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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda ohjelmointialusta simuloimaan 

nostettavaa autotallin ovea. Työn ajatuksena on luoda oppimisympäristö auto-

maatiotekniikasta kiinnostuneille asentamalla sulautettuja järjestelmiä.   

Rakennelman porttiin kului puiset tukipilarit, näihin palkkeihin kaiverrettiin urat 

jossa ohut vaneeri levy liikkuu. Portin päälle mitoitettiin sähkömoottori nosta-

maan levyä johdon päässä. Porttiin asennettiin punainen ja vihreä LED-valai-

simet. Valasimia varten laskettiin etuvastukset suojaamaan ylivirralta. Kaikki 

työn komponentit kytketään 36 riviliittimeen. 

Laitteiston ohjaukseen liitetään ohjelmoitava mikropiiri kuten Arduino Uno. 

Arduino piirilevyt Atmel:in mikropiirejä. Ohjelmointikielenä käytetään Arduinon 

omaa AID kieltä. 

 

 

2 SUUNNITELMA 

2.1 Tukirakenne 

Porttia rakennettiin puuvaneeripohjalle ruuveilla kiinnitettynä. 

 

Tukipilarit  

• Korkeus = 30 cm 

• Leveys = 5,5 cm 

• syvyys = 4,5 cm 

• Kaiverretut urat ohjaamaan nostoa, noin 4 millimetrin syvyisinä. 

 

kattopalkki 

• Korkeus = 2 cm 

• Leveys 30 cm 

• Syvyys 5,5 cm 

 

Nostettava vaneerilevy 

• Korkeus 15 cm 

• Leveys 20 cm 
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2.2 Komponentit 

2.2.1 Arduino piirilevy esimerkki 

Laitteistoa suunniteltiin että riviliittimiin kiinnitettäisiin Arduino Uno (lähde 4). 

Ominaisuuksia kyseiselle virtapiirille on. 

• Operointijännite 5 Volttia 

• Jänniteraja äärirajat 6-20 V 
o suositukset jännitteelle 7-12 V 

• Digitaalisia I/O liittimiä 14 kpl 
o joista kuusi liitäntää PWM säädöllä 

• Analogisia I/O liitimiä 6 

• Tasavirtalähtö liittimistä 20mA 
o 50mA, 3.3Voltin liittimestä 

 

 

Kuva 1. Arduino Uno Pohjapiirros 

 

Arduino UNO REV3 toimii ATmega328P prosessorilla (lähde 5). 

Mikropiiri kuuluu Amerikkalaisen Atmel valmistajan AVR® piirisarjaan. 

Prosessori on 8-bittinen 32kilotavun muistilla. 

Ohjelmointikielenä käytetään “Arduino Integrated Development” järjestelmää 

kaikille Arduino piireille. 
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IDE koodin rakenteessa on kaksi tärkeintä pakollista osaa. 

Ensimmäinen osa “void setup” 

void setup () 

{ 

“komennot” 

} 

 

Setup osio luetaan vain kerran piirin käynnistyessä. Tämä osio määrää ohjel-

man muuttujat ja vakiot. Portin ohjaamista varten kirjoitetaan komennot analo-

gisten ja digitaalisten liittimien hallintaan. Esimerkkinä kommennolla “ {pin-

Mode(pin, OUTPUT);} “ avataan pinni liitokset piirilevyn reunoilla. 

 

void loop () 

{ 

“komennot” 

} 

 

Loop osiolle kirjoitetaan käskyt portin ohjaamista varten. Hyödyllisinä esimerk-

kinä on. 

Komponenttien tilan tarkastamiseen analogRead() mittaa liittimen volttiarvon 

4.9 millivolttin tarkkuudella. 

 

2.2.2 Sähkömoottori 

Porttiin valitun moottorin arvoja olivat seuraavat: 

• Jänniteraja 6V 

• Käynnistysjännite 2V 

• Kierrosnopeus ilman kuormaa 100 rpm/6VDC 

• Virrankulutus 106mA, pysäyttäessä 200mA 

• vääntö 0,4 kg.cm pysäystys 3.2 kg.cm 

• akselin halkaisija 3mm * 9,8mm 

 

Moottoriin kiinnitettiin ohut köysi kierrettynä levyn kautta, voitiin nostaa porttia. 
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Kuva 2. Sähkömoottorin kytkentä. 

 

Ohjauksessa käytetään jousitettuja näppäimiä suoraan kytkettynä riviliittimille 

ja mikropiirillä toimivaa kauko-ohjainta. 

 

 

2.2.3 Tarvittuja manuaalisia toimintoja laitteen ohjaukseen  

• Logiikat jotka vaativat painikkeita 
o ”Ylös” portin nousuun. 
o ”Alas” portin laskuun. 
o ”Seis” pysäyttämään portin liikkeen pysäyttämiseen. 
o ”hätä seis”  
o Kauko-ohjaimen 4 näppäintä 

• Ulkoisella ohjelmointialustalla määritettävät käskyt. 
o ”Vaihto” DC-moottorin pyörimissuunnan vaihtoon. 
o  portin ääriasennoista ilmoittavat rajakytkimet. 
o Turvaraja portin pohjalle. Tilanteisiin jossa vieras esine olisi tiellä 
o punainen ja vihreä LED merkinantoon 



9 
 

 

 

2.2.4 Asennettujen LED:ien arvoja 

Vihreä LED 

− 3mm halkaisija 

− intensiteetti 15 mcd 

− säteilykulma 60° 

− Kynnys 20mA / 2,1V 

 

Punainen LED 

− 3mm halkaisija 

− intensiteetti 20 mcd 

− kynnys 5mA / 1,7V 

− säteilykulma 60° 

 

 

2.2.5 Moottorin kääntörele 

Fujitsu A12WK 

− Nimellisjännite 12VDC 

− Nimellisteho 140mW 

− Minimi kytkentävirta 0,01mA / 10mVDC 

− Maksimi kytkentävirta 2 A 

 

 

2.3 Alustan mitoitus ja kytkennät 

Rakennusalustana käytettiin puulevyä noin 50cm x 50cm mitoilla. 

Nostettava osa portista tehtiin ohuesta vaneerilevystä. 

Kaikki laudalla asennetuista kytkennöistä liitokset ulkoiselle ohjelmoitavalle lo-

giikalle tehtiin riviliittimillä. 

Ohjaukseen tarvittavia näppäimiä tarvittiin neljä kappaletta kaukosäätimessä 

ja 2 lisänäppäintä mahdollisille laajennuksille. 

Rajakytkimien toimintaa varten asennettiin levylle lisäpainoa metallilevyillä, 

noin 200g 
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Kuva 3. Portin takaosaan kiinnitetyt lisäpainot. 

 

Tasavirtamoottorin käyttö vaati virran suuntaa kääntävä kytkentää, tämä toi-

minto tehtiin Fujitsu A12WK releellä /2/. 

Kyseinen komponentti toimii DPDT-kytkimenä kääntämään tasavirran suun-

nan moottoriin. DPDT:llä tarkoitetaan ”double pole double throw”, eli kytken-

nässä on kaksi sisääntuloa ja neljä ulostuloa, mitä ohjataan yhdellä magneti-

soivalla kelalla. Ulostulojen ristiinkytkennässä tasavirta vaihtaa suuntaa. 

 

 

Kuva 4. DPDT kytkentä virran kääntämiseen mottorissa. 
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 kuva 5. DPDT kytkin juotettuna virtapiiriin. 

 

LED valaisimien kytkennässä vaaditaan etuvastuksia, koska LED valaisimet 

ovat puolijohteita ja suorassa kytkennässä kulkisi liian iso virta. 

Etuvastuksen laskemiseksi käytettiin kaavaa 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑈−𝑈𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
     (Sivu 75. lähde 3.) 

Merkkien selitykset RLED Etuvastus     [Ω] 

  U Sähkölähteen jännite         [V]  

  ULED LEDin kynnysjännite    [V] 

  ILED % LED:in maksivirrasta     [%] 

 

Kaavan laskemiseksi oletetaan ulkoisen ohjelmointialustan kuten arduinon 

maksimivirran ulostuloksi noin 40mA. kytkentöjen jänniteeksi valittiin 6V mui-

den komponenttien keston mukaan. molemmat LED:it tulevat toimimaan 70% 

maksimivirrasta. 

Punaiselle LED:ille etuvastus lasketaan. 

1228,57Ω =
6𝑉 − 1,7𝑉

(0,7 ∗ 0,005𝐴)
 

Eli etuvastuksen yhteenlaskettujen vastuksien resistanssi tuli olemaan 1200Ω 
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Vihreän LED:in etuvastus 

278,571Ω =
6𝑉 − 2,1𝑉

(0,7 ∗ 0,020𝐴)
 

Etuvastuksena valittiin 250Ω 

 

 

Kuva 6. Ledien etuvastukset. 

 

Portin ääriasentojen  tunnistamiseksi asennettiin ylä- ja alareunoihin mikrokyt-

kimet (kuva 8). Kytkimet ovat ”normal-open” asennossa eli portin painaessa 

kytkimen kiinni, piiri voi lähdettää signaalin läpi. 

 

 

3 TESTAUS JA KÄYTTÖ 

Testauksessa jokaiselle riviliittimille menevälle komponentille tarkistettiin 

juotosten kunto ja toiminnallisuus 
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3.1 Moottori ja nostotyö 

Testausta varten kytkettiin sähkömoottorista ja kääntöpiiristä 4 liitintä tasavir-

talähteeseen. Jänniteenä pidettiin 8V moottorin rajoitoitusten mukaan. 

Moottoriin oli kierretty langalla nostettavaan levyyn. 

 

kuva 7. Metallilevyt lisäpainoina levyn takana 

 

 

3.2 Merkinanto Ledit 

Valojen testaukseen säädettiin virtalähde 6 voltiin tasavirtaan. 

Kytkennässä ledit olivat etuvastusten takana, vihreä ledin 278,571Ω ja punai-

sen ledin 1228,57Ω kuvan 6 mukaan. 

Ensimmäisessä testauksessa kumpikaan valo ei toiminut suunnitellulla jännit-

tellä. Molemmat LED:it vaihdettiin samaa väriä ja jänniterajaa oleviin kappalei-

siin. 

 

 

3.3 Kaukosäädin 

Virtapiirin ja kauko-ohjaimen testaamiseksi luotiin yleismittarin ja 5v kytken-

nällä katsottiin mitä liitintä kukin kautosäätimen näppäin vastaa. 

Testauksen jälkeen kirjattiin kaukosäätimen näppäimet vastaavasti liittimiä 

kohden kuvasta 7. 

• D0 -> B 

• D1 -> D 
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• D2 -> A 

• D3 -> C 

 

Kuva 8. kaukosäätimen virtapiiri 

 

 

3.4 Rajakytkimet ja liittimet. 

Kytkmiin kuului yläraja tunnistin (kuva 9), alaraja tunnistin (kuva 10) ja turva-

raja portin pohjassa. 
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Kuva 9. Rajakytkin yläasennolle 

 

 

Kuva 10. Rajakytkin ala-asennolle ja turvaraja pinnoite. 
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4 LOPPUTULOKSET 

 

Kuva 11. Ohjelmoitava portti valmiina 

 

Töiden tuloksina yleisesti onnistuttiin asetetuista maaleista. 

Puurungon rakenteesta pohjalevyä olisi voinut karsia. Nousevan portin ja 

moottorin kytkentä Langan varassa kesti hyvin testauksessa. 

Teoria osiossa hyvin kirjattu komponenttien ominaisuuksista. Arduinon ohjel-

mointiin oli voinut lisätä esimerkkejä. 

Testausvaiheessa led valaisimien testauksessa tarvittiin uudet vaihtokappa-

leet. 

Laitteiston ulkonäössä on  tehtyä puutyötä. Johdotukset olivat selkeitä eikä 

joutoksissa ollut häiriötä. 

Loppuajatuksena projekti on onnistunut. Teknillisesti työssä olisi voinut olla sy-

vempää teoriaa insinööritasolle. 
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