toi-

minnasta riittävän tarkkaa reaaliaikaista tietoa, jotka kerätään mittaustekniikan 

avulla erilaisilla mittalaitteilla. Laitteen toimilaitteita ohjataan mittaustietojen perus-

teella, ja käyttäjä ohjaa laitetta sen ohjauspainikkeista. Laitteiden ja prosessien oh-

jauksien järkevä hallinta kuuluu ohjaus- ja toimilaitetekniikkaan. Yleisnimitystä inst-

rumentointi tai instrumentointitekniikkaa käytetään puhuttaessa mittaukseen ja oh-

jaukseen liittyvästä laitetekniikasta. (Savolainen & Vaittinen 2003, 7.) 

Säätötekniikan avulla säädetään laitetta tai prosessia, vertaamalla sen toimintaa 

kuvaavia mittaustietoja laitteelle määriteltyihin ohjeellisin arvoihin. Säätämisen suu-

rus riippuu laitteen tai prosessin toiminnasta kertovien mittaustietojen ja ohjeellisten 

arvojen poikkeavuudesta. On huomattava, että säätötekniikan ei välttämättä tarvitse 

liittyä automaatioon. Monia laitteita voidaan hallita ns. käsisäädöllä eli manuaali-

sesti. Oleellista tässä on ihmisen tekemät säätöratkaisut, esimerkiksi kauko-ohjat-

tavia laitteita ohjatessa. Varsinaisessa säätötekniikassa tutkitaan kuitenkin tilan-

teita, joissa säätö tapahtuu automaattisesti ennalta määrättyihin menetelmiin perus-

tuen. Matematiikkaan perustuvan säätöteorian avulla voidaan suunnitella tai kehit-

tää säätömenetelmiä. (Savolainen & Vaittinen 2003, 7.) 

Yhteenvetona voidaan ajatella, että automaattisesti toimiva laite tarvitsee mittaus-

tekniikkaa keräämään reaaliaikaista tietoa laitteen toiminnasta sekä ohjaus- ja toi-

milaitetekniikkaa ohjaamaan laitetta oikein mittaustietojen perusteella. Säätöteknii-

kan avulla laitteen ja prosessin toimintaa säädetään vertaamalla niiden ohjeellisia 

arvoja toimintaa kuvaaviin mittaustietoihin. (Savolainen & Vaittinen 2003, 7.) 
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Kuvan 9 prosessissa mitataan ohjelmoitavalla logiikalla nestepinnan tasoa säiliössä 

olevan anturin avulla. Ohjelmoitavalla logiikalla ohjataan ohjausohjelman ja mittauk-

sien perusteella säiliön tyhjäys- ja täyttöventtiileiden toimilaitteita.  

Todellisuudessa toimilaitteella on tietyt toimintaviiveet ja nestevirtausten vaihtelut 

ovat mahdollisesti suuria. Tästä johtuen nestepinta voi olla epästabiili. Toimiva oh-

jaus toteutetaan useimmiten käyttämällä PID-säädintä. (Savolainen & Vaittinen 

2003, 7-10.) 

 

Kuva 9. Esimerkki säätöpiiristä prosessin ohjauksessa (perustuu Savolainen & 
Vaittinen 2003, 7-10). 
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3.7.1 P-, I- ja D-säätimet 

PID-säädin koostuu kolmesta osasta, joita ovat proportionaalinen, integroiva ja de-

rivoiva. PID-säädin on rakenteeltaan yksinkertainen ja se toimii hyvin piireissä, 

joissa vaikuttaa useita häiriö- ja epävarmuustekijöitä. Näistä syistä PID-säädin on 

yleisimmin käytetty säädintyyppi. PID-säätimen matemaattinen kaava 4 on esitetty 

alla. (Savolainen & Vaittinen 2003, 40.)  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑃 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇𝐷

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)

1

0
]  (4) 

 

PID-säädin on yksi säätötekniikan perussäätimistä, sillä voidaan säätää säädettä-

vää kohdetta nopeasti ja luotettavasti takaisinkytkentätiedon perusteella. Takaisin-

kytkentätietona on yleisemmin mittaustieto säädettävästä kohteesta. Käytännössä 

PID-säädin laskee asetusarvon ja säädettävän kohteen sen hetkisen mittausarvon 

erotuksen. Erotuksen perusteella se laskee ohjausarvon. Kolmen eri osan summan 

perusteella ohjataan säädettävää kohdetta siten, että säädettävän kohteen mittaus-

arvon ja asetusarvon erotus saavuttaa nollan. (Savolainen & Vaittinen 2003, 40-42.) 

P

I

D

+e(t) u(t)

e = asetusarvon ja mittausarvon erotus

 

Kuva 10. PID-säätimen periaatteellinen rakenne ja sen signaalit (perustuu Kippo & 
Tikka 2008, 134). 

 
 
PID-säätimen perusta ja ensimmäinen osa on P-algoritmi, jossa P-kirjain tulee sa-

nasta proportionaalinen, joka tarkoittaa suhteellista eli verrannollista. Aikaisemmin 

P-algoritmista on puhuttu suhdesäätönä takaisinkytketyissä järjestelmissä, koska P-

säätö muuttaa toimilaitteelle menevää ohjausviestiä verrannollisesti erosuureeseen 
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nähden, mutta sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä suhteen säädön kanssa. 

(Savolainen & Vaittinen 2003, 34-35.) 

P-säätimen vahvistuskerroin Kp vahvistaa P-säätimen ulostuloa riippuen ohjaustar-

peesta. Vahvistuskerroin kuvaa säätötoimenpiteen voimakkuutta ja vahvistuskertoi-

men etumerkin avulla voidaan P-säätimen ulostulon suuntaa muuttaa. Liian suuri 

vahvistuskerroin aiheuttaa helposti säätöjärjestelmässä liiallista värähtelyä ja liian 

pienellä vahvistuskertoimella säätöjärjestelmä on liian hidas. P-säätimelle on tyypil-

listä, että se jättää pysyvän säätöpoikkeaman, eli se ei pysty korjaamaan säätöä 

kokonaan niin että säätöpoikkeama olisi nolla. Sovelluksissa, jotka vaativat tarkem-

man säädön, säätimeen lisätään integroiva osuus. (Savolainen & Vaittinen 2003, 

35-37.) 

PID-säätimen toinen osa on I-säädin, jossa I-kirjain tulee sanasta integroiva, se 

korjaa säätöä niin kauan että säätöpoikkeama on nolla. Integrointiosa käyttää oh-

jaukseen säätöjärjestelmän historiatietoja eli erosuureen vanhoja arvoja. Sen pää-

tarkoitus on poistaa pienikin säätöpoikkeamaa kasvattamalla PID-säätimen lähtöä. 

Integroivan osan vahvistusparametrina käytetään integrointivahvistusta 𝐾𝐼. Yleensä 

kuitenkin puhutaan integrointivakiosta 𝑇𝐼, joka muodostetaan käyttäen parametrin-

muunnoskaavaa 5. (Savolainen & Vaittinen 2003, 38-40.)  

𝑇𝐼 =
𝐾𝑃

𝐾𝐼
   (5) 

 

I-säätimen integrointivakio 𝑇𝐼 on aika sekunteina. Mitä pienempi arvo, sitä nopeam-

min säädin reagoi ja säätöpoikkeama poistuu. Integrointivakio ilmaisee karkeasti 

ajan, minkä kuluessa syntynyt säätöpoikkeama poistetaan. On kuitenkin huomat-

tava, että liian pieni integrointivakio aiheuttaa säätöjärjestelmässä epävakaan tilan. 

Integrointivakion ollessa ääretön, integrointiosuuden vaikutus säätöön on olematon. 

(Savolainen & Vaittinen 2003, 38-40.) 

On olemassa esimerkiksi mekaanisia sovelluksia, joissa säädöltä tarvitaan erittäin 

voimakasta ja välitöntä reagointia säätöpoikkeamaan, tällöin lisätään PI-säätimeen 

D-säätö, jossa kirjain D tulee sanasta derivointi. D-säädin on kolmas osa PID-sää-
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timestä. Se on niin sanotusti ennakoiva osuus, joka reagoi nopeisiin muutoksiin pro-

sessissa, ja pyrkii tasoittamaan säätöpoikkeaman jo sen muodostumisvaiheessa. 

Derivoiva osa huomioi erosuureen muutosnopeuden, ja D-säätimen parametria 𝐾𝐷 

kutsutaan derivointivahvistukseksi. Yleensä kuitenkin puhutaan derivointivakiosta 

𝑇𝐷, joka muodostetaan käyttäen parametrinmuunnoskaavaa 6. (Savolainen & Vait-

tinen 2003, 40-42.) 

𝑇𝐷 =
𝐾𝐷

𝐾𝑃
   (6) 

 

Derivointitermin 𝑇𝐷 kerrointa sanotaan derivointiaikavakioksi, se ilmaisee karkeasti 

sen ajan, jonka kuluessa säätö saa niin sanottua lisävahvistusta nopean erosuure-

muutoksen tapahduttua. Jos se tapahtuu hitaasti, derivointitermin vaikutus on vä-

häinen. D-säädin parantaa säätöjärjestelmän vakauttamista, mutta samalla se vah-

vistaa esimerkiksi korkeataajuista mittauskohinaa aiheuttaen PID-säätimen lähtöön 

kohinaa. Tästä syystä derivointiosaa ei kaikissa sovelluksissa käytetä. Mekaanisten 

järjestelmien yhteydessä D-säätimen käyttö on yleisempää johtuen osaltaan sig-

naalien lyhyistä siirtoteistä, jolloin korkeataajuista mittauskohinaa ei esiinny. (Savo-

lainen & Vaittinen 2003, 40-42.) 

3.7.2 PID-säätöjärjestelmän viritys 

Mikäli halutaan, että säädöstä on hyötyä, säädön on oltava hyvin viritetty, mikä tar-

koittaa tässä yhteydessä oikeiden viritysparametrien määrittämistä. Säätöjärjestel-

mässä ei saa esiintyä liiallista värähtelyä ja säätöpoikkeaman tulee olla mahdolli-

simman pieni. Esimerkiksi pelkän P-säätimen vahvistusparametrin määrittäminen 

kokemuspohjalta kokeilemalla onnistuu kohtuullisesti. Kun taas ajatellaan PID-sää-

dintä, jossa on kolme eri parametria, jotka kukin voivat saada esimerkiksi sata eri 

arvoa, tällöin mahdollisia parametriyhdistelmiä olisi miljoona. Tällöin säätimen virit-

tämiseen kuluisi huomattavasti aikaa. Tästä syystä on kehitelty säätömenetelmiä, 

joista yksi on esimerkiksi Ziegler-Nicholsin värähtelyrajamenetelmä. Määrittelyjen 
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jälkeen on monesti tarpeellista hienosäätää säätimen toimintaa muuttelemalla las-

kettuja parametreja ja testaamalla säädön käyttäytymistä. (Savolainen & Vaittinen 

2003, 43-45.) 

Yksi tapa on määrittää PID-säätimen parametrit värähtelyrajamenetelmällä. Järjes-

telmä ohjataan ensiksi tasapainotilaan, missä järjestelmä normaalisti toimii, ja kyt-

ketään piirturiin säätösuure ja lisäksi mieluusti ohjaussuure. Integrointivakio asete-

taan mahdollisimman suureksi ja derivointivakio nollaksi. P-säätimen vahvistusker-

roin valitaan aluksi pieneksi. Järjestelmä asetetaan automaattitilaan, jolloin tarkoitus 

on löytää sellainen P-säätimen vahvistuskerroin, jossa ohjearvoa muuttamalla 

edestakaisin alkaa säätösuure värähdellä harmonisesti eli vakioamplitudilla. Täl-

laista värähtelyä kutsutaan kriittiseksi värähtelyksi. Mikäli säätösuureen värähtely 

on kasvavaa tai vaimenevaa, tulee P-vahvistuskerrointa laskea tai nostaa. Tärkeää 

on välttää tilannetta, jossa ohjaus- tai säätösuure heilahtelee minimi- ja maksimiar-

von välillä. (Savolainen & Vaittinen 2003, 45-46.) 

Kun säätöjärjestelmä värähtelee vakioamplitudilla, sanotaan sitä P-vahvistuskertoi-

men arvoa kriittiseksi vahvistukseksi 𝐾𝑃𝑘𝑟 ja sitä vastaavan värähtelyn jaksonpi-

tuutta kriittiseksi jaksonpituudeksi 𝑇𝑘𝑟. PID-säätimen parametrit voidaan laskea kriit-

tisen vahvistuksen ja kriittisen värähtelyn jaksonajan avulla kaavoilla 7–9, mikäli 

PID-säätimen matemaattinen kaava vastaa kaavaa 4. (Savolainen & Vaittinen 2003, 

45-46.) 

𝐾𝑃 = 0.6 ∗ 𝐾𝑃𝑘𝑟   (7) 

𝑇𝐼 = 0.5 ∗ 𝑇𝑘𝑟   (8) 

𝑇𝐷 = 0.125 ∗ 𝑇𝑘𝑟   (9) 

 

Kun PID-säätimen parametrit on laskettu, parametrien toimivuus tarkastetaan kyt-

kemällä säätöjärjestelmä automaattitilaan ja tekemällä ohjearvoon pieniä muutok-

sia. Jos lasketut parametrit on määritelty oikein, seuraa säätösuure ohjearvosuu-

reeseen tehtyjä muutoksia nopeasti ilman merkittäviä värähtelyjä. Käytännössä 

useimmiten määriteltyjä parametrejä on hienosäädettävä. Monesti riittää pelkän P-

vahvistuskertoimen muuttaminen. (Savolainen & Vaittinen 2003, 45-46.) 
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3.8 PLC-ohjelmoitava logiikka 

Ohjelmoitava logiikka eli PLC tulee sanoista Programmable-Logic-Controller, joka 

on yksittäinen ja itsenäinen automaatiojärjestelmän osa, joka hoitaa omaa erityistä 

tehtäväänsä toimintaohjeidensa eli logiikalle ladatun sovellusohjelman mukaisesti. 

Ohjelmoitavan logiikan tehtävän suoritus etenee tyypillisesti vaiheittaisesti. Ohjel-

moitavat logiikat kehitettiin aikanaan korvaamaan monimutkaisia releliitäntöjä, 

koska sillä on mahdollista toteuttaa prosessin mittauksia ja ohjauksia huomattavasti 

yksinkertaisemmin. Logiikan ohjelmointi tehdään tavallisimmin tietokoneen välityk-

sellä erilaisilla ohjelmilla ja ohjelmointikielillä muun muassa logiikasta riippuen.  Ny-

kyisillä PLC-laitteilla voidaan mitata ja ohjata analogisia- ja digitaalisia signaaleita. 

Käyttäjä voi seurata tai ohjata PLC-laitteen ohjelman kulkua ohjelmointiohjelmiston 

välityksellä tai erilaisten käyttöliittymien kautta. Käyttöliittymä voi olla suoraan PC:n 

näytöllä tai paikallisesti kosketusnäytöllä, se voi myös olla yksinkertaisimmillaan kyt-

kimiä ja merkkilamppuja. Tosin käyttöliittymää ei aina tarvita. PLC-laitteen input- ja 

output-yksiköt, eli I/O:t on tyypillisesti kytketty väylän kautta logiikan keskusyksik-

köön, jolloin ne voidaan hajauttaa. (Kippo & Tikka 2008, 54-56.) 

 

Kuva 11. Ohjelmoitavan logiikan järjestelmäarkkitehtuuri (perustuu Kippo & Tikka 
2008, 56). 

 

Ohjelmoitavia logiikoita käytetään useimmiten tehtaalla tuotantolinjassa esimerkiksi 

kappaletavara-automaatiossa koneen ohjauksessa askel- eli sekvenssiohjauk-

sessa, missä toiminnot etenevät askelmaisesti siirtymällä toimintavaiheesta toiseen, 

kunnes kaikki koneen tehtävät on suoritettu ja ohjelman suoritus alkaa alusta. Oh-

jelmoitavia logiikoita on paljon erilaisia käyttötarkoituksesta riippuen, esimerkiksi 

pienemmän prosessin ohjaukseen löytyy edullisia ja pieniä logiikkapaketteja, joissa 
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on mukana kaikki tarvittava valmiin kokonaisuuden luomiseksi. Vastaavasti löytyy 

isompia, monipuolisempia ja tehokkaampia ohjelmoitavia logiikoita vaativampaan 

ympäristöön. (Kippo & Tikka 2008, 54-56.) 

3.8.1 Signaalin datamuutoksista yleisesti 

Fysikaalinen maailma on luonteeltaan analoginen ja mitattavat sekä ohjattavat pa-

rametrit ovat usein analogisia. Analogiset anturit muuttavat mitattavan suureen ana-

logiseksi virraksi tai jännitteeksi. Harvempia suureita voi muuntaa suoraan digitaa-

liseksi, joten anturitasolla voidaan soveltaa analogista tekniikkaa. Näistä signaalin 

muutostarpeista johtuen signaalia voidaan muuttaa analogisesta digitaaliseen tai 

toisinpäin. Näitä kutsutaan A/D- tai D/A-muunnokseksi. (Junttila & Söderström 

1999, 38-39.) 

Analogia-digitaalimuunnin on mikropiiri, joka muuntaa tulevan analogisen signaalin 

digitaaliseen muotoon. Tuleva analoginen signaali voi olla esimerkiksi 0–5 volttia ja 

se muunnetaan digitaaliseksi 8-bitillä. Digitaali-analogiamuunnin toimii päinvastoin. 

(Ahonen, Haiko & Salonen 2016, 114-115.)     



28(62) 

 

4 BYTRONIC-HEILURIASEMAN LAITTEISTOSUUNNITTELU  

Tässä osiossa selvitetään heiluriaseman laitteiden toimintaperiaatteet ja testataan 

niiden toimivuus. Lisäksi selvitysten perusteella määritetään moottorinohjauksessa 

tarvittavat jännitteet ja tehdään kaava, jota käytetään myöhemmässä vaiheessa 

PLC-pohjaisessa ohjausjärjestelmässä.  

Aluksi selvitetään virtapiirikaavion ja mittauksien avulla, kuinka heiluriaseman moot-

torinohjainpiiri toimii. Virtapiirikaaviossa ei ole määritelty fyysisiä rajapintoja, mistä 

johtuen se on vaikeaselkoinen ja eikä vastaa täysin olemassa olevaa laitteistoa. Tä-

män takia perehdytään moottorinohjauspiirin komponentteihin ja niiden kytkentään 

sekä luodaan moottorinohjauksessa tarvittavista keskeisistä komponenteista virta-

piirikaavio. Lisäksi havaitaan, että laitteessa on verkkomuuntaja ja jännitteen tasa-

suuntauspiiri, josta tasavirtamoottori saa jännitteensä moottoriohjainpiirin kautta.   

 

Kuva 12. Heiluriaseman moottorinohjauspiiri ja jännitteen muunnoskomponentit. 

 

Moottorinohjainpiirille tulee ohjaukset heiluriaseman ulkopuolisen liittimen kautta. 

Vastaavasti kelkan ja heilurin asemia mittaavat potentiometrit on kytketty heiluriase-

man ulkopuoliseen liittimeen. Liittimen kautta syötetään jännitteet moottorinohjain-

piirille ja potentiometreille sekä mitataan potentiometrien ja takogeneraattorin jänni-
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tesignaaleja. Takogeneraattorin tuottama analoginen jännitesignaali tasataan ali-

päästösuodattimella ennen liitintä. Myös maapotentiaali on kytketty liittimeen, jotta 

eri jännitelähteiden maapotentiaalit voidaan tasata. 

 
 

Kuva 13. Heiluriaseman ohjausliittimen toiminnot. 

 

Taulukossa 1 on esitetty heiluriaseman liittimen funktiot vielä taulukkomuodossa, 

josta voidaan tarkastella muun muassa jännitteen suuntaa. 

Taulukko 1. Heiluriaseman ohjausliittimen toiminnot. 
 

Heiluriaseman liittimen kytkentä ja toiminnot 

PIN- Numero Toiminto 

1 10 V                                                            : Jännitesyöttö potentiometreille 

2 Kelkan potentiometrin signaali             : ULOS  

3 0 V                                                              : Jännitesyöttö potentiometreille 

4 Heilurin potentiometrin signaali          : ULOS 

5 -20 V                                                          : ULOS 

6 Takogeneraattorin signaali                    : ULOS 

7 +20 V                                                          : ULOS 

8 Moottoriohjainpiirin maapotentiaali, GND                                   : SISÄÄN / ULOS 

14 V1 ohjausjännite operaatiovahvistimelle vastuksen R4 kautta : SISÄÄN 

15 V2 vakiojännite operaatiovahvistimelle vastuksen R5 kautta    : SISÄÄN 
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Kuvassa 14 on heiluriaseman moottorinohjainpiirin virtapiirikaavio, joka on piirretty 

selvitysten perusteella. Moottorinohjainpiirin toiminta perustuu summaavaan ope-

raatiovahvistinkytkentään, missä muun muassa bias-virtojen vaikutus offset-jännit-

teeseen vaimennetaan vastuksella R2. Moottoria ohjataan maatasoa vasten, joten 

negatiivisella ja positiivisella jännitteellä moottorin pyörimissuunta vaihtuu. 

  

Kuva 14. Moottorinohjainpiirin virtapiirikaavio. 

 

Heilurin ja kelkan asematiedot mitataan lineaarisilla viiden kilo-ohmin potentiomet-

reillä, joista kelkan potentiometri on monikierrospotentiometri. Potentiometreillä on 

yhteiset jännitteensyötöt ja asemien mittaussignaalit ovat analogisia jännitteitä.   

 

Kuva 15. Kelkan ja heilurin potentiometrien kytkentäkaavio. 
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Tasavirtamoottorin akselin toiseen päähän on kiinnitetty takogeneraattori, joka tuot-

taa analogista jännitesignaalia moottorin nopeudenmuutoksista. Laitteiston selvityk-

sessä ilmeni, että takogeneraattorin tuottama signaali tasataan alipäästösuodatin-

kytkennällä, joka vaimentaa tietyn rajan ylitse menevät signaalit.  

 

Kuva 16. Takogeneraattorin kytkentäkaavio. 

 

4.1 Heiluriaseman mittauskomponenttien toiminnan testaus 

Laboratoriossa testattiin heiluriaseman mittauskomponenttien eli potentiometrien ja 

takogeneraattorin toiminta. Potentiometrejä käytetään kelkan ja heilurin asemien 

mittaukseen. Mittaussignaalien täytyy olla laadukkaita toimivan ohjauksen toimivuu-

den kannalta. Potentiometrit ovat ominaisuuksiltaan lineaarisia ja niiden resistanssi 

on viisi kilo-ohmia. Kelkan aseman määrittelyssä on monikierrospotentiometri. Ta-

kogeneraattori tuottaa analogista jännitettä, jonka suuruus on verrannollinen moot-

torin pyörimisnopeuteen. Mittaukset suoritettiin käyttämällä yleismittaria ja oskil-

loskooppia. 

4.1.1 Potentiometrien toiminnan testaus 

Ensimmäinen mittaus suoritettiin yleismittarilla resistanssialueella mittaamalla po-

tentiometrien kiinteät ja vaihtuvat resistanssit liikuttamalla hitaasti edestakaisin hei-

luria ja kelkkaa. Lisäksi poissuljettiin muun elektroniikan vaikutukset mittaustulok-

seen irrottamalla potentiometrien liittimet moottorinohjauspiirikortista. Tuloksien pe-

rusteella heilurin potentiometrin resistanssin vaihtelussa ei esiintynyt katkoksia, kun 
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taas kelkan monikierrospotentiometrin resistanssi oli välillä ääretön. Etenkin moni-

kierrospotentiometrin liikealueen keskialueella oli katkoksia, josta johtuen monikier-

rospotentiometri vaikutti vialliselta.  

 

Kuva 17. Potentiometrien mittaukset. 

 

Mittaukset toistettiin käyttäen oskilloskooppia, jolloin potentiometreihin kytkettiin jän-

nitteet. Oskilloskoopin avulla mittaustulokset piirtyivät näytölle, jolloin ne olivat pa-

remmin tarkasteltavissa, lisäksi tulokset olivat luotettavia. Tiedetään, että kun liiku-

tetaan kelkkaa ja heiluria laidasta laitaan on tulevan jännitesignaalin oltava lineaa-

rista ja katkeamatonta. Pientä kohinaa saa esiintyä. Mittaustuloksista havaittiin kel-

kan monikierrospotentiometrin viallisuus. Signaalissa esiintyi toisinaan jopa sekun-

nin katkoksia. Heilurin potentiometrin antama signaali oli lineaarista ja katkeilema-

tonta eli se on kunnossa. 

 

Kuva 18. Kelkan viallisen monikierrospotentiometrin jännitesignaali. 
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4.1.2 Uuden monikierrospotentiometrin asennus 

Kelkan asemaa mittaava monikierrospotentiometri todettiin vialliseksi, joten se kor-

vattiin uudella monikierrospotentiometrillä, jolla on vastaavat ominaisuudet. Moni-

kierrospotentiometri asennettiin heiluriasemaan siten, että potentiometrin kiertymän 

rajat eivät pysäytä kelkan liikettä. 

 

Kuva 19. Toimivan monikierrospotentiometrin jännitesignaali. 

4.1.3 Takogeneraattorin toimivuuden todentaminen 

Oskilloskoopin avulla suoritetaan mittaukset takogeneraattorin antamasta analogi-

sesta jännitesignaalista liikuttamalla kelkkaa käsin edestakaisin eri nopeuksilla. 

Näin moottori pyörii vetohihnan välityksellä samaan tahtiin akselin toisessa päässä 

olevan takogeneraattorin kanssa. Takogeneraattorin tuottama jännitesignaali oli 

maksimissan noin ±3 V liikesuunnasta riippuen. Takogeneraattorin tuottaman sig-

naalin perusteella todettiin sen olevan kunnossa. 

 

Kuva 20. Takogeneraattorin tuottama jännitesignaali. 
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4.2 Ohjaus- ja lähtöjännitteiden määritys 

Heiluriaseman laitteistoselvityksen perusteella tiedetään moottorin ohjainpiirin toi-

mintaperiaate. Tarkoitus on ohjata moottoria portaattomasti eri suuntiin eri nopeuk-

sin. Seuraavaksi lasketaan, kuinka ja millä jännitteillä moottorinohjainpiirin kortissa 

olevaa summaavaa operaatiovahvistinta tulee ohjata tarkoituksen mukaisesti. Moot-

torin toinen napa on kytketty maa-tasoon, joten moottori pyörii eri suuntiin maksimi-

nopeuksin ±20 voltin jännitteillä. Lisäksi tiedetään operaatiovahvistimen tulo- ja ta-

kaisinkytkentävastusten resistanssit. Näiden tietojen pohjalta määriteltiin seuraa-

vaksi summaavan operaatiovahvistimen tulo- ja vakiojännitteet.  

 

Kuva 21. Summaava operaatiovahvistinkytkentä. 

 

4.2.1 Vakiojännitteen määritys 

Ensimmäiseksi lasketaan kumpi tuloista 𝑉1 tai 𝑉2 on järkevämpää asettaa vakiojän-

nitteeksi siten, että ohjausjännitealue olisi mahdollisimman suuri. Lisäksi heiluriase-

maa ohjaava laitteisto huomioitiin jännitteiden määrittelyssä. Heiluriaseman ohjauk-

sessa käytetään Beckhoff-valmistajan logiikkaa, tulo- ja lähtökortteja, jotka määrit-

tävät jänniteohjauksien rajat ±10 volttiin. Aikaisemman selvitystyön perusteella tie-

detään moottoriohjainpiirin toimintaperiaate, mikä perustuu summaavaan operaa-

tiovahvistinkytkentään. Seuraavaksi laskettiin kytkennän ja komponenttien arvojen 
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sekä asetettujen määrityksien pohjalta vakiojännite ratkaisemalla ensimmäiseksi 

alla olevasta kaavasta 10 muuttujat 𝑉1 ja 𝑉2.   

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −𝑅𝑓 ∗ (
𝑉1

𝑅1
+

𝑉2

𝑅2
)     (10) 

 

Kaavasta 10 ratkaistut kaavat 𝑉1 ja 𝑉2 ovat alla. Ensin valittiin V1-tulo vakiojännit-

teeksi ja laskettiin 𝑉2 kaavalla 12 siten, että vakiojännite oli -5 volttia ja moottorin 

minimi- ja maksimijännitteet sijoitettiin muuttujaan 𝑉𝑜𝑢𝑡. Vastuksien resistanssiarvot 

löytyvät edellisen sivun kuvasta 21. Lasketuilla parametreilla kaavan 12 tulokset oli-

vat 5,44 volttia ja 2,94 volttia. Tällöin V2-ohjausjännitealue on 5,44 – 2,94 volttia ja 

säätöalue on 2,5 volttia.  

𝑉1 =
−𝑅1∗(𝑅2∗𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑅𝑓∗𝑉2)

𝑅2∗𝑅𝑓
   (11) 

𝑉2 =
−(𝑅1∗𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑅𝑓∗𝑉1)∗𝑅2

𝑅1∗𝑅𝑓
   (12) 

 

Seuraavaksi valittiin V2-tulo vakiojännitteeksi ja laskettiin 𝑉1 kaavalla 11 vastaavasti 

kuin edellä. Lasketuilla parametreillä V1-ohjausjännitealue on 7.45 volttia – 4.46 

volttia ja säätöalue on 2.99 volttia, eli se on isompi ja näin ohjauksen tarkkuus pa-

ranee. Edellisten laskelmien perusteella valittiin V1-tulo ohjausjännitteeksi ja V2-tulo 

vakiojännitteeksi.   

Teorian ja tutkinnan pohjalta vakiojännitteen sijainnin olisi voinut laskea yksinkertai-

semmin laskemalla V1- ja V2-tulojen vahvistukset jakamalla niiden etuvastukset ta-

kaisinkytkentävastuksella. Tällöin tulo, joka vahvistaa enemmän, asetetaan va-

kiojännitetuloksi. Kaavan toimivuuden voi todistaa jakamalla isompi vahvistus pie-

nemmällä ja vastaavasti jakamalla aiemmalla tavalla lasketut säätöalueet keske-

nään. Tällöin molempien vahvistussuhteiden tulos on 1,19, joka todistaa yksinker-

taisemman laskentaperiaatteen toimivuuden. 
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4.2.2 V1-tulon ohjausjännitteen määritys 

Aiempien määrittelyjen perusteella tiedetään vakiojännite, vastuksien resistanssit ja 

moottorin minimi- ja maksimijännitteet. Moottorinohjaukseen tarvitaan vielä yksi 

suure eli ohjausjännite, joka kytketään V1-tuloon. Seuraavaksi laskettiin kaavalla 11 

ohjausjännitteitä eri moottorinjännitteillä ja luotiin saaduista tuloksista taulukko. 

Taulukko 2. Lasketut ohjausjännitteet operaatiovahvistimen ulostulon eri arvoilla. 
 

Moottorin jännite (Vout) V1-ohjausjännite (V) 

-20 7,450 

-15 7,070 

-10 6,700 

-5 6,330 

0 5,957 

5 5,580 

10 5,210 

15 4,837 

20 4,460 

 

Taulukon perusteella luotiin viivakaavio ja muodostettiin lineaarinen kaava, jonka 

avulla ohjataan moottoria eri suuntiin, eri nopeuksilla. 

 

Kuva 22. Viivakaavio V1-ohjausjännitteen muutoksista eri moottorinjännitteillä. 
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Viivakaaviosta muodostettua lineaarista kaavaa 13 käytetään logiikkaohjauksessa 

moottorin hallintaan. Muuttujan x  arvo on suoraan verrannollinen moottorinjännit-

teeseen. 

𝑉1𝑜ℎ𝑗𝑎𝑢𝑠𝑗ä𝑛𝑛𝑖𝑡𝑒 =  −0.0746 ∗  𝐱 +  5.9549  (13) 

 

Kaavaa 13 käytetään sijoittamalla muuttujaan x, haluttu moottorinjännite väliltä -20 

– 20 V, jolloin tasavirtamoottori pyörii eri nopeuksilla vasemmalle tai oikealle. Jos 

muuttujan x arvo on nolla, silloin on myös V1-ohjausjännite 5,9549 volttia. Tällöin 

moottorin ulostulo akseli ei pyöri. Seuraavaksi on tiedettävä, millä jännitteillä moot-

toria halutaan ohjata esimerkiksi heilurin vakauttamiseksi. Tarvittavat parametrit 

määritellään seuraavissa vaiheissa.  
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5 HEILURIASEMAN OHJAUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA 

TESTAUS 

Tässä osiossa esitetään, kuinka säätöjärjestelmät on suunniteltu käänteisen fysi-

kaalisen heilurin ja fysikaalisen heilurin vakauttamiseksi. Seuraavaksi valmistetaan 

PLC-ohjausjärjestelmä, joka ohjaa ja mittaa heiluriaseman komponentteja. PLC-oh-

jausjärjestelmän ohjausohjelman avulla testataan sekä analysoidaan säätöjärjestel-

mien toimintaa. 

5.1 Käänteisen fysikaalisen heilurin säätöjärjestelmän suunnittelu 

Tässä osiossa luodaan säätöjärjestelmä, jonka avulla kelkkaa ohjataan moottorilla 

eri suuntiin siten, että kelkkaan kiinnitetty käänteinen fysikaalinen heiluri vakaantuu 

tasapainopisteeseensä. Säätöjärjestelmä laskee tarvittavat moottorinjännitteet hei-

lurin pituuden, kulman ja kelkan aseman sekä muiden parametrien perusteella. Sää-

töjärjestelmä koostuu PID-säätimestä ja fysikaalisin menetelmin lasketusta sääti-

mestä.  

5.1.1 Fysikaalisen säätimen rakennus 

Fysikaalisen säätimen toiminta perustuu nolla-asema strategiaan, jossa heilurin ja 

kelkan asemille on määritelty nollapisteet sekä negatiiviset ja positiiviset liikealueet. 

Heilurin ollessa tasapainopisteessä eli nollapisteessä on sen kulma asteina nolla ja 

vastaavasti kelkan asema senttimetreinä on nolla, kelkan ollessa liikealueensa kes-

kellä. Tällä menetelmällä asematiedot muuttuvat samassa suhteessa heilurin tai 

kelkan liikkuessa nollapisteistään oikealle tai vasemmalle. Kun kelkka ja heiluri ovat 

nollapisteensä lähettyvillä, on tämän menetelmän haittapuoli asematietojen muuttu-

minen negatiivisesta positiiviseen ja toisinpäin. Tämä voi aiheuttaa ohjaukseen liial-

lista värähtelyä. Lisäksi kun heiluri ja kelkka ovat täsmälleen nollapisteissään, on 

moottorin ohjaustarve nolla. Tällöin heilurin alkaessa kaatua moottorinohjaustar-

peen on noustava jyrkästi, jotta heilurin kulma pysyy pienenä. Ohjausta on siis hei-

lurin tasapainopisteen tienoilla herkistettävä ja myös vaimennettava. Nämä luovat 



39(62) 

 

säätimelle seuraavia ehtoja, joissa heilurinkulman on pysyttävä alle kymmenen as-

teen ja heilurin tulee vakaantua viiden sekunnin sisällä. 

Heilurin vakavoinnissa moottorin tulee ohjata kelkkaa heilurin liikesuunnan mukai-

sesti ja kelkan liikealueen määriteltyä keskipistettä vasten. Lähtötilanteessa heiluri 

hieman nojaa kelkan liikealueen keskipistettä vasten, jolloin kelkkaa ohjataan liike-

alueensa keskipistettä kohti ja yli. Tämän jälkeen kelkka tekee nopean kääntöliik-

keen vakauttaen heilurin tasapainopisteeseen.  

Seuraavaksi lasketaan heilurin kulman ja sen pituuden sekä kelkan aseman perus-

teella heilurin massapisteen etäisyys annetusta kelkan keskialueesta. Lisäksi on 

laskettu yhteen heilurin ja kelkan kulmakiihtyvyydet vastakkaismerkkisinä, jotta voi-

daan ennakoida heilurin kaatumisnopeutta ja kelkan liikenopeuden vaikutusta hei-

lurin asentoon. Lopuksi on pyritty herkistämään ja toisaalta vaimentamaan ohjausta 

sekä määritelty ”kitkakerroin”. Sen tehtävä on sovelluttaa laskettu säädin käytännön 

tilanteeseen siten, että moottoria ohjataan maksimijännitteellä, kun heilurinkulma on 

7,2 astetta.   
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5.1.2 Heilurin massapisteen etäisyyden määritys  

Heilurin massapisteen etäisyys kelkan liikealueen keskipisteestä lasketaan kaavalla 

14. Tarvittavat suureet ovat heilurin kulma, sen pituus kiinnityspisteestä ja kelkan 

asema liikealueensa keskipisteestä (Bytronic 2001). Kaavan 14 tulos on nolla, kun 

heiluri ja kelkka ovat nollapisteissään eli heiluri on tasapainopisteessä. 

 

Kuva 23. Heilurin massapisteen etäisyyden määritys. 

𝑦 = 𝑥 + 𝐿 ∗ 𝑆𝐼𝑁(𝑎)   (14) 

 

Jossa: 𝑎 = heilurinkulma tasapainopisteestä radiaanina 

𝐿 = heilurin massapisteen etäisyys heilurin kiinnityspisteestä 

𝑥 = kelkan aseman etäisyys liikealueensa keskipisteestä 
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5.1.3 Heilurin ja kelkan kulmakiihtyvyyksien määritys 

Seuraavaksi lasketaan heilurin ja kelkan kulmakiihtyvyydet yhteen vastakkaismerk-

kisinä, jotta säädin osaa ennakoida heilurin kaatumisen nopeutta ja kelkan liikkeiden 

vaikutuksia heilurin asentoon (Lundberg [Viitattu 30.11.2018]). Perinteisesti kulma-

kiihtyvyys voidaan laskea jakamalla kulmanopeuden muutos ajan muutoksella (Ota-

van opiston [Viitattu 20.10.2018]).  

Heilurin kulmakiihtyvyys lasketaan lähdemateriaalin perusteella kaavalla 15. Lähtö-

kohtainen ajatus on, että kelkan kulmakiihtyvyyden on oltava vähemmän vaikuttava 

tekijä säätimessä kuin heilurin kulmakiihtyvyys. Kelkan kulmakiihtyvyys lasketaan 

lähdemateriaalista peräisin olevalla kaavalla 16. (Lundberg [Viitattu 30.11.2018].) 

 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑘𝑖𝑖ℎ𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠 =
𝑔

𝐿
∗ sin (𝑎)   (15) 

𝐾𝑒𝑙𝑘𝑎𝑛𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎𝑘𝑖𝑖ℎ𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠 =  − (
𝑥

𝐿
) ∗ cos (𝑎)  (16) 

 

Jossa: 𝑎 = heilurinkulma tasapainopisteestä radiaanina 

𝑔 = maan gravitaatiokiihtyvyys 9.81 m/s2 

𝐿 = heilurin massapisteen etäisyys heilurin kiinnityspisteestä 
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5.1.4 Käänteisen heilurin vakauttaminen ja kitkakertoimen määritys 

Käänteisen heilurin saattaminen tasapainopisteeseen on haasteellinen laskennalli-

sesti ja varsinkin käytännön toteutuksena. Heilurissa on mukana huomattava määrä 

muuttujia, jotka vaikeuttavat heilurin vakauttamista. Heilurin ohjauksen herkistä-

miseksi käytetään lähdemateriaalista muokattua kaavaa 17 (Lundberg [Viitattu 

30.11.2018]). 

  𝑤𝑝 = √(
𝑔

𝐿
)     (17) 

 

Seuraavaksi on määritelty kitkakerroin, joka on osa toimivaa kokonaisuutta ja sen 

tarkoitus on herkistää ohjausta sovelluskohtaisesti. Tarkoitus on etsiä se jännite-

piste, jolla moottori alkaa liikuttaa kelkkaa. Kitkakerroin laskettiin ja se hiottiin käy-

tännön testeissä toimivaksi. Seuraavaksi on yhdistetty aiemmin määritellyt kaavat 

yhdeksi kaavaksi 18, jonka avulla saadaan tarvittava moottorinjännite heilurin va-

kauttamiseksi tasapainopisteeseen. 

𝑇𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
((

𝑔

𝐿
)∗𝑆𝐼𝑁(𝑎)+(−(

𝑥

𝐿
)∗𝐶𝑂𝑆(𝑎)))

(√(
𝑔

𝐿
))

∗ 𝑑) + (𝑥 + 𝐿 ∗ 𝑆𝐼𝑁(𝑎)) (18) 

 

Jossa: 𝑎 = heilurinkulma tasapainopisteestä radiaanina 

𝑑 = kitkakerroin 

𝑔 = maan gravitaatiokiihtyvyys 9.81 m/s2 

𝐿 = heilurin massapisteen etäisyys heilurin kiinnityspisteestä 

𝑥 = kelkan aseman etäisyys liikealueensa keskipisteestä senttimetreinä 

TVout = vakauttamiseen tarvittava moottorinjännite (fysikaalisen sääti-
men lähtö) 
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5.1.5 Fysikaalisella säätimellä ja PID-säätimellä toteutettu säätöjärjestelmä 

Tässä osiossa lisätään PID-säädin ohjaukseen mukaan siten, että PID-säätimen 

takaisinkytkentätietoon tulee fysikaalisen säätimen lähtötieto ja PID-säätimen ase-

tusarvoksi määritellään nolla. Fysikaalinen säädin ohjaa kelkkaa pitäen heilurin ta-

sapainossa, muttei pysty vakauttamaan heiluria kelkan liikealueen keskipisteen ym-

pärille viiden sekunnin sisällä. Fysikaalinen säädin yksinään on liian hidas heilurin 

vakauttamisessa. PID-säätimen tarkoitus on vahvistaa, korjata ja ennakoida fysi-

kaalisen säätimen antamia arvoja, ja mahdollistaa heilurin vakauttamisen tasapai-

nopisteeseen. Tasapainopisteessä fysikaalisen säätimen ulostulo on nolla. PID-

säätimen ulostulo sijoitetaan V1-ohjausjännitteen kaavaan 13, missä arvot skaala-

taan V1-ohjausjännitekaavaan sopivaksi ja syötettävää moottorinjännitettä rajoite-

taan. Nämä on toteutettu ohjelmallisesti ohjelmoitavassa logiikassa. Työssä käytet-

tävän PID-säätimen siirtofunktio on esitetty alla. Siirtofunktiossa 19 𝐾𝑝 on P-vahvis-

tus, 𝑇𝑛 on integrointiaika sekunteina, 𝑇𝑣 derivointiaika sekunteina ja 𝑇𝑑 on damping 

time sekunteina. 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑝 (1 +
1

𝑇𝑛𝑠
+

𝑇𝑣𝑠

1+𝑇𝑑𝑠
)  (19) 

 

Moottori,
Ohjaa kelkkaa

Moottorinohjainpiiri
V1-ohjausjännite
V2-vakiojännite

Laskin/ skaalaaja /rajotin /ohjain

FYS-
Säädin

Kelkan asema

Heilurin kulma 

Moottorilla 
ohjataan 
kelkkaa ja 

epäsuorasti 
heiluria

Kelkan keskikohta 

Heilurin pituus

Heilurin tasapainopiste 

 Kitkakerroin 

PID-
Säädin

+
-

0

 

Kuva 24. Käänteisen fysikaalisen heilurin vakauttamisen säätöjärjestelmä. 

    

PID-säätimen asetusarvo 
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5.2 Fysikaalisen heilurin säätöjärjestelmän suunnittelu 

Tässä kootaan säätöjärjestelmä, joka vaimentaa fysikaalisen heilurin heilahduksia, 

kun heiluriasema on käännetty nosturiasentoon. Aluksi kelkalle annetaan uusi ase-

tusarvo ja säätöjärjestelmän tulee ohjata kelkkaa siten, että heiluri pysyy vakavoi-

tuna tai niin, että heiluri vakavoidaan vasta kelkan saavuttaessa asetusarvonsa. 

Säätöjärjestelmiä on rakennettu kaksi, joista ensimmäinen on fysikaalisin perustein 

laskettu säädin, johon on lisätty PID-säädin. Toinen säätöjärjestelmä on toteutettu 

kahdella PID-säätimellä. Nämä säätöjärjestelmät on rakennettu teoriaosuuden ja 

kokeilujen pohjalta. Moottorinohjaus molemmissa säätöjärjestelmissä on toteutettu 

samalla tavalla kuin käänteisen heilurin ohjausjärjestelmässä, skaalaamalla ja ra-

joittamalla säätöjärjestelmän arvot V1-ohjausjännitealueelle. 

5.2.1 Fysikaalisella säätimellä ja PID-säätimellä toteutettu säätöjärjestelmä 

Fysikaalisin perustein laskettu säätimen ulostulo kaava 20 on lähes sama kuin kään-

teisessä heilurissa. Kaavasta on poistettu heilurin massapisteen etäisyys kelkan lii-

kealueen keskipisteestä. Fysikaalinen säädin vaatii kohtuullisen suuren asemaero-

pyynnin kelkan asemasta ohjatakseen kelkkaa. Säädin vakavoi heilurin tarkasti, 

mutta ei osaa kasvattaa ohjaustarvetta kelkan yliohjauksen sattuessa niin, että kel-

kan asema korjaantuisi tismalleen halutuksi. Tästä syystä ohjaukseen on lisätty PID-

säädin, jonka avulla kelkan haluttu asema saavutetaan. PID-säätimen asetusarvo 

on nolla, ja takaisinkytkentätietoon on liitetty fysikaalisen säätimen lähtötieto. PID-

säätimen ulostuloa käytetään V1-jänniteohjauksessa. 

𝑇𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
((

𝑔

𝐿
)∗𝑆𝐼𝑁(𝑎)+(−(

𝑥

𝐿
)∗𝐶𝑂𝑆(𝑎)))

(√(
𝑔

𝐿
))

∗ 𝑑)  (20) 
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5.2.2 Kahdella PID-säätimellä toteutettu säätöjärjestelmä 

Tässä luodaan säätöjärjestelmä, jossa on omat PID-säätimet heilurille ja kelkalle, 

joiden ulostulot summataan yhteen. PID-säätimien P-vahvistusparametrit ovat vas-

takkaismerkkisiä keskenään. Tässä säätömenetelmässä voidaan suoraan painottaa 

heilurin ja kelkan asemaa moottorinohjauksessa PID-säätimien parametreilla. Tä-

män säätömenetelmän huomattavana etuna on sen monipuolisuus. Esimerkiksi oi-

keilla parametreilla heilurin liike voidaan stabiloida vasta kelkan ollessa lähellä ase-

tusarvoaan. Ensimmäisellä säätömenetelmällä heilurin liikettä rajoitetaan jatkuvasti. 

Heiluri 
PID-

Säädin

Kelkka
PID-

Säädin

+

+
-

+
-

Heilurin kulma 
ActualValue

Kelkan asema
ActualValue

Heilurin tasapainopiste 
SetValue

Moottori,
Ohjaa kelkkaa

Kelkan keskikohta SetValue

Moottorinohjainpiiri
V1-ohjausjännite
V2-vakiojännite

Yksikkönä asteet

Yksikkönä senttimetrit

Moottorilla 
ohjataan 
kelkkaa ja 

epäsuorasti 
heiluria

Laskin/ skaalaaja /rajotin /ohjain

 

Kuva 25. Fysikaalisen heilurin vakauttamisen säätöjärjestelmä. 
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5.3 PLC-ohjausjärjestelmän valmistus ja säätöjärjestelmien testaus 

Tässä kerrotaan lyhyesti heiluriaseman ohjauslaitteiston eli PLC-ohjausjärjestelmän 

kokoamisesta. PLC-ohjausjärjestelmä koostuu sitä ohjaavasta ohjausohjelmasta ja 

käyttöliittymästä. Ohjausohjelmat pitävät sisällään eri säätöjärjestelmät kaavoineen. 

Lopuksi PLC-ohjausjärjestelmällä testattiin suunniteltuja säätöjärjestelmiä ohjaa-

malla ja mittaamalla heiluriaseman laitteita tarkoituksen mukaisesti.  

Työssä käytetään Beckhoff CX5120 -logiikkaa, jossa on 1,46 GHz:n prosessori. Mit-

taus- ja ohjauskortit on tilattu määriteltyjen vaatimuksien perusteella. Työssä käyte-

tään analogista lähtökorttia EL4034 moottorinohjauksessa, analogista tulokorttia 

EL3004 takogeneraattorin tuottaman jännitteen mittauksessa ja analogista tulokort-

tia EL3255 potentiometrien jännitteiden mittauksessa.     

Virtalähde, tarvittavat riviliitimet ja ohjelmoitava logiikka tulo- ja lähtökortteineen kiin-

nitettiin DIN-kiskoon, joka kiinnitettiin telineeseen. Lisäksi tehtiin tarvittavat kytken-

nät. Kun ohjausyksikkö oli fyysisesti valmis, päivitettiin uusin Twincat-runtime-oh-

jelma logiikkaan ja määriteltiin laitteistokonfiguraatiot. Tulo- ja lähtökorttien nopeu-

det asetettiin yhteen millisekuntiin ja määriteltiin tarvittavat tulosignaalien suodatuk-

set.  

 

Kuva 26. Heiluriaseman PLC-pohjainen ohjausjärjestelmä. 



47(62) 

 

Seuraavaksi tehtiin käyttöliittymät (liite 1) ja ohjausohjelmat Visual Studiolla. Mit-

taukset ja ohjaukset muunnetaan ohjausohjelmassa kaavoihin ja laitteistoon sopi-

viksi. Tässä yhdistetään useampi rajapinta siten, että kelkan ja heilurin potentiomet-

rien mittaussignaaleja käytetään säätöjärjestelmissä käytännön mittoina. Lisäksi 

säätöjärjestelmien ulostulot muunnetaan logiikan lähtöihin sopiviksi jännitteiksi, joita 

käytetään moottorinohjauksessa. Ohjausohjelman teossa käytettiin valmiita koodi-

kirjastoja (liite 2) sekä tehtyä muuttujalistaa (liite 3). Lopuksi piirrettiin heiluriaseman 

ja PLC-ohjausjärjestelmän välinen pelkistetty ohjauspiirikaavio (liite 4). 

5.3.1 Kelkan asema senttimetreinä mitatun jännitteen perusteella 

Säätöjärjestelmien toiminta perustuu keskipisteen konfigurointiin. Tämän vuoksi 

määriteltiin matemaattisesti kelkan asematiedoille positiiviset ja negatiiviset liikealu-

eet sekä nollapiste eli keskipiste. Seuraavaksi luotiin kaava, joka muuttaa mitatun 

kelkan monikierrospotentiometrin analogisen jännitteen kelkan asemasta käytän-

nön mittaan senttimetriksi. Näin säätöjärjestelmät osaavat laskea moottorin ohjaus-

painotuksia kelkan etäisyyden perusteella. Kaavan on lisäksi kalibroitava kelkan 

asema uudestaan, kun kelkan liikealueen keskipistettä muutetaan senttimetreinä 

käyttöliittymästä. 
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Mittaus on toteutettu ohjelmoitavalla logiikalla, josta syötetään monikierrospoten-

tiometriin kiinteä jännite 10 V. Tulokortin A/D-muunnin toimii 16 bitin tarkkuudella ja 

mittaustulos on vakiona 16 bittiä INT-muotoisena. Ohjelmallisesti mittaustulos muu-

tetaan LREAL-muotoiseksi, koska laskentaa varten sen on oltava usean desimaalin 

tarkkuudella. Kelkan liikealue määriteltiin ottamalla logiikan mittaustulokset ylös, 

kun kelkka oli ääriasennoissaan sekä liikealueensa keskikohdassa. Lisäksi mitattiin 

kelkan liikealue senttimetreinä. Tuloksista laadittiin taulukko. 

 

Kuva 27. Kelkan liikealueen määrittelyt. 

 

Kaavan rakentaminen aloitettiin vaiheittain oman osaamisen pohjalta. Selkeyden 

vuoksi esitetään vain lopputulos ja määritetään lasketuille suureille muuttujavasti-

neet. Kaava 21 kertoo kelkan aseman senttimetreinä liikealueensa keskipisteestä. 

𝐾𝑒𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑚𝑎(𝑐𝑚) =

(a∗((
(𝑐−𝑥)

(
𝑎
2

)
∗𝑠+𝑥)−𝑧))

𝑐
∗ −1  (21) 

 

Jossa: 𝑎 = mitattu kelkan liikealue senttimetreinä 

𝑠 = käyttäjän antama kelkan liikealueen keskipiste senttimetreinä 

𝑐 = logiikalla mitattu kelkan liikealue (INT) 

𝑥 = logiikalla mitattu keskipistevakio kelkan liikealueen keskellä (INT) 

𝑧 = logiikalla mitattu kelkan asema (INT)  

Kelkan asema Logiikalla mitattu (INT)

Vasen pääty 4300

Keskikohta 17380

Oikea pääty 31000

Liikealue (INT) Liikealue senttimetreinä 

26800 40

Kelkan liikealueen määrittelyt
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5.3.2 Heilurin kulma asteina mitatun jännitteen perusteella 

Säätöjärjestelmien toiminta perustuu keskipisteen konfigurointiin. Tämän vuoksi 

määriteltiin matemaattisesti heilurin asematiedoille positiiviset ja negatiiviset liike-

alueet sekä nollapiste eli keskipiste. Seuraavaksi luotiin kaava, joka muuttaa mita-

tun heilurin potentiometrin analogisen jännitteen heilurin asemasta käytännön mit-

taan asteiksi ja radiaaneiksi. Näin säätöjärjestelmät osaavat laskea moottorin oh-

jauspainotuksia heilurin kulman perusteella. 

Mittaus on toteutettu ohjelmoitavalla logiikalla, josta syötetään potentiometriin kiin-

teä jännite 10 V. Tulokortin A/D-muunnin toimii 16 bitin tarkkuudella ja mittaustulos 

on vakiona 16 bittiä INT-muotoisena. Ohjelmallisesti mittaustulos muutetaan 

LREAL-muotoiseksi, koska laskentaa varten sen on oltava usean desimaalin tark-

kuudella. Heilurin heilahdusalue määriteltiin ottamalla logiikan mittaustulokset ylös, 

kun heiluri oli vasemmassa ja oikeassa päädyssä sekä liikealueensa keskikohdassa 

eli tasapainopisteessä. Lisäksi mitattiin heilurin heilahdusalue asteina. Tuloksista 

laadittiin taulukko. 

  

Kuva 28. Heilurin heilahdusalueen määrittelyt. 

 

 

  

Heilurin asema Logiikalla mitattu (INT)

Vasen pääty 13925

Keskikohta 16363

Oikea pääty 18897

Liikealue (INT) Heilahdusalue asteina 

4972 50

Heilurin liikealueen määrittelyt
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Kaavan rakentaminen aloitettiin vaiheittain oman osaamisen pohjalta. Selkeyden 

vuoksi esitetään vain lopputulos ja määritetään lasketuille suureille muuttujavasti-

neet. Alla esitetään kaavat 22 ja 23, jotka kertovat heilurin kulman asteina ja radi-

aaneina heilurin tasapainopisteestä. 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎(°) =
𝑢∗(𝑟−𝑒)

𝑤
∗ −1   (22) 

𝐻𝑒𝑖𝑙𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎(𝑟𝑎𝑑) =
𝐻𝑒𝑖𝑙𝑢𝑟𝑖𝑛𝑘𝑢𝑙𝑚𝑎(°)∗𝑃𝐼𝐼

180
  (23) 

 

Jossa: 𝑢 = mitattu heilurin heilahdusalue asteina 

𝑤 = logiikalla mitattu heilurin heilahdusalue (INT) 

𝑟 = logiikalla mitattu keskipistevakio, kun heiluri on tasapainossa (INT) 

𝑒 = logiikalla mitattu heilurin asema (INT) 

5.3.3 Moottorinohjauksen rajoitukset ja säätöjärjestelmien datamuunnokset 

Kun tiedetään, kuinka heiluriasemassa olevaa moottoria ohjataan, niin tässä osi-

ossa on muodostettu kaava, jonka avulla säätöjärjestelmien antamat ulostulot sovi-

tetaan V1-jänniteohjausalueelle. Kaavalla myös rajoitetaan moottorinmaksimijänni-

tettä heiluriaseman turvaksi. Ohjelmoitavan logiikan lähtökortti (EL4034) ohjaa läh-

töjä 16 bitin ja ±10 V:n alueella, joka muutetaan laskennallisesti halutuiksi jännit-

teiksi. Ohjaus ja vakiojännite on laskettu alla olevan kuvan mukaisesti. 

 

Kuva 29. Ohjaus ja vakiojännitteen määrittely logiikan lähtökortille.  
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5.3.4 Käänteisen fysikaalisen heilurin ja fysikaalisen heilurin 

ohjausohjelmiston rakenne 

Ohjausohjelmat ovat toteutettu structured text- ja function block diagram-ohjelmoin-

tikielillä. Ohjausohjelmassa pääohjelma tehtiin function block diagram-ohjelmointi-

kielellä (liite 5) ja aliohjelma eli toimilohko structured text-ohjelmointikielellä (liite 6). 

Lähtökohtana ohjausohjelmiston rakentamisessa oli opiskelijalähtöisyys, josta joh-

tuen luotiin turvatoiminnot, ohjausohjelman pohjat ja käyttöliittymät. Ohjausohjel-

man pohjaa varten valmistettiin erillinen toimilohko (skaalaus_laskurit), jossa kaikki 

mittausarvot ja säätimien ulostulot muutetaan kaavoihin ja lähtöihin sopiviksi. Tähän 

toimilohkoon tuodaan suoraan PID-säätimien tulot, jotka käsitellään siellä sopivaan 

muotoon. Toimilohkon sisällä on myös fysikaalisin perustein laskettu säädin. Käyt-

töliittymästä voidaan muun muassa valita, mitä ohjausmenetelmää halutaan käyt-

tää. Turvarajojen aktivoituminen katkaisee ohjauksen. Lisäksi toimilohkon ulkopuo-

lella muutetaan logiikan mittaukset INT-muodosta LREAL-muotoon. Toimilohkon ul-

kopuolella myös jänniteohjaukset moottoriohjainpiirille muutetaan LREAL-muo-

dosta INT-muotoon, koska analoginen lähtökortti käyttää vakiona sitä muotoa.  

 

Kuva 30. Osa ohjausohjelman kokonaisuudesta. 
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Ohjausohjelmassa käsitellään laitteistojen rajapintoja. PC-pohjaisesta käyttöliitty-

mästä ohjataan logiikan ohjausohjelman toimintoja ja saadaan tietoa mittauksista. 

Käyttöliittymästä voidaan valita ohjausmenetelmä asettamalla PID-säätimiä päälle 

tai pois. Logiikan tulokortti muuttaa A/D-muuntimella mitatut analogiset jännitteet 

INT-muotoiseksi, jonka jälkeen ohjausohjelmassa ne muutetaan LREAL-muotoon 

ja skaalauslaskurirajoitin toimilohko muuttaa ne käytännön mittoihin eli asteiksi, 

senttimetreiksi ja volteiksi. Lisäksi logiikan ohjausohjelma ohjaa ohjausjännitteet 

skaalauslaskurirajoitin toimilohkosta LREAL-muotoisena ulos, jonka jälkeen ne 

muutetaan INT-muotoiseksi. Logiikan lähtökortti muuttaa ne lopuksi analogiseksi 

jännitteeksi D/A-muuntimella. Alla olevan kuvan tarkoitus on selventää heiluriase-

maa ohjaavan ohjausohjelman rakennetta. 

PID-SÄÄDIN

Heilurin asemasignaali(INT)

Käyttöliittymä
(LREAL) & (BOOL)

LR
EA

L TO
  IN

T

M

LR
EA

L TO
 IN

T

Takometrin signaali(INT)

SKAALAUS_LASKURI_RAJOITIN_
FYSIKAALINEN SÄÄDIN_

OPERAATIOVAHVISTIMEN OHJAIN

LR
EA

L TO
  IN

T

Summaava 
Operaatiovahvistin

V1 jännitealue 4.46 – 7.45V
V2 jännite vakio -5V
Vout -20 – 20V

+PID-SÄÄDIN

PID-SÄÄDIN

Kelkan asemasignaali(INT)

LR
EA

L TO
  IN

T

Päälle / Pois

Päälle / Pois

Päälle / Pois

 

Kuva 31. Yleiskuvaus ohjausohjelman rakenteesta, jossa myös ulkoiset tekijät. 
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5.3.5 Käänteisen fysikaalisen heilurin ohjauksen toimivuuden 

todentaminen 

Tässä osiossa määritetään käänteisen fysikaalisen heilurin vakauttamisessa käyte-

tyn PID-säätimen parametrit ja osoitetaan säätimien toiminta oskilloskoopin mittauk-

sien avulla. Selvyyden vuoksi tässä näytetään vain yhden säätöjärjestelmän toi-

minta, joka on rakennettu fysikaalisella säätimellä ja PID-säätimellä. Ohjauksen ta-

voitteena oli pitää heiluri vakautettuna, kun heiluri on lähtötilanteessa lähellä tasa-

painopistettään. PID-säätimen parametrit on viritetty Ziegler-Nicholsin värähtelyra-

jamenetelmällä. Virityksessä säätösuure värähteli harmonisesti, sen jaksonaika las-

kettiin ja PID-säätimen parametrit laskettiin värähtelyrajamenetelmän kaavoilla, 

jotka on aiemmin kerrottu teoriaosuudessa. Parametreja viritettiin kokemuspohjalta 

toimivimmiksi. Lisäksi otettiin käyttöön derivative damping time-parametri, joka on 

työssä käytetyn PID-säätimen osatekijä. Tämän avulla säätöä herkistettiin ja nopeu-

tettiin.  

Ensimmäiseksi analysoidaan oskilloskoopin mittaustuloksista, kuinka pelkästään fy-

sikaalinen säädin toimi. Alla olevassa kuvassa punainen viiva on heilurin kulma as-

teina, vihreä viiva kelkan asema senttimetreinä ja sininen viiva säätimen lähtö. Hei-

lurinkulma on kahden ensimmäisen sekunnin aikana lähellä nollapistettä, mutta kol-

men sekunnin jälkeen kelkka aliohjautuu liian hitaan säädön vuoksi ja törmää lait-

teen turvarajaan, joka katkaisee ohjauksen. Säädin ei kyennyt vakauttamaan heilu-

ria tasapainopisteeseen kelkan liikealueen keskipisteen tienoille viiden sekunnin si-

sällä. 

 

Kuva 32. Fysikaalisen säätimen ohjaustulos. 

kelkan asema senttimetreinä (vihreä viiva) 

säätimen lähtö (sininen viiva) 

heilurin kulma asteina (punainen viiva) 
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Säätöjärjestelmän tulee ohjata kelkkaa jatkuvasti, jotta käänteinen heiluri pysyy 

mahdollisimman lähellä tasapainopistettään. Seuraavaksi analysoidaan mittaustu-

losten avulla toimivaa säätöjärjestelmää, jossa on fysikaalisen säätimen lisäksi PID-

säädin. Tarkastellaan ensin heilurinkulmaa asteina, kelkanasemaa senttimetreinä 

ja säätöjärjestelmän ohjausta noin minuutin ajan. Kuvasta 33 havaitaan säätöjärjes-

telmän toimivuus, käänteisen heilurin kulman vaihtelut ovat tasaisia ja pysyvät ± 5 

asteen sisällä käänteisen heilurin tasapainopisteestä.  

 

Kuva 33. Toimivassa säädössä heilurin kulma asteina. 

 

Alla olevassa kuvassa 34 on kelkan asemien muutokset noin minuutin ajalta, kun 

heiluri on lähelle tasapainopistettään. Kelkan asemaa korjataan heilurin liikesuun-

nan mukaisesti siten, että heiluri pysyy tasapainossa kohtisuoraan taivasta kohti. 

Kelkan asema sen liikealueensa keskipisteestä vaihtelee ± 5 cm. Käänteinen fysi-

kaalinen heiluri vakaantuu kelkan liikealueen keskipisteen ympärillä, joten säätöjär-

jestelmä toimii oikein.  

 

Kuva 34. Toimivassa säädössä kelkan asema senttimetreinä. 
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Alla olevassa kuvassa 35 on noin minuutin ajalta mitattu PID-säätimen lähtöä, jonka 

arvot ovat suoraan verrannollisia tasavirtamoottorin käyttöjännitteisiin. Heilurin py-

syessä taivasta kohti on tarvittavat moottorinjännitteet maksimissaan noin ±10 V. 

Kuvasta nähdään, että ohjauksen on oltava hyvin herkkä reagoimaan heilurin kul-

man muutoksiin, jotta heiluri pysyy vakautettuna taivasta kohti. Tässä säätöjärjes-

telmässä fysikaalisen säätimen lähtö on kytketty PID-säätimen takaisinkytkentätu-

loon. Näin säädin osaa ohjata moottorin avulla kelkkaa heilurin asemien mukaan 

siten, että heiluri pysyy tasapainopisteessään.  

 

Kuva 35. Toimivassa säädössä PID-säätimen lähtöarvot. 

 

Lopuksi tarkastellaan säätöjärjestelmässä ulkoisen häiriön vaikutusta noin minuutin 

ajan mittaamalla heilurinkulmaa asteina, kelkan asemaa senttimetreinä ja PID-sää-

timen lähtöä. Säätöjärjestelmän yksi toimintaehto on se, että heilurinkulma saa mak-

simissaan olla ±10 astetta tasapainopisteestä. Heilurin päähän tökättiin sormella 10 

sekunnin kohdalla, kuten alla olevasta kuvasta 36 selviää. Häiriön tullessa heilurin 

kulma vaihteli maksimissaan ±9 asteisena. Säätöjärjestelmä kykeni vakauttamaan 

heilurin. Tosin se tapahtui vähän hitaanpuoleisesti.  

 

Kuva 36. Ulkoisen häiriön vaikutukset heilurin asemaan. 
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Kuvassa 37 on kelkan aseman muutokset senttimetreinä noin minuutin ajalta. Hei-

lurin päähän tökättiin sormella 10 sekunnin kohdalla, jolloin kelkkaa ohjataan rajusti 

heilurin liikesuunnan mukaisesti. Kelkan aseman vaihtelut liikealueensa keskipis-

teestä olivat maksimissaan noin ±10 cm. 

 

Kuva 37. Ulkoisen häiriön vaikutukset kelkan asemaan. 

 

Alla olevassa kuvassa 38 on noin minuutin ajalta ulkoisen häiriön vaikutukset sää-

töjärjestelmän lähtöarvoihin. Ulkoinen häiriö tuli 10 sekunnin kohdalla, mikä on ku-

vasta pääteltävissä. Mittaussuure on PID-säätimen lähtö, jonka lähtöarvot ovat suo-

raan verrannollisia moottorin käyttöjännitteisiin, jotka olivat maksimissaan ±13 volt-

tia. Säädin reagoi nopeasti ja voimakkaasti ulkoiseen häiriöön kasvattamalla moot-

torinjännitettä vakauttaen lopulta heilurin ja kelkan liikkeet. Tosin säätöjärjestelmän 

täytyisi vakauttaa heilurin ja kelkan liikkeet nopeammin. 

 

Kuva 38. Ulkoisen häiriön vaikutukset PID-säätimen lähtöön. 
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5.3.6 Fysikaalisen heilurin ohjauksen toimivuuden todentaminen 

Tässä määritetään fysikaalisen heilurin vakauttamisessa käytetyn PID-säätimen pa-

rametrit ja osoitetaan säätimien toiminta oskilloskoopin mittauksilla. Selvyyden 

vuoksi tässä näytetään vain yhden säätöjärjestelmän toiminta, se on rakennettu 

kahdella PID-säätimellä. Ohjauksen tavoitteena oli heilurin vakauttaminen vasta kel-

kan ollessa lähellä annettua asetusarvoaan. Eli heilurin heilahtelua ei pyritä vaimen-

tamaan, kun kelkka lähtee liikkeelle, vaan vasta kelkan liikkeen lopussa. PID-sääti-

men parametrit on viritetty Ziegler-Nicholsin värähtelyrajamenetelmällä, missä sää-

tösuure värähteli harmonisesti, sen jaksonaika laskettiin ja PID-säätimen parametrit 

laskettiin värähtelyrajamenetelmän kaavoilla, jotka on aiemmin kerrottu teoriaosuu-

dessa. Parametreja hienoviritettiin kokemuspohjalta toimivimmiksi. 

Seuraavaksi analysoitiin kahdesta PID-säätimistä koostuvan säätöjärjestelmän toi-

mivuutta, kun kelkalle annetaan uusi asemapyynti. Alla olevassa kuvassa punaiset 

viivat ovat kelkan ja heilurin asetusparametrit ja vihreä viiva kelkan asematieto sent-

timetreinä sekä sininen viiva heilurin kulma asteina. Säätöjärjestelmä täyttää asete-

tut ehdot siten, että heilurin liikkeet vaikuttavat kelkan säätöön vasta lopuksi. Mit-

taustuloksessa alussa nähtävä kelkan aseman muutos vastakkaiseen suuntaan joh-

tuu ohjausohjelman ominaisuudesta. Todellisuudessa kelkka ei liikkunut aluksi vas-

takkaiseen suuntaan. Heilurin kulma oli maksimissaan ±3 astetta. Heilurin liikkeet 

vaimenevat merkittävästi neljän sekunnin kohdalla.  

 

Kuva 39. Toimivassa säätöjärjestelmässä kelkan ja heilurin asemat. 

kelkan asema senttimetreinä (vihreä viiva) 

heilurin kulma asteina (sininen viiva) 
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6 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Heiluriaseman ohjausjärjestelmän modernisointi aloitettiin selvittämällä heiluriase-

man laitteiden toimintaperiaatteet, jonka perusteella suunniteltiin säätöjärjestelmät 

ja PLC-ohjausjärjestelmä. Selvitysten perusteella laskettiin moottorinohjainpiirissä 

summainkytkennässä olevan operaatiovahvistimen ohjaus- ja vakiojännitteet. 

Työssä tehtiin ohjausjännitteelle kaava, minkä avulla moottoria ohjattiin eri suuntiin, 

eri nopeuksilla sijoittamalla kaavaan säätöjärjestelmän lähtöarvo. Säätöjärjestelmän 

lähtöarvot muunnettiin ohjausjännitekaavaan sopivaksi. Lisäksi tehtiin kaavat, joi-

den avulla saatiin senttimetreinä kelkan aseman etäisyys liikealueensa keskipis-

teestä ja heilurin kulma asteina ja radiaaneina tasapainopisteestä. Fysikaalisen hei-

lurin teoriaa selvitettiin tukeutumalla fysiikan lainalaisuuksiin, jonka perusteella luo-

tiin ja viritettiin erilaisia säätöjärjestelmiä. Säätöjärjestelmien toimivuutta parannet-

tiin PID-säätimillä.  

Seuraavaksi ohjausjärjestelmän toimivuutta testattiin käänteisen fysikaalisen heilu-

rin ja fysikaalisen heilurin ohjauksessa eri säätöjärjestelmin. Käänteisen fysikaalisen 

heilurin pitäminen tasapainopisteessään vaatii jatkuvan ohjauksen, jossa kelkkaa 

liikutetaan hallitusti edestakaisin heilurin kallistuman mukaisesti. Tehdyillä säätöjär-

jestelmillä kyettiin vakavoimaan käänteinen fysikaalinen heiluri ja fysikaalinen hei-

luri. 

Hankaluuksia aiheutti heilurin kiinnityksen väljyys, joka vaikutti mittaustulokseen. 

Tämän takia heilurin mitattu tasapainopiste ei toisinaan vastannut tismalleen heilu-

rin oikeaa tasapainopistettä. Myös kelkan liike- ja lepokitkan vaihtelevuus vaikeutti 

heilurin vakauttamista. Lisäksi käänteisen heilurin saattaminen käsinkin tasapaino-

pisteeseensä oli liki mahdotonta pienen tasapainopisteen ja epäsymmetrisen pun-

nuksen vuoksi. Säätöjärjestelmän toimivuus perustui sisääntulosignaaleihin, joiden 

epätarkkuuksia kompensoitiin tarkalla ja nopealla säätimellä. Säätöjärjestelmän toi-

minnassa oli tiettyjä ehtoja, kuten että heilurin kulma ei saa mennä yli ±10 asteen ja 

heilurin tulee vakaantua viiden sekunnin aikana. 

Lopuksi tehtiin ohjausjärjestelmään molempien laboratoriotöiden ohjausohjelmista 

eri versiot opettajalle ja opiskelijalle. Opettajan ohjausohjelmassa on toimivat sää-

töjärjestelmät määriteltyine parametreineen. Opiskelijan versiossa karsittiin osa 
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muuttujalinkityksistä pois käyttöliittymästä ja pääohjelmasta. Lisäksi käyttöliitty-

mästä asetusparametrit ja säätimien parametrit tyhjättiin. Näin tehtiin, koska opis-

kelijan tulee osata viimeistellä logiikan ohjausohjelmat ja säätöjärjestelmät. Opiske-

lijoita varten tehtiin eri säätöjärjestelmiä ja laboratoriotyöohje fysikaalisen kääntei-

sen heilurin ja fysikaalisen heilurin vakauttamista varten. Lisäksi opiskelijan on mää-

ritettävä eri säätimien parametrit, vertailtava säätöjärjestelmien toimivuuksia keske-

nään ja vastattava kysymyksiin, jotka osoittavat opiskelijan osaamista.  

Heiluriaseman ohjausjärjestelmän modernisointi PLC-pohjaiseksi onnistui tavoittei-

den mukaisesti. Haastavampi osuus ohjausjärjestelmän teossa oli ohjausohjelman 

ja säätöjärjestelmien teko, käänteisen fysikaalisen heilurin vakauttamiseksi. Lisäksi 

opiskelijoita varten tehty säätötekniikan laboratoriotyöohjeen toimivuuden toteami-

nen oli osa opinnäytetyöprojektia. Työohjeessa kerrotaan kattavasti laitteiston ja eri 

säätöjärjestelmien toimintaperiaatteet sekä opastetaan esimerkiksi säätimien para-

metrien määrityksessä. Laitteisto otettiin käyttöön säätötekniikan laboratoriotyöksi 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa. 

Opinnäytetyön kirjoitushetkellä laitteiston käyttö oli vasta aloitettu, joten palautetta 

oli saatavilla vähän. Nopeimmat opiskelijat olivat kuitenkin onnistuneet fysikaalisen 

heilurin vakauttamisessa laboratoriotyöohjeen mukaisesti. Tulevaisuudessa opiske-

lijat voivat kehittää myös omia säätöjärjestelmiä ja testata niiden toimivuuksia mo-

dernisoidun ohjausjärjestelmän ansiosta. 
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