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Tiivistelmä 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää DDShape-protyyppilaitteeseen automati-
soitu paineensäätö. DDShape-menetelmässä muokataan ohuita polymeerilevyjä laserin 
ja paine-eron avulla. Paine-erona voi olla sekä ali- että ylipaine. DDShape-menetelmän 
etuna esimerkiksi tyhjiömuovaukseen on muotittomuus. Tällöin säästyy huomattava 
määrä työtunteja ja resursseja.  
 
Jotta polymeerilevyjen muokkaus tapahtuisi hallitusti ja optimaalisesti, tarvitaan tarkkaa 
paine-eron säätöä. Ilman tarkkaa paineen säätöä, polymeerilevyt pääsevät taipumaan sel-
västi. Polymeerilevyt ohenevat muokkautumiskohdastaan, jolloin liian suuri paine-ero ai-
heuttaa muokkautuneen alueen pullistumista ja jopa repeämistä. 
 
Aikaisemmin paineensäätö on tapahtunut lähinnä manuaalisesti, tai kokemusperäisesti 
hakemalla sopivaa vuodon arvoa. Tämä tutkimus toteutettiin rakentamalla ja ohjelmoi-
malla sekä on/off-mallinen paineensäätö että PID-säätö. Työhön liittyvä taustateoria käy-
tiin läpi kattavasti ja DDShape-prototyyppilaitteen kehittäminen oli osana koko työn 
ajan.  
 
Tulokset osoittavat, että kehitetyillä paineensäädöillä päästiin huomattavan tarkkaan 
säätöön, joka toimi koko DDShape-menetelmässä käytetyllä paine-ero –alueella.  
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Abstract 
 
The purpose of this master’s thesis is to develope an automated pressure control for 
DDShape-prototype –maschine. Thin polymer sheets are shaped with a laser and a pres-
sure difference in DDShape technology. Pressure difference can be either over- or under 
pressure. Biggest adventage in DDShape compared to vacuum forming is moldless shap-
ing. This saves man hours resources.  
 
To be able to shape the polymeer sheet optimally, there has to be a precise pressure con-
trol. Without precise pressure control, polymer sheets can bend and even break. 
 
Earlier in the DDShape technology pressure control has been manual and based on expe-
rience. This study was carried out by building and programming both on/off-style control 
and PID-control. Theory behind this study covered well in the paper. Developing the 
DDShape-prototype –machine was part of the work also. 
 
Results show that whit the new pressure control, very high accuracy was possible covering 
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1 Johdanto 
 
Tämän diplomityön tarkoituksena on perehtyä DDShape-prototyyppilaitteeseen, joka ra-
kennettiin Timo Valkkaan keksinnön, eli DDShape-menetelmän pohjalta. Työssä käydään 
tarkemmin läpi menetelmässä tarvittava paineensäätö. Polymeerilevyjen muokkaukseen 
on perinteisesti käytetty lähinnä tyhjiömuovauslaitetta. DDShape-prototyyppilaite eroaa tyh-
jiömuovauslaitteesta eniten siltä osalta, että DDShape-prototyyppilaitteessa ei käytetä 
muottia. Toinen suuri ero on siinä, että DDShape-prototyyppilaitteessa muokkaus tapahtuu 
useimmiten portaittain. Työssä käydään läpi DDShape-protyyppilaitteen rakenneosat, sekä 
niihin liittyvää teoriaa. DDShape-menetelmä käydään läpi pääpiirteittäin. Lopuksi tehdään 
tarkempi katsaus menetelmässä käytettyyn paineensäätöön. Paineensäätö on ollut mene-
telmän alusta lähtien kohtalaisen epätarkkaa ja kokemusperäistä. Työssä on tarkoitus au-
tomatisoida paineensäätö ja parantaa säätöä siten, että jokaiselle kerrokselle lasketaan au-
tomaattisesti uusi ja mahdollisimman sopiva paine. 
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2 Teoria ja aikaisemman tiedon kuvaus 
 

2.1 Tyhjiömuovauslaite ja -menetelmä 
Kuvassa 1 esitetty tyhjiömuovaus, toiselta nimeltään lämpömuovaus, on yksi yleisin ku-
vassa 2 näkyvän ja vastaavanlaisten polymeerimateriaalien muokkauslaite. Tyhjiömuo-
vauksessa polymeerilevy lämmitetään muokkauslämpötilaan, jonka jälkeen levy asetetaan 
muotin päälle. Menetelmässä käytetyt muotit voivat olla valmistettu pikavalmistusmenetel-
mällä, jolloin muottien valmistukseen kuluvaa aikaa on saatu lyhennettyä. Käyttämällä pro-
totyyppejä muotteina, on mahdollista valmistaa taloudellisesti pieneriä suurista kappaleista, 
sekä tuottaa keskikokoisia tuotantoeriä. DDShape-menetelmässä on ajatuksena myös tuot-
taa taloudellisesti pieneriä ja lisäksi yksittäiskappaleita. Kehittyneempiä laitteita käytetään 
jatkuvaan automatisoituun suurtuotantoon, kuten jogurttipurkkien ja kertakäyttö muottien 
valmistukseen. Seuraavaksi ilma imetään alipaineen avulla pois, jolloin polymeerilevy imey-
tyy muotin päälle. Kappaleen annetaan jäähtyä, jolloin saavutettu muoto säilyy. Lopuksi 
Kappale irrotetaan muotistaan. Selvityksen [1] mukaan tyhjiömuovauslaitteet ovat muuttu-
neet huomattavasti viime vuosina automaation yleistyessä. Artikkelissa [2] todetaan, kuinka 
kehittyneimmissä laitteissa käytetään monimutkaisia pneumaattisia, hydraulisia ja läm-
pöohjauksia, jolloin saadaan aikaiseksi suurempia tuotantonopeuksia, sekä entistä tarkem-
pia lämpömuovausmenetelmiä. 
 

 
Kuva 1. Rullasyöttöinen tyhjiömuovauslaite. [2] 
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Kuva 2. Lämpömuovattavia polymeerilevyjä. Kuvassa 2 mm paksuista polykarbo-
naattilevyä. 

 
Tyhjiömuovausprosessi koostuu lämmitysjärjestelmästä, lämmitysalueista, painolaitteesta, 
vakuumijärjestelmästä, sekä uunista, jolla voidaan kuivattaa polymeerilevyjä ennen muok-
kausta. [2] 
 
Rullasyöttöisellä tyhjiömuovauslaitteella on mahdollista toteuttaa jatkuvaa, nopeaa ja kor-
kean tuotantomäärän tuotantoa, käyttäen ohutta polymeerimateriaalia. Vastaavasti pak-
sumpien ja levymäisten polymeerien tuottavuus ja tuotanto ovat alhaisia. Käytettävä pak-
sumpi polymeerilevy tekee tuotannosto työlästä, verrattuna ohuemman materiaalin rul-
lasyöttöiseen tuotantoon. [3] 

2.2 Yhden pisteen inkrementaalinen polymeerilevyn muok-
kausmenetelmä 

Menetelmä toimii samalla periaatteella kuin inkrementaalinen metallilevyn muokkaus. Ku-
vasta 3 nähdään, että laitteessa kuula piirtää polymeerilevyyn rataa kerros kerrokselta. 
Kuula on kiinnitetty moniakseliseen robottikäsivarteen, jolloin mahdollistetaan vapaa xyz-
suuntainen liikkuvuus. Kyseisen menetelmän avulla voidaan DDShape-menetelmän tavoin 
toteuttaa muutoksia malliin muuttamalla tiedostoa, eikä erillistä muottia tarvita. [4]  
 

 
Kuva 3. Yhden pisteen inkrementaalinen polymeerilevyn muokkausmenetelmä. [4] 
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2.3 Ohjelmat ja ohjelmointikielet 
DDShape-laitteisto koostuu useammasta eri osakokonaisuudesta, joilla on eri ohjelmistot. 
Jotta menetelmä saataisiin toimimaan mahdollisimman tarkasti, tulee eri ohjelmistojen 
kyetä kommunikoimaan keskenään. Xyz-akseleita ohjataan Mach3-ohjelmistolla, pyromet-
ria ohjataan LASCON Process Managerilla (LPM), sekä Arduinolla ja muita toimilaitteita 
ohjataan Arduinolla.  

2.3.1 Arduino 
Arduino on mikro-ohjain ja ohjelmointiympäristö, joka perustuu avoimeen laitteistoon ja läh-
dekoodiin. Arduino perustuu useimmiten 8-bittiseen Atmel AVR -mikro-ohjaimeen. Arduino 
Due vastaavasti perustuu 32-bittiseen Atmel SAM3X8E -mikro-ohjaimeen. Arduinossa on 
useita input ja output pinnejä, joilla osalla on Pulse Width Modulation (PWM) mahdollisuus. 
Arduinon pinneihin voidaan kytkeä erilaisia laitteita, kuten moottoreita, antureita, ledejä ja 
muita vastaavia komponentteja. 
 
Arduino on suosittu erityisesti elektroniikkaharrastajien keskuudessa. Yhtenä syynä tähän 
on se, että toisin kuin useimmilla muilla ohjelmoitavilla mikro-ohjaimilla, Arduino ei vaadi 
erillistä laitetta, ohjelmoijaa, koodin lataamiseksi mikro-ohjaimelle. Arduinossa ohjelman la-
taaminen mikro-ohjaimelle tapahtuu suoraan USB-kaapelin avulla. Arduinon ohjelmointi ta-
pahtuu C++:aan perustuvalla Arduino-ohjelmointikielellä. [5]  
 
Arduinossa käytetään ainoastaan kahta pääfunktiota: 

setup() – funktio, joka hoitaa laitteen alustuksen 
loop() – funktio, jota toistetaan nimensä mukaisesti jatkuvasti. 

 
Tässä työssä Arduinoa käytettiin paineen säädön ja jäähdytyksen ohjaukseen, sekä yhdis-
tämään eri ohjelmat toimimaan keskenään. Pyrometrista saatiin analogisena ulostulona 
jännite, joka voitiin muuntaa Arduino-ohjelmassa lämpötilaksi. Tällä tavoin voitiin antaa LPM 
ohjelmalle käskyjä lasertehon päälle/pois päältä kytkemiseksi. LPM:lle tehtiin skripti (liite 2), 
joka mahdollisti kommunikoinnin Arduinon kanssa. 

2.3.2 Mach3 
Mach3:n avulla normaalista tietokoneesta saadaan tehtyä CNC-koneen ohjain. Mach3 toi-
mii useimmissa Windows -tietokoneissa ja sillä ohjataan servo- ja askelmoottoreita G-koo-
din avulla. Mach sisältää monipuolisia ominaisuuksia, joiden käyttäminen on kuitenkin yk-
sinkertaista. Se, että Mach3:a voidaan soveltaa hyvin monimuotoisissa käyttökohteissa, ku-
ten esimerkiksi sorvauksessa, porauksessa ja leikkaamisessa, tekee siitä erittäin suositun. 
[6] 
 
Joissakin sovelluksissa, kuten artikkelissa [7] todetaan, 3D Computer-Aided Design (CAD) 
mallista tuotetaan Mach3:n avulla numeerinen ohjaus G-koodi. DDShape-menetelmässä 
vastaavasti ohjaus G-koodi tuotetaan muilla ohjelmilla ennen Mach3:lle tuontia. 

2.3.3 G-koodi 
G-koodia on käytetty CNC-laitteiden ohjelmoinnissa useita vuosia ja se soveltuukin erittäin 
hyvin tarkkaan koneistukseen, kuten Farouki et al. [8] toteavat. 
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2.3.4 Slic3er 
Slic3r ohjelmaa käytetään, kun 3D-malli tulee saada muotoon, jota voidaan käyttää 3D-
tulostimissa, tai CNC-laitteissa. Halutut G-koodi komennot saadaan Slic3rin avulla siten, 
että ohjelma viipaloi tulostettavan kappaleen vaakatasoisiksi viipaleiksi, jotka voidaan sitten 
tulostaa viipale viipaleelta. [9] 
 
DDShape-menetelmässä Slic3rilla viipaloitiin CAD-malli, jolloin saatiin CNC-laitteelle so-
piva G-koodi aikaiseksi. 

2.3.5 Python 

Python on dynaamisesti tyypittävä ohjelmointikieli, joka tarkoittaa sitä, että toisin kuin esi-
merkiksi C-kielestä tutussa staattisessa tyypityksessä, muuttujan tyyppiä ei tarvitse erik-
seen esitellä. Pythonissa muuttuja  määräytyy siihen tallennettavan objektin tyypin perus-
teella. Tästä johtuen Python-kääntäjät eivät tee tyyppitarkistuksia käännösaikaisesti, vaan 
virheistä seuraa ajonaikaisia poikkeuksia. 

Dynaamista tyypitystä käytetään Python-ohjelmoinnissa usein hyväksi tekemällä niin sa-
nottua "ankkatyypitystä". Ankkatyypityksessä objektin, kuten  muuttujan, tyyppi määritetään 
ajonaikaisen tarkastelun perusteella samalla, kun sitä kutsutaan. Mikäli sattuu tyyppivirhe, 
syntyy poikkeus, joka voidaan ottaa vastaan ja käsitellä. [10] 

DDShape-menetelmän viipalointiosioon tehtiin Pythonilla liitteessä 3 oleva jälkiprosessointi 
skripti. Skriptin avulla voitiin muokata Slic3rista saatua G-koodia sopivampaan muotoon, 
jotta sen käyttö soveltuisi paremmin DDShape-prototyyppilaitteelle. 

2.3.6 LASCON 
LASCON ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa tietokoneissa, joissa on TCP/IP yhteys (ether-
net) LASCON tietokoneeseen. Voidaan käyttää myös Linux ohjelmaa, kuten LASCON Pro-
cess Manageria (LPM), joka itsessään pyörii LASCON tietokoneessa. Kyseinen ohjelma 
toimii käyttöliittymänä käyttäjälle. [11]  
 
LASCON ydin on LASCON ohjelmiston osa, joka kykenee reaaliaikaisuuteen. Se ohjaa py-
rometrin laitteistoa, lämpötilan laskemista, ohjaus funktioiden laskemista, prosessointi 
skriptien hallintaa ja mittauslaitteistoa 10 kHz taajuudella. LASCON serveri toimii lähes re-
aaliaikaisesti LPM:ssä. Sen tehtävänä on tallentaa dataa kovalevylle, TCP/IP yhteyden 
muodostaminen LASCON aliohjelmalle, sekä mahdollistaa erillisten funktioiden käytön oh-
jelmistossa. [12] 
 
Pyrometrin skripti 
DDShape-menetelmää varten toteutettiin liitteessä 4 oleva pyrometrin skripti, jonka avulla 
saatiin esimerkiksi lähetettyä Arduinolle lämpötilatietoa, sekä kytkettyä laseri päälle/pois 
päältä Arduinon avulla. 

2.4 PID-säätimen teoria ja toiminta 

2.4.1 PID-säätimen teoria 

PID-algoritmi on takaisinkytketty ohjaus. Kyseisessä tapauksessa mitattua painetta verra-
taan asetettuun paineeseen ja näiden välistä erotusta kutsutaan virheeksi. Virhettä käyte-
tään laskettaessa säätöä, joka ohjaa paineensäätöä. 
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PID-ohjauksen nimi tulee kolmesta termistä, joita käytetään laskettaessa säätöä: 

P - Proportiaalinen termi tutkii prosessin nykyistä tilaa. Sen arvo on proportiaalinen nykyi-
seen virheen arvoon. 

I - Integraalinen termi tutkii prosessin historiaa. Sen arvo on menneiden virhe-arvojen in-
tegraali. 

D - Derivatiivinen termi yrittää ennustaa prosessin tulevaisuutta. Sen arvo on muutoksen 
määrä virheessä. [13] 

2.4.2 PID-säätimen viritys 

Toimintaa pystyy parantamaan ja tarkentamaan hakemalla entistä paremmat virityskertoi-
met. Virityksen voi tehdä joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Yhtenä yleisenä tapana 
arvojen määrittämiseksi käytetään seuraavaa kuvassa 4 kuvattua kriittisen värähtelyn me-
netelmää: 

Kriittisen värähtelyn menetelmä 

Integraalinen ja derivatiivinen termi otetaan aluksi pois käytöstä ja asetetaan proportiaalisen 
termin värähtelyn leveys minimiin. Tästä seuraavaa värähtelyn leveyttä, eli 2 kertaa ampli-
tudi Xkrit ja värähtelyn kriittinen jaksonaikaa tkrit voidaan käyttää PID kertoimien määrittä-
miseksi seuraavasti: 

P = 2.0 * Xkrit                                           (1) 

I = 1.5 * Tkrit                                           (2) 

D = I / 5                                           (3) 

Näillä arvoilla saadaan hieman ylivaimennettu vaste ja vastaavasti joka arvoa voidaan pie-
nentää hieman, jolloin saadaan herkemmin vastaava silmukka. [14] 
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Kuva 4. PID-säätimen kriittisen värähtelyn -viritysmenetelmä. [14] 

Ziegler-Nichols –menetelmä 

Toinen yleisesti käytetty ja yksinkertainen PID-viritysmenetelmä on Ziegler-Nichols –mene-
telmä. Kyseinen menetelmä toimii siten, että aluksi säädetään PID-säätimen I- ja D-vahvis-
tukset nollaan. Seuraavaksi vahvistusta lisätään, kunnes saavutetaan silmukan oskillointi 
vakioamplitudilla. Jotta PID-säädin saadaan viritettyä, tulee tietää oskilloinnin jaksonaika 
Tu, sekä maksimivahvistus. Lopulta säätimen muut arvot voidaan laskea taulukon 1 avulla. 

Taulukko 1. Säätimien arvot. [14] 

 

Ziegler-Nichols -menetelmällä saadaan aikaiseksi erittäin voimakas vahvistus, sekä ylitys. 
Häiriönkestävyys on parhaimmillaan Ziegler-Nichols -menetelmässä. Haittapuolena on kui-
tenkin se, että järjestelmän ohjaus heikkenee. [14] 

PID-säätimen virityksessä on mahdollista käyttää myös automaattiviritystä, joka on val-
miiksi asennettu useimpiin käyttövalmiisiin PID-säätimiin. Automaattiviritys testaa silmuk-
kaa ja määrittää optimaaliset parametrit säätimelle. 



16 
 

 

2.5 Paine 
Vaikka painetta pidetään usein helppona suureena mitata, kun verrataan SI-järjestelmän 
perussuureisiin, on se kuitenkin teollisuudessa eniten mitattu prosessisuure heti lämpötilan 
mittauksen jälkeen. Useimmille ihmisille paineenmittaus on tarpeellista ja joillekin jopa päi-
vittäistä, esimerkiksi verenpaineen, tai renkaiden ilmanpaineen muodossa. [15] 
 
Teollisuuden automatisoinnin kasvaessa koko ajan, sekä elektroniikan ja mittalaitteiden ke-
hitys, joka on tehnyt laitteista entistä toimivampia, lisäävät paineenmittausta ja paineantu-
reiden käyttöä teollisuuden piirissä jatkuvasti. [15] 
 
Paineita mitataan erittäin suurella vaihtelualueella. Suurimmillaan mitatut paineet voivat olla 
yli 1 GPa, kuten jauhemetallurgiassa. Pienimpiä paineita mitataan vastaavasti hiukkaskiih-
dyttimissä, joissa paineet ovat 10^-9 Pa luokkaa. Tästä johtuen eri käyttötarkoituksiin on 
suunniteltu eri toimintaperiaatteella toimivia mittalaitteita. [15] 

2.5.1 Paineen yksikkö 
Painetta käytetään kuvatessa aineen kaasumaista ja nestemäistä olomuotoa. Paine saa-
daan laskettua pintaa vastaan kohtisuorasti olevan voiman F ja vastaavan pinta-alan A 
osamääränä: 
 
    p = F / A                                             (4) 
 
jossa p on paine, F on voima ja A on vastaava pinta-ala. 
 
SI-järjestelmässä paineen yksikkö on Pascal (Pa). Pascal määritetään siten, että 1 Pascal 
kuvaa painetta, jonka 1 N:n suuruinen voima aiheuttaa tasaisesti jakautuneena 1 m^2 suu-
ruiselle pinta-alalle, eli 1 Pa = 1 N/m^2 
 
Koska Pascal on pieni yksikkö, joten usein onkin järkevämpää käyttää sen kerrannaisia: 
 

1 hPa = 100 Pa  
1 kPa = 1000 Pa  
1 MPa = 1000000 Pa  
1 GPa = 1000000000 Pa 

 
Varsinkin, kun puhutaan esimerkiksi verenpaineesta, tai renkaiden ilmanpaineista, käyte-
tään yksikköinä baaria, eli vastaavasti mbar, tai bar:  
 

1 bar = 100000 Pa = 0,1 MPa 
 
Baari ei kuitenkaan kuulu SI-järjestelmään: 
 
Muita SI-järjestelmään kuulumattomia, mutta käytössä olevia paineen yksiköitä ovat esi-
merkiksi:  

1 mmHg = 133,322368 Pa 
1 psi = 6894,75729 Pa [15] 

2.5.2 Ali- ja ylipaine, vallitseva ilmanpaine, sekä absoluuttinen paine 
Paineen mittaaminen tarkoittaa paine-eron mittaamista. Paineen nimitys ja käytetty mitta-
laite määräytyvät sen mukaan, mihin painetta verrataan. [15] 
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Absoluuttinen paine  
Absoluuttisen paineen vertailuarvona on tyhjiö. Mittareita, jotka mittaavat pieniä absoluutti-
sia paineita kutsutaan vakuumimittareiksi. [15] 
 
Vallitseva ilmanpaine  
Vallitsevaa ilmanpainetta verrataan tyhjiöön ja se on absoluuttista painetta, joka syntyy il-
makehän aiheuttamana. Ilmanpaineeseen vaikuttaa korkeus merenpinnasta, sekä säätilan 
vaihtelut. Barometri mittaa vallitsevaa ilmanpainetta. [15] 
 
Ylipaine  
Ylipainetta verrataan vallitsevaan ilmanpaineeseen. Esimerkiksi renkaissa on ylipainetta, 
jotta ne kykenisivät kannattelemaan niiden päällä olevan painon. Absoluuttinen paine saa-
daan ylipaineesta, kun siihen lisätään sen hetkinen vallitseva ilmanpaine. [15] 
 
Alipaine  
Myös alipainetta verrataan vallitsevaan ilmanpaineeseen. Koska alipaine on negatiivista yli-
painetta, on se pienempi kuin vallitseva ilmanpaine, kun se on ensin muutettu absoluut-
tiseksi paineeksi. Alipainemittaukset tehdään usein esimerkiksi pumppujen ja moottorien 
imupuolelta. [15] 
 
Paine-ero  
Kun vertailuarvona käytetään jotakin muuta arvoa kuin vallitsevaa ilmanpainetta, tai tyhjiötä, 
puhutaan paine-erosta. Tässä tapauksessa vertailuarvoa kutsutaan linjapaineeksi. Paineen 
nimi riippuu kuvan 5 mukaisesti käytetystä vertailuarvosta. [15] 
 

 
Kuva 5. Paineen nimi riippuu käytetystä vertailuarvosta. [15] 
 

Paineen primaarinormaalit, eli mittanormaalit, joiden metrologiset laadut Hannu Järvisen 
mukaan [16] ovat parhaat mahdolliset, ovat yleisesti ottaen painevaakoja, tai nestepatsas-
manometreja. Kyseisessä painevaa’assa sovelletaan paineen määritelmää p = F / A. Vas-
taavasti kyseisessä nestepatsasmanometrissä paine realisoidaan käyttäen hydrostaattista 
painetta. Vaikka painevaakojen käytössä on hankalaa automatisoida rutiinimittauksia, ovat 
ne kuitenkin toiminnaltaan varmoja, sekä tarkkoja mittalaitteita. Kalibroitaessa painetta, kel-
paa siihen muukin kuin painevaaka. Tällainen laite voi olla mikä tahansa tarpeeksi stabiili 
painemittari, jolla on tunnettu epävarmuus. Tarvittava tarkkuustaso määrittää käytettävän 
kalibrointivälineen ominaisuudet ja tyypin. [15] 
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3 DDShape-menetelmän kulku 
Aluksi tehdään CAD -malli jollakin 3D-piirustusohjelmalla. CAD-malli tallennetaan tiedosto-
muotona, joka soveltuu viipalointiohjelmalle. DDShape-menetelmässä käytettiin Slic3r-vii-
palointiohjelmaa, joka hyväksyy STL, OBJ, AMF ja POV muotoisia 3D-tiedostoja. Slic3rissa 
voidaan valita, kuinka tiheä viipalointi halutaan tehdä, eli viipaloitavien kerrosten lukumäärä. 
Vähäisillä kerrosmäärillä kappaleesta tulee kuvassa 6 olevan kappaleen mukaisesti portait-
tainen, kun vastaavasti suuremmilla kierrosmäärillä resoluutio kasvaa ja kappaleen pin-
nasta tulee kuvan 7 mukaisesti sileämpi.  
 

 
Kuva 6. Vähäisillä kerrosmäärillä kappaleen resoluutio on alhainen ja siitä tulee por-
taittainen. 

 

 
Kuva 7. Suurilla kierrosmäärillä kappaleen resoluutio paranee ja pinnasta saadaan 
sileämpi. 
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Slic3rista saadaan ulos G-koodi, joka soveltuu CNC-työstökoneille, esimerkiksi kuvassa 8 
olevalle ja DDShape-menetelmässä käytetylle Mach3-ohjelma, ja useimmiten 3D-tulosti-
mille. Jotta saatu G-koodi soveltuisi DDShape-prototyyppilaitteelle, tulee tiedostoa jälkipro-
sessoida.  

 

Kuva 8. Esimerkki Mach3-ohjelmiston käyttämästä G-koodista. 

Aluksi jälkiprosessointi suoritettiin manuaalisesti, kun muokattavia kerroksia oli vain muuta-
mia. Kerrosmäärän kasvaessa yli kymmeneen, alkoi manuaalinen jälkiprosessointi olla huo-
mattavan aikaa vievää ja työlästä. Muokattavia kohteita olivat seuraavat: 
 

• Z-akselin kääntö 

• ylimääräisen tekstin poisto 

• parametrien lisääminen jokaiselle tasolle 

• parametrien lisääminen vain joillekin tasoille 

• vain joidenkin rivien muokkaus/poisto 

Tähän tehtävään päätettiin toteuttaa Python-ohjelmointikielinen skripti.  
 
Python-skriptin toteutettiin siten, että aluksi skripti pyytää käyttäjältä muokattavan tiedoston 
nimeä. Seuraavaksi kysytään, että halutaanko z-akselin olevan negatiivinen, vai positiivi-
nen. Tämän jälkeen käyttäjä voi määrätä, lisätäänkö “M3”-käsky “perimeter”-pisteen ja 
“skirt”-pisteen jälkeen. Lopuksi kysytään halutun z-akselin suuruutta, joka voidaan vielä 
vaihtaa tässä vaiheessa. 
 
Valmis G-koodi viedään Mach3-ohjelmistolle, joka on yhdistetty HiCon Integra-logiikkapii-
riin. HiConin kautta Mach3 ohjaa xy-suunnan askelmoottoreita, sekä laserin päälle/pois 
päältä-komentoja. Mach3 käy G-koodia läpi rivi riviltä, toteuttaen kullakin rivillä olevat ko-
mennot, kuten laserin päälle/pois päältä-komennot. Mach3 ohjaa jokaista kolmea akselia, 
joiden avulla kappaleesta saadaan kolmiulotteinen. Se ohjaa myös a- ja b-akseleita, joiden 
avulla saadaan lisäominaisuuksia ohjaukseen. Arduino-mikrokontrolleri lukee Mach3:n a- 
ja b-akseleita, joita se käyttää pyrometrin ohjaamiseen. A-akselin signaalit kertovat milloin 
yksi kierros on ajettu, kun vastaavasti b-akseli kertoo milloin siirrytään seuraavaan kerrok-
seen. Näiden tietojen avulla pystyy tulkitsemaan, mitä kohtaa G-koodista ollaan ajamassa 
ja pystyy tiedon perusteella ohjaamaan laserin, pyrometrin, sekä paineensäädön toimintaa. 
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Näiden tietojen avulla voidaan myös kerätä dataa Arduinon sarjamonitoriin, jota voidaan 
myöhemmin tutkia ja tulkita. 
 
Useimmat polymeerit keräävät kosteutta itseensä, josta aiheutuu kuvassa 9 näkyvää kupli-
mista polymeerilevyssä, kun sitä lämmitetään laserilla. Kosteus voidaan poistaa polymee-
rilevyistä uunittamalla levyt ennen käyttöä. Polymeerilevyt voidaan kuivata kiertoilmauu-
nissa 40 °C lämpötilassa, alle kyseisen polymeerin lämpömuovautumis-lämpötilan. Uunit-
taminen kestää noin 1-2 tuntia jokaista 1 mm:ä levyn paksuutta kohti. Esimerkiksi 2 mm 
polykarbonaattilevyä tulisi uunittaa noin 2-4 tuntia. [2] 
 

 
Kuva 9. Polymeerilevyn sisällä olevasta kosteudesta aiheutuvaa kuplimista, kun le-
vyä lämmitetään laserilla yli veden kiehumispisteen. 

 
Tutkimusvaiheessa uunituslämpötila oli aluksi liian suuri, jolloin polymeerilevyt lämpömuok-
kautuivat kuvan 10 tapaan ja jopa tuhoutuivat. Aluksi ajatuksena oli koittaa pitää lämpötila 
juuri veden kiehumispisteen yläpuolella. Tätä varten rakennettiin myös lämpötilansäädön 
ohjaus uunille. Tutkimuksissa kuitenkin havaittiin, että lämpötilan ei tarvinnut olla yli veden 
kiehumispisteen, jonka jälkeen lämpötila laskettiin lähelle 90 °C:ta. Uunitusta jatkettiin vä-
hintään 6 tunnin ajan ja yleisesti ottan polymeerilevyt olivat uunituksessa useamman päivän 
ajan. Menetelmässä käytetyt polymeerilevyt naarmuuntuivat ja likaantuivat suhteellisen hel-
posti, joten levyt tuli tarkistaa ennen käyttöä. Levyssä olevat naarmut, pölyhiukkaset, tai 
sormenjäljet aiheuttavat muutoksia pyrometrin mittauksissa, jolloin levyn lämmitys ei ole 
kauttaaltaan tasaista, vaan levyssä saattaa esiintyä kylmiä ja kuumia pisteitä, sekä kipinöin-
tiä. 
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Kuva 10. Lämpömuokkautunut polymeerilevy. 

 
Uunitetusta polymeerilevystä poistetaan suojakalvot. Suojakalvon poistaminen varaa levyn 
staattisesti, joten esimerkiksi ilmassa leijuvat pölyhiukkaset tarttuvat siihen helposti. Ennen 
ajon aloittamista levy puhalletaan paineilmalla, joka on suodatettu paineilmaverkkoon liitet-
tävällä suodattimella. Polymeerilevy kiinnitetään paineastian aukkoon, jossa on paineastian 
ja polymeerilevyn välissä tiivisteet. Ennen lämmityksen aloitusta kalibroidaan paineanturin 
mittaama paine nollaksi Arduinon avulla. 
 
Seuraavaksi voidaan aloittaa itse polymeerilevyn muokkausprosessi käynnistämällä laser. 
Muokkausprosessia ohjataan Linux-PC:n, Arduinon, HiConin ja Mach3:n avulla.  

4 DDShape-prototyyppilaitteen rakenne 
DDShape-prototyyppilaitteisto, jolla muokataan levymäisistä polymeerilevyistä, kuten poly-
karbonaatista (PC), tai polymetyylimetakrylaatista (PMMA) erilaisia 3D-kappaleita laserin ja 
paine-eron avulla on esitetty kuvassa 11. Laite koostuu CNC-ohjatusta xyz-työasemasta, 
korkeatehoisesta laserista, pyrometrista, Linux- ja PC-tietokoneista, ali- ja ylipainelaitteista, 
sekä Arduino-mikrokontrollerista. 
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Kuva 11. DDShape-prototyyppilaittesto. 

4.1 Anturit 
Anturit ovat osa mittalaitetta, joka reagoi ympäristönsä kanssa. Esimerkiksi jännitteen muu-
tosta voidaan käyttää lämpötilan määrittämiseen. Anturit välittävät mittatiedon mittareille, 
eikä niissä näin ollen ole useinkaan omaa osoitinlaitetta. [17] 
 
Anturit mittaavat mitattavia kohteita kahdella tapaa, joko suorasti, tai epäsuorasti. Esimer-
kiksi epäsuoramittaus tulee kyseeseen silloin, kun mitataan kapasitiivisen anturin avulla 
jonkin esineen, kuten seinän, läpi. Ohjauselektroniikan sisältävillä antureilla on monia toi-
mintoja, joilla voidaan parantaa mittausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi korjausker-
toimet, -taulukot ja -käyrät. [17] 
 
Antureilta saatava analoginen signaali muutetaan A/D-muuntimella digitaaliseksi, jolloin sig-
naalin prosessointi onnistuu paremmin tietokoneella. Anturilla voi olla myös älykäs ohjaus-
yksikkö, joka voidaan liittää Internetiin, tai kenttäväylään. Älykkäät ohjausyksiköt kykenevät 
myös tekemään muunnoksen analogisesta signaalista digitaaliseksi. Antureita käytetään 
useissa teollisuuden aloilla, varsinkin robotiikan automatisoinnissa. 
 
Tyypillisiä antureita ovat esimerkiksi: 

• lämpötila-anturi, kuten infrapuna-anturi, tai termopari 
• paineanturi, kuten optinen paineanturi [18] 
• voima-anturi, kuten pietsosähköinen voima-anturi, tai venymäliuska-anturi 
• paikka-anturi, kuten Hall-ilmiöön perustuva paikka-anturi 
• nopeusanturi, tutka, tai takometri 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Paine
https://fi.wikipedia.org/wiki/Matka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nopeus
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• kuva-anturi, kuten CCD ja CMOS -anturit 
• kiihtyvyysanturi, kuten pietsokideanturi [17]  

 
Seuraavaksi esitetään DDShape-prototyyppilaitteessa käytettyjä antureita. 

4.1.1 Paineanturi 
Paine on yksi tärkeimpiä parametreja teollisissa prosesseissa. On myös huomioitavaa, että 
anturit ovat mittauslaitteistojen ydin, joiden tehokkuus parametrit vaikuttavat suoraan mita-
tun suureen, kuten paineen, tarkkuuteen. [19] 
 
DDShape-prototyyppilaitteessa paineantureina käytettiin kuvassa 12 näkyviä (liite 4) 
SMC:n PSE533-m5, sekä ZSE4OAF-C6-Y paineantureita. Molemmat anturit mahdollistavat 
sekä yli- että alipaineen mittaamisen ja molemmissa painealue on -101 kPa - 100 kPa.  
 

 
Kuva 12. Menetelmässä käytetyt paineanturit. 

 
PSE533-m5-anturia käytetään tässä työssä paineensäädön automatisoinnissa. 

4.1.2 Voima-anturi 
Voima-anturi kuvassa 13, toimii siten, että anturin poikkileikkauspinta-ala viereisillä mikro-
kanavilla pienenee, kun anturia painetaan, jolloin mikrokanavien sähköinen resistanssi kas-
vaa toteaa Vogt et al [20]. Tällä menetelmällä ja käyttämällä pehmeitä rakennemateriaaleja, 
voidaan mitata esimerkiksi normaalia pintapainetta, käyryyttä ja jännitystä. Näillä antureilla 
ei voida kuitenkaan mitata leikkausvoimaa.  
 

 
Kuva 13. Voima-anturi. 
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4.1.3 Pyrometri 
Pyrometri on korkeiden lämpötilojen mittaukseen tarkoitettu lämpötila-anturi. Pyrometrit 
ovat laitteita, jotka mittaavat ilman kontaktia lämpösäteilyä. Tätä prosessia kutsutaan pyro-
metriaksi. Mitattua lämpösäteilyä käytetään määritettäessä kappaleen pinnan lämpötilaa. 
[21] 
 
DDShape-prototyyppilaitteessa käytetään Dr. Mergenthalerin LPC03-pyrometria, joka mit-
taa mitattavaa kohdetta optisen kuidun välityksellä. Kuva X. DDShape-prototyyppilaitteessa 
huomattiin, että pyrometri mittaa myös polymeerin läpi. Tällöin, mikäli polymeerin alapuo-
lella on materiaalia, joka absorboi lämpösäteilyä polymeeria enemmän, mutta ei kykene 
johtamaan lämpöä pois, vaan lämpiää polymeeria enemmän, mittaa pyrometri tämän ma-
teriaalin lämpötilaa. Vastaavanlainen ongelma syntyy silloin, kun alapuolisessa levyssä 
esiintyy naarmuja. Lasersäde heijastuu naarmuista voimakkaasti, jolloin pyrometri mittaa 
liian suurta lämpötilaa, vaikka itse polymeerilevyn lämpötila ei olisikaan tavoitelämpötilassa. 
Tilannetta voitiin parantaa siten, että alapuolella olevan metallilevyn massa riitti johtamaan 
levyssä olevan lämpöenergian eteepäin, jolloin metallilevyn lämmitettävä piste lämpesi po-
lymeerilevyä vähemmän. Lisäksi alapuolisen metallilevyn tuli olla mahdollisimman naarmu-
tonta. 

4.1.4 Magneettinen rajakytkin 
Hall-ilmiöön perustuvat magneettiset anturit, kuvassa 14, ovat laajasti teollisuuden käytössä 
eri käyttökohteissa, kuten virran havainnoinnissa, ilman kontaktia tapahtuvissa kytkimissä 
ja sijainnin havainnoinnissa [22]. 
 
     

 
Kuva 14. Magneettinen rajakytkin (https://kompo2010.wikispaces.com/Hall-anturi). 

 
Hall-ilmiöön perustuvien anturien tarkkuusrajoitukset ovat poikkeama ja sen lämpötilaliu-
kuma. Herkkyys on yksi antureiden tärkeimpiä ominaisuuksia. Yleisesti ottaen herkkyys 
määritellään sisääntulon muutoksen aiheuttamasta ulostulon muutoksesta. [23] 
 
DDShape-prototyyppilaitteessa magneettisia rajakytkimiä käytettiin tunnistamaan x- ja y-
akselien ääriasennot. 

4.2 Moottorit 

4.2.1 DC-servomoottori  
DC-servomoottorit ovat laajasti käytettyjä ja tärkeitä toimilaitteita useissa teollisissa koh-
teissa, joissa vaaditaan korkea dynaamista paikanohjausta, kuten numeerisesti ohjatussa 
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koneistuksessa, automaatiossa, robotiikassa, sekä muissa sovelluksissa, jotka vaativat no-
peita, mutta tarkkoja liikkeelle lähtöjä, sekä pysäytyksiä. Kuvassa 15 on esitetty servomoot-
torin rakenne. Servomoottorien roottorien rakenne on tehty normaaliin moottoriin verrattuna 
kevyemmästä materiaalista, jotta magneettisydämen hitautta on saatu laskettua, samalla 
säilyttäen kyvyn tuottaa tarvittavan magneettivuon. Magneettisydämen pieni hitaus paran-
taa moottorin välitöntä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä on/off-tilanteissa. Servomoottorit 
ovat kuitenkin erittäin kalliita, joten piensarjan tuottajat eivät useimmiten voi käyttää näitä. 
[24] 
 

 
Kuva 15. Servomoottorin rakennekuva [25]. 

 
Parametrien viritys aiheuttaa yleisimmät servomoottorien paikan ja nopeuden ohjauksen 
ongelmat. Parametrien viritys ongelmaan on kehitetty useita eri menetelmiä, kuten sumeaa 
logiikkaa. Servomoottorin epälineaarisuus on yksi servomoottorin ohjaukseen liittyvä on-
gelma. [24] 
 
DDShape-prototyyppilaitteessa paikkaohjattuja Omron servomoottoreita ja vahvistimia. 
Servomoottoreilla päästään vähintään 1m/s nopeuksiin. Y-akseli on 500 mm pituinen ja 
hammashihna-ohjattu, jossa käytetään 9:1 vaihdetta. X-akseli on 800 mm pituinen ja sitä 
ohjataan kuularuuviakselilla. [26] 

4.2.2 Askelmoottori 
Askelmoottorin pääkäyttötarkoitus on askelmoottorin roottorin tarkka paikoitus. Tämän 
vuoksi askelmoottoreita käytetäänkin lähinnä silloin, kun halutaan saavuttaa mahdollisim-
man hyvä tarkkuus. Askelmoottoreita käytetään useissa eri käyttökohteissa, kuten tulosti-
missa, kameroissa, ilmastointilaitteissa, CNC-laitteissa, roboteissa ja niin edelleen. Askel-
moottoria ohjataan ohjausyksiköllä, joka tuottaa askelmoottorin tarvitsemat askeleet. [27] 
 
Askelmoottorin toimintaperiaate on yksinkertainen. Käämin läpi kulkeva sähkövirta saa ai-
kaan magneettikentän, joka vetää puoleensa roottorin magneettia, jolla on eri napaisuus 
(Kuva 16). Tuottamalla pulsseja sopivilla väleillä, alkaa roottori liikkua. Askelmoottori saat-
taa menettää askelia, mikäli moottorin maksiminopeus ylitetään. Askelmoottori ei tarvitse 
enkooderia, vaan tarkka paikka määritetään askelten avulla. Askelmoottorin perussuhteet 
ovat seuraavat: 
 
    α = 2π/spr                                            (5)  
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θ = nα                                              (6)  
ω = α/dt                                           (7) 

 
jossa α kuvaa moottorin askelkulmaa, spr kuvaa askelien määrää per kierros, θ kuvaa paik-
kaa, n kuvaa askelten määrää, 𝜔𝜔 kuvaa kulmanopeutta. Askelmoottorin ja normaalin DC-
moottorin ero on siinä, että askelmoottori ei tarvitse enkooderia, sillä se toimii avoimen piirin 
periaatteella, kun taas DC-moottori toimii suljetun piirin periaatteella. Askelmoottorin huo-
nona puolena on vääntömomentin vähäisyys verrattuna DC-moottoriin. Askelmoottorissa 
tulee myös huomioida se, että moottorin paikannus on riippuvainen roottorin askelsuuruu-
desta. [27] 
 

     
    Kuva 16. Askelmoottorin periaatekuva. 
 
Askelmoottorin ohjataan yleisesti neljällä eri tavalla. Kokoaskel-, puoliaskel, ja mikroaske-
lohjauksella, sekä aalto-ohjauksella. Sinimuotoinen virta on askelmoottorin optimaalisin oh-
jausvirta. Kokoaskelohjauksella saadaan aikaan suuri väätömomentti, mutta se saattaa ai-
heuttaa moottorin tärinää, joka ei ole sallittua monissakaan kohteissa. Valittu ohjaustyyli 
riippuu sovelluskohteesta ja sen vaatimuksista. Käyttämällä kokoaskel- ja puoliaskelohjauk-
sia, saadaan ohjauksesta yksinkertainen ja se on helposti toteutettavissa kaikilla askelmoot-
torien ohjausyksiköillä. Mikäli tärinästä aiheutuu askelien menetystä, voidaan ongelmaa 
koittaa ratkaista mikroaskelilla. Mikroaskelohjauksessa yksi askel jaetaan pienempiin aske-
liin, eli mikroaskeliin. Mikroaskelohjauksella saavutetaan myös parempi tarkkuus kohdis-
tusksessa. Kuvassa 17 on esitetty kokoaskelohjaus yläpuolella, sekä puoliaskelohjaus ala-
puolella. [27] 
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Kuva 17. Askelmoottorin kokoaskelohjaus yläpuolella ja puoliaskelohjaus  
alapuolella. [27] 

 
DDShape-protyyppilaitteessa käytettiin RTA NDC, 6 A -askelmoottoria liikkuvan tason lii-
kuttamiseen z-akselin suunnassa siten, että moottori pyörittää ketjua, joka vastaavasti pyö-
rittää neljää synkronoitua trapetsiruuvia. [26] 

4.3 Runko 
DDShape-prototyyppilaitteen runkona toimii kuvassa 18 oleva paineastia. Paineastian si-
sällä on menetelmässä käytetty liikkuva taso, joka toimii kappaleen tukena muokkausvai-
heessa. Paineastia koottiin alumiiniprofiilista, jonka liitoskohdat tiivistettiin mahdollisimman 
tiiviiksi vuotojen välttämiseksi. Paineastian sisällä on z-suunnassa liikkuva taso. Paineas-
tian sivulla on paineliitännät ali- ja ylipaineelle, sekä paineanturille. 
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Kuva 18. DDShape-prototyyppilaitteen runko/paineastia. 

4.4 Mekaniikka 
XY-akseleita liikutetaan Omron servomoottoreiden avulla. Servomoottoreilla saavutetaan 
tarkat ja nopeat liikkeet, jotka ovat DDShape-menetelmässä tarpeen, jotta saavutettaisiin 
mahdollisimman nopea polymeerilevyn muokkaus ja jotta muokkauksen resoluutio saatai-
siin mahdollisimman korkeaksi. 

4.5 Laser 
Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation, eli lyhyemmin laser, on optinen vah-
vistin. Valolla on kaksoisluonne, eli se on elektromagneettista säteilyä, joka käyttäytyy sa-
manaikaisesti kuten aalto ja partikkeli. Valon perusyksikkö on photoni. Laserenergia on mo-
nokromaattista, eli se koostuu yhdestä väristä, toisin kuin valkoinen valo, johon kuuluvat 
kaikki näkyvän aallonpituuden värit. Säde on kollimoitu, eli se on yhdensuuntainen laser-
laitteessa. Linssisysteemi laser-laitteen aukossa fokusoi säteen, jonka jälkeen säteilyener-
gia joko jatkaa vakiona tai muuttuu tietyssä kulmassa. Photonin liike määritellään kahden 
ominaisuuden mukaan. Amplitudi määrittää tehdyn työn määrän siten, että mitä suurempi 
amplitudi, sitä suurempi työ tehdään. Vastaavasti mitä pienempi amplitudi, sitä vähemmän 
joudutaan tekemään työtä. Kuvasta 19 nähdään, että amplitudi kuvaa aallon suuruutta 
vaaka-akselista jompaan kumpaan ääriasentoon. Aallonpituus kuvaa kahden toista vastaa-
van pisteen etäisyyttä vaaka-akselin suuntaisesti. [28] 
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Kuva 19. Laserin amplitudi ja aallonpituus. [28] 

 

4.5.1 Laserin toimintaperiaate 
Laseri koostuu kuvassa 20 esitetyistä osista, joita ovat pumppu, laseroiva väliaine, sekä 
kaksi peiliä. Ulkopuolinen energialähde, joka voi olla kemiallinen, mekaaninen, tai optinen, 
pumppaa laseroivaa väliainetta, joka voi vastaavasti olla kiinteää, nestemäistä, tai kaasua. 
Laserointi tapahtuu resonaattorissa, joka muodostuu väliaineesta, sekä kahdesta peilistä, 
joista toinen on täysin heijastava ja toinen on puoliläpäisevä. [28] 
 
    

 
Kuva 20. Laser-laitteen komponentit, eli pumppu, laseroiva väliaine, sekä kaksi  
peiliä. [28] 
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Tuotaessa energiaa väliaineessa olevaan atomiin, siirtyvät atomin elektronit virittyneeseen 
tilaan, joka voidaan havaita lämpeämisenä. Elektroneilla on kuitenkin taipumus pyrkiä nor-
maalitilaan, joten virittyneenä se on epästabiili. Laseri toimii kuvan X esittämällä tavalla si-
ten, että virittyneessä tilassa olevat atomit emittoivat fotonin spontaanista, joka kimpoaa 
edestakaisin kahden resonaattorissa olevan peilin välillä. Kimpoilevat fotonit törmäilevät toi-
siin atomeihin, jotka vuorostaan emittoivat uusia fotoneita spontaanisti. Tästä syntynyt ener-
gia on sähkömagneettista säteilyä. Lasersäde syntyy siten, että saman aallonpituuden, 
sekä taajuuden omaavat fotonit kulkevat kohtisuoraan väliaineen vastakkaisissa päissä ole-
viin peileihin ja pääsevät karkaamaan osittain läpäisevän peilin läpi, jolloin energia kasvaa 
kyseisessä suunnassa. Syntynyttä lasersädettä voidaan kollimoida ja fokusoida. Mikäli 
säde fokusoidaan riittävän pieneksi pisteeksi, voidaan tehon salliessa laserilla haihduttaa 
ja leikata materiaalia. [28] 

4.5.2 Lasertyypit 
Korkeatehoisten laserien suorituskyky määritellään ulos saatavan tehon, sekä säteen laa-
dun ja stabiiliuden mukaan. Muita merkittäviä osatekijöitä ovat kokonaiskustannukset, paino 
ja koko. Viime vuosina diodi-lasereita on alettu käyttää useilla teollisuuden ja tutkimuksen 
aloilla. Varsinkin puolijohdelaserien pumppaus on tärkeässä roolissa suurteho diodilaserien 
käytössä, kun halutaan esimerkiksi sintrata, leikata, tai porata. Korkeatehoiset diodi-laserit 
yleistyivät tuotannon työkaluina noin 18 vuotta sitten. Vaikka korkeatehoiset diodilaserit ovat 
suorituskykyisimpiä keinotekoisia valonlähteitä, niin silti suuri osa sähköenergiasta muuttuu 
lämmöksi. [29] 
 
Taulukosta 2 nähdään, että korkeatehoisia diodilasereita on saatavilla useilla eri aallonpi-
tuuksilla, 600 nm:stä 1060 nm:iin asti. Diodilaserin aallonpituus määräytyy puolijohteessa 
käytetyn kemiallisen yhdisteen mukaan. [30] 
 

Taulukko 2. Laser-tyypit ja niiden aallonpituudet. [30] 

 
 
DDShape-laitteessa käytetään Dr. Mergenthalerin 250 W diodilaseria ja säde ohjataan käyt-
tökohteeseensa 400 µm optisen kuidun avulla. Jotta polymeerilevy saataisiin lämpiämään 
mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan riittävä laserteho. Tämä johtuu siitä, että osa lämo-
pöenergiasta absorboituu, osa menee kappaleen läpi, osa heijastuu ja osa siroaa, kuten 
nähdään kuvasta 21.  
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Kuva 21. Säteen käyttäytyminen polymeerilevyssä. 

4.6 Voiman mittaus 
Jotta valmistettava kappale muokkautuisi odotetusti, eli siten, että kappale pysyisi mahdol-
lisimman suorassa ja askelpituudet olisivat oikean suuruiset, eikä venyvässä osassa tapah-
tuisi pullistumista, tarvittiin tieto siitä, osuuko muokattava kappale liikkuvan tason pintaan. 
Liikkuvan tason ja erillisen teräslevyn väliin asetettiin paineanturi 

4.6.1 Parannusehdotuksia 
Paineanturin asentaminen jokaiseen teräslevyn nurkkaan, jolloin voitaisiin havaita tarkem-
min esimerkiksi se, mikäli kappale osuu tasoon vain joltakin reunalta. Tarkemman painean-
turin avulla saataisiin huomattavasti yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kuinka suurella voi-
malla kappale painaa tasoa ja millä voimalla esimerkiksi kappaleen pystypinnat alkavat tai-
pua. 

4.7 Jäähdytys 
DDShape-menetelmää haluttiin nopeuttaa ja parantaa jäähdyttämällä edellinen valmistunut 
kehä. Tällöin lämpö ei pääsisi leviämään hallitsemattomasti polymeerilevyä pitkin. Joissakin 
tapauksissa jäähdytystä ei välttämättä haluta käyttää, sillä tällöin voidaan käyttää edellisten 
kierrosten jättämää lämpöenergiaa hyväksi muokkauksessa. Tällaisia kappaleita ovat esi-
merkiksi symmetriset muodot, kuten ympyrät, neliöt ja monikulmiot, varsinkin, mikäli ajo 
voitiin toteuttaa portaattomasti. Tällä tavalla muokatusta kappaleesta saatiin usein selvästi 
sileäpintaisempi kuin portaallisella jäähdytys-menetelmällä. 
 
Jäähdytykseen käytettiin paineilmaa, joka saatiin joko painelinjastosta, tai mikäli painelin-
jastoa ei ollut saatavilla, niin painekompressorista. Jäähdytysilmaa käytettäessä tuli huomi-
oida paineilmassa esiintyvät epäpuhtaudet, jotka likaisisivat polymeerilevyn pinnan, jolloin 
käytetty lasersäde absorboituisi osittain epäpuhtauksiin, aiheuttaen epätasaista lämpene-
mistä. Jotta tätä ongelmaa ei tapahtuisi, lisättiin painelinjaan kuvassa 22 oleva painelinjas-
ton ilmanpuhdistin. 
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Kuva 22. painelinjaan kuvassa X oleva painelinjaston ilmanpuhdistin 

4.8 Ali- ja ylipainelaitteet 

4.8.1 Ylipaineen toteutus 
Ylipaine saadaan joko kiinteästä painelinjasta tai kompressorista (Kuva 23), mikäli  paine-
linja ei ole käytettävissä. Painelinjan hyötyinä kompressoriin verrattuna ovat sen nopeus ja 
hiljainen ääni. Erillisestä kompressorista aiheutui meluhaittaa, sillä kompressori jouduttiin 
sijoittamaan työskentelytilaan.   
 

 
Kuva 23. Painekompressori. 

 
Painelinjaan liitettiin kuvassa 24 oleva 4/3-venttiili (on/off), jota ohjataan releellä. Vastaa-
vasti relettä ohjataan Arduinolla, 
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Kuva 24. Venttiili. 

 
Painejärjestelmään kuuluu lisäksi alipainepumppu (Kuva 25), ejektori (Kuva 26), painean-
turit, sekä Arduino (liite 1). 
 

 
Kuva 25. Alipainepumppu. 

 
Kuva 26 Alipaine-ejektori. 

 
Alipaine tuotettiin aluksi ejektorin avulla, josta kuitenkin aiheutui huomattavaa meluhaittaa, 
sillä ejektori sijaitsi työhuoneessa, eikä sitä voitu siirtää huoneen ulkopuolelle. Ejektoriksi 
vaihdettiin hiljaisempi vaihtoehto, mutta toisena ongelmana oli kompressorin riittävyys, sillä 
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ejektori tarvitsee jatkuvaa ilmavirtaa toimiakseen. Alipaine päätettiin lopulta toteuttaa alipai-
nepumpun avulla, jolloin meluhaitta saatiin selvästi pienemmäksi, sekä samalla voitiin var-
mistaa alipaineen riittävyys. Ylipaine saadaan molemmissa tapauksissa käyttämällä paine-
verkkoa, mikäli saatavilla, tai normaalia kompressoria. 

4.8.2 Alipaineen toteutus ejektorilla 
Ejektorit toimivat venturi-ilmiön mukaisesti ja ovat paineilmalla toimivia alipainekehittimiä. 
Ejektorit ovat usein kompakti-rakenteisia ja keveitä. Ejektorit ovat usein varustettu säätö-
venttiileillä ja integroiduilla suodattimilla. 
 
Erilaiset ejektorityypit 
 
Alipaine-ejektorit toimivat venturi-periaatteella ja ne tuottavat alipaineen puristetun ilman 
avulla. Alipaine-ejektorit ovat useimmiten kevyitä ja pienirakenteisia verrattuna vastaavan 
tehoisiin alipainepumppuihin. Alipaine-ejektoreita on sekä yksinkertaisia ja helpoja että 
huippulaatuisia ja kalliita. 
 
Ejektorityypit eroavat toisistaan seuraavasti:  
Perusejektorit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, joten niitä voidaan pitää hyvin luotettavina, 
sekä melko huoltovapaina. Monivaihe-ejektoreita käytetään käyttökohteissa, joissa tarvi-
taan paljon voimaa, kuten huokoisten kappaleiden siirtämisissä. Vastaavasti paineilmaja-
kelun ja imukupin väliin liitettävät sisääntuloejektorit ovat erittäin pieniä. Kompaktiejektorit 
eroavat perusejektoreista siten, että niihin sisältyy alipainekytkin, ulospuhallusventtiili ja 
imuventtiili, sekä suodatin. Kompaktiejektorien hyötynä on myös se, että niiden alipainear-
voa pystytyään seuraamaan, sekä säätämään. Kompaktiejektoreissa ei myöskään tarvita 
erillisiä venttiileitä, kun halutaan seurata irtipuhallus- ja tarttumisprosessia.  

4.8.3 Alipaineen toteutus alipainepumpulla 
Alipainepumpuksi valittiin HBS kaksivaiheinen Rotary Vane Air Suction Vacuum pumppu, 
koska se tuottaa ainoastaan xx desibeliä, joka on vielä hyväksyttävä määrä, sillä pumppua 
joudutaan pitämään työskentelytilassa. HBS xxx alipainepumppu kykenee siirtämään 70,8 
dm^3/min ja sillä saadaan tuotettua maksimissaan 3*10^-1 Pa alipaine.  

 

5 Kokeellinen osuus - paineensäätö 
5.1 Tutkimusongelma 
DDShape-prototyyppilaite vaatii manuaalista työtä useissa vaiheissa ja monessa tilan-
teessa manuaalinen työ ei ole tarpeeksi nopeaa, eikä täten tuota tarvittavan hyvää tulosta. 
Yksi manuaalista työtä vaativa ja prosessia hankaloittava, sekä hidastava tekijä on paineen-
säätö. Epätarkka paineensäätö aiheutti vaikeuksia toistettavuudessa, sillä ilman tarkkaa 
mittausta ja säätöä, oli äärimmäisen hankalaa toistaa aikaisempia asetuksia. Tämä johtui 
siitä, että paine-eron säätö perustui aluksi enimmäkseen vuotoventtiilin hallintaan, sekä 
paine-eron asettamiseen testien perusteella. Säätöä hallittiin myös manuaalisesti siten, että 
paine-eron arvoa seurattiin mittarista ja samalla kytkettiin painelaitetta päälle/pois päältä 
mittarilukeman mukaisesti. 
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5.2 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena on automatisoida DDShape-prototyyppilaitteen paineensäätö. Au-
tomatisoinnilla päästään eroon aikaisemmista ongelmista, jotka johtuivat manuaalisesta ja 
kokemusperäisestä paineensäädöstä. Paineensäätöön rakennetaan ensin on/off-säädin, 
jonka jälkeen toteutetaan tarkempi ja paremmin tehtävään soveltuva PID-säädin. 

5.3 Käyttötarkoitus 
DDShape-protyyppilaitteessa saadaan tehtyä kolmiulotteinen muoto polymeerilevyyn, kun 
paine-erolla (yli-, tai alipaine) nostetaan, tai lasketaan lämmitetyn kehän sisä-, tai ulkopuo-
lella olevaa osaa. Eri paksuisille ja eri polymeerimateriaaleille tarvitaan kuitenkin erisuurui-
set paine-erot. Tarvittava paine-ero riippuu myös lämmitettävän kehän pituudesta ja kehän 
sisäpuolelle jäävästä pinta-alasta.  Sopiva paine-ero, joko arvioidaan kokemuksen perus-
teella, tai menetelmän tarkentuessa lasketaan piirin, sekä pinta-alan avulla.  

5.4 Ongelma 
Paine-eron säätö on ollut DDShape-menetelmän alusta asti ongelmallinen, sillä säätö on 
pitänyt tehdä manuaalisesti, tai käyttämällä vuotoa säädön sijasta. Varsinkin monimutkai-
semmilla kappaleilla tarvitaan kehittyneempää paineen säätöratkaisua. 
 
Toinen ongelma syntyy siitä, kun aluksi paine-erona käytettiin samaa arvoa kuvion koosta 
riippumatta. Paine-eroa vaihdettiin suuremmaksi/pienemmäksi kokeilun perusteella ja esi-
merkiksi silloin, kun vaihdettiin eri paksuinen, tai materiaalinen polymeerilevy, joka vaati 
erisuuruisen paine-eron. Tämä menetelmä ei kuitenkaan osoittautunut tarpeeksi tarkaksi. 
Pienet kuviot eivät muokkautuneet tarpeeksi ja suuret kuviot muokkautuivat vastaavasti lii-
kaa.  
 
Kuviolla voi olla myös suuri piiri, mutta pieni pinta-ala, kuten tähtikuviolla. Tämä vaikeuttaa 
optimaalisen paine-eron laskemista. Liian suurella paineella kappale pullistuu, lämmitetty 
korkeuskäyrä ohenee ja lopulta mahdollisesti myös repeytyy. Liian suuri paine-ero aiheut-
taa myös tasaisten, vaakatasossa olevien pintojen taipumista, sekä lämmitettävän pinnan 
huomattavaa pullistumista, joka ei useimmiten ole hyväksyttävää. Vastaavasti liian pienellä 
paineella muokkausta ei tapahdu tarpeeksi, tai ollenkaan. 

5.5 Ratkaisu 
Painetta mitattiin SMC:n ali-/ylipaineanturilla. Mikäli laskettu optimaalinen/tavoite paine-ero 
erosi mitatusta paineesta, säädettiin painetta kytkemällä alipainepumppu päälle/pois päältä 
puolijohdereleen avulla. Koska järjestelmässä esiintyi jatkuvasti pientä vuotoa, tarvittiin jat-
kuvaa paineensäätöä. Tarvittavat paine-erot vaihtelivat noin 0,1 kPa:sta noin 15 kPa:iin.  

5.5.1 Tarvittavan paine-eron määritys 
Muokattavat kappaleet koostuvat erikokoisista kehistä, joilla on erisuuruiset piirit, sekä 
pinta-alat.  

5.5.2 On/off-ohjaus 
Aluksi rakennettiin Arduino-, sekä puolijohderele-ohjattu on/off-ohjaus, jossa joko alipaine-
pumppua, tai venttiiliä ohjattiin päälle/pois päältä. Tavoitteena oli saavuttaa noin 1 kPa:n 
tarkkuus paineensäädössä. 
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Käyttöjärjestelmä toimi Arduinon sarjamonitorissa siten, että käyttäjältä kysyttiin haluttua 
asetuspainetta (liite 1), joka yritetään säilyttää mahdollisimman hyvin. Mikäli käyttäjä antaa 
kelvollisen arvon, asettaa ohjelma kyseisen arvon asetusarvoksi. Mikäli annettu arvo ei ole 
kelvollinen, esimerkiksi arvon ollessa liian suuri, tulostaa ohjelma käyttäjälle viestin virheel-
lisestä arvosta sarjamonitoriin ja pyytää käyttäjää antamaan uuden arvon sallitulta väliltä. 
Tämän jälkeen ohjelma mittaa ali-/ylipainetta SMC:n paineanturin avulla. Ohjelma toimii si-
ten, että se vertaa asetuspainetta mitattuun paineeseen. Mikäli mitattu paineen arvo on 
suurempi kuin tavoitearvo, pidetään alipainepumppua päällä. Alipaineen saavutettua ase-
tusarvon +- hystereesin, sammuttaa puolijohderele alipainepumpun. Koska laitteessa ta-
pahtuu vuotoa, pääsee alipaine pienenemään. Kun mitattu arvo saavuttaa asetusarvon +- 
hystereesin, kytkee puolijohderele jälleen alipainepumpun päälle. Sama periaate pätee yli-
paineessa, mutta ylipaineen tapauksessa puolijohdereleen avulla kytketään venttiiliä 
päälle/pois päältä. Kuvassa 27 nähdään on/off-säätö, kun asetusarvo on -2 kPa. 
 

 
Kuva 27. Jo pelkällä on/off-säädöllä saavutettiin noin 0,4 kPa:n tarkkuus. Asetus-
arvo  
-2 kPa. 

 
Kuvassa 28 on esitetty on/off-säätö, kun asetuspaine on -5 kPa. 
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Kuva 28. On/off-säätö, kun asetusarvo on -5 kPa.  

5.5.3 PID-säätö 

Seuraavaksi rakennettiin PID-säädin paineen säädölle. Tavoittaana oli saavuttaa 0,1 kPa 
tarkkuus, joka olisi riittävä tarkkuus DDShape-menetelmässä. Säätimen käyttöliittymä (liite 
X) on samanlainen kuin on/off-säätimellä, eli käyttäjä antaa halutun asetusarvon, jonka jäl-
keen säädin hakeaa asetusarvon ja yrittää säilyttää sen mahdollisimman tarkasti.  

DDShape-prototyyppilaitteessa käytetty PID-säädin, lohkokaavio kuvassa 29, koostuu sää-
timestä (Arduino) kuvassa 30, toimilaitteesta (puolijohderele) kuvassa 31, prosessista (ali-
painepumppu) ja mittalaitteesta (paineanturi) kuvassa 32. 

 

Kuva 29. Lohkokaavio paineen PID-säätimestä.  
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Kuva 30. Mikrokontrollerina menetelmässä käytetty avoimeen laitteistoon ja lähde-
koodiin perustuva Arduino Uno. 

 

 

Kuva 31. Alipainepumpun, sekä kompressorin päälle/pois päältä kytkentään käy-
tetty puolijohderele Teledyne Relays 615-2H.  

 

 

Kuva 32. Paineen mittaamiseen käytetyt paineanturit. Vasemmalla SMC:n PSE533-
m5 anturi ja oikealla SMC:n ZSE4OAF-C6-Y anturi.  

Puolijohderele soveltuu erittäin hyvin laitteiden päälle/pois-kytkemiseen myös äärimmäisen 
nopeasti, sillä puolijohderele ei sisällä mekaanisia, liikkuvia, tai kuluvia osia. Vastaavasti, 
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mikäli mitattu paine oli pienempi kuin asetettu paine - hystereesi, puolijohderele kytki alipai-
nepumpun päälle. Jo PID-säätimen P-osalla saatiin paine pysymään alle 0,1 kPa sisällä, 
joka oli tavoiteltu tarkkuus tässä sovelluksessa. 

Kuvasta 33 nähdään, että alivaimennuksella arvo pääsee menemään asetusarvon ohi, 
jonka jälkeen se värähtelee asetusarvon molemmin puolin, kunnes lopulta tasoittuu asetus-
arvoonsa. 
 

 
Kuva 33. Alivaimennettu PID-säädin.  

 
Kuvasta 34 käy vastaavasti ilmi, että ylivaimennuksella ei saavuteta asetettua asetusarvoa. 
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Kuva 34. Ylivaimennettu PID-säädin.  

 

Kriittinen vaimennus, kuvassa 35, kuvaa useimmiten tavoitelluinta tilannetta, jossa ei juuri-
kaan tapahdu arvon menemistä yli asetusarvon, vaan arvo asettuu nopeasti asetusarvoon. 
Tämä tarkoittaa sitä, että viritysarvot ovat valittu sopiviksi.  

 

 
Kuva 35. Kriittisesti vaimennettu PID-säädin. 
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PID-säädin päätettiin virittää siten, että saataisiin mahdollisimman hyvä säätötarkkuus. Vi-
rittäminen suoritettiin kokeellisesti seuraavin vaihein. 
 

• Ensiksi asetettiin kaikki viritysarvot nolliksi. 
• Seuraavaksi kasvatettiin Kd-arvoa, kunnes järjestelmä oskilloi kuvan 36 mukaisesti. 

 

Kuva 36. Kd-arvoa kasvatettiin, kunnes järjestelmä oskilloi halutusti. 
 

• Tämän jälkeen pienennettiin Kd arvoa noin kolmasosaan aikaisemmasta. 
• Seuraavaksi asetettiin Kp -arvo noin sadasosaa Kd -arvosta. 
• Sitten vastaavasti kasvatettiin Kp -arvoa, kunnes järjestelmä oskilloi kuvan 37 mu-

kaisesti. 
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Kuva 37. Kp -arvoa kasvatettiin, kunnes järjestelmä oskilloi halutusti. 

• Seuraavaksi Kp -arvoa pienennettiin noin kolmasosaan aikaisemmasta. 
• Tämän jälkeen asetettiin Ki -arvo noin sadasosaan Kp-arvosta. 
• Sitten kasvatettiin Ki-arvoa, kunnes järjestelmä oskilloi kuvan 38 mukaisesti. 

 
Kuva 38. Kp -arvoa kasvatettiin, kunnes järjestelmä oskilloi halutusti. 

 
• Lopuksi Ki -arvoa pienennettiin noin kolmasosaan aikaisemmasta. 
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Kun PID-säätimen viritys oli saatu suoritettua, voitiin säädintä käyttää menestyksekkäästi 
erilaisten paineen arvojen säätämiseen. Seuraavaksi esimerkit alipaineensäädöstä virite-
tyllä PID-säätimellä. Kuvassa 39 asetusarvo oli -1,75 kPa. 
 

 

Kuva 39. PID-säätimen asetusarvo -1,75 kPa. 

Vastaavasti säätö toimi myös alhaisemmilla paineilla, kuten kuvassa 40 käy ilmi. 
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    Kuva 40. PID-säätimen asetusarvo -3,9 kPa. 

Viritetyllä PID-säätimellä saatiin hyvät tulokset myös ylipaineen säädössä, kuten kuvasta 
41 nähdään. 

 

    Kuva 41. PID-säätimen asetusarvo 1,55 kPa. 

6 Tulokset 
Aikaisemmin painetta säädettiin manuaalisesti kytkemällä painelaitetta käsin päälle/pois 
päältä, tai säätämällä vuodon suuruutta. Tämä kuitenkin aiheutti runsaasti turhaa manuaa-
lista työtä, sekä meluhaittaa. Muokattavien tasomäärien kasvaessa tämän tyylinen paineen-
säätö ei ollut enää mielekästä silloin, kun jokaiselle kehälle haluttiin eri ali-/ylipaineen arvo.  
 
Automatisoidulla paineensäädöllä saatiin menetelmään huomattava parannus. Laitteen 
käyttö helpottui selvästi ja tarkkuus parani kauttaaltaan. 
  
Paineensäätö saatiin toteutettua sekä on/off-tyylisenä säätönä että PID-säätönäkin. On/off-
säädössä saavutettiin 0,4 kPa:n tarkkuus. PID-säädössä saavutettiin erittäin tarkka paineen 
säätö, joka oli tarkkuudeltaan parhaimmillaan alle 0,1 kPa. 
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7 Yhteenveto 
Työstä saatujen tulosten avulla saavutettiin hyvä paineensäädön tarkkuus.  DDShape-pro-
totyyppilaitteessa. Aikaisemmin paineensäätö tehtiin lähinnä manuaalisesti, tai säätämällä 
vuotoa, joka osoittautui hitaaksi ja epätarkaksi menetelmäksi. Myös toistettavuus oli vaike-
asti toteutettavissa aikaisemmalla paineensäätö menetelmällä.  
 
Tarkalla paineensäädöllä voidaan valita sopiva paine-ero kullekin kehälle ja pinta-alalle. 
Paineensäädön parantuessa saatiin vähennettyä liian suurista paineista johtuvia alkutaipu-
mia. Yksinkertainen on/off-säätö tuotti noin 0,4 kPa tarkkuuden, joka oli jo kohtalaisen hyvä 
ja selvä parannus aikaisempaan. Kehittyneemmällä PID-säädöllä saavutettiin jopa alle   0,1 
kPa tarkkuus, joka oli menetelmän kannalta erittäin hyvä. Parannetussa paineen säädössä 
käytettiin kehän piirin pituutta tarvittavan paine-eron laskemiseen. Tutkimusvaiheessa las-
kettiin joillekin kappaleille myös pinta-aloja Matlabin avulla, mutta piirin ja pinta-alan yhdis-
telmää paine-eron laskemisessa ei vielä käytetty, vaan tämä jäi mahdolliseksi tehtäväksi 
laitteen kehityksen tulevaisuudessa. Rakentamalla DDShape-protyyppilaite vuodottomam-
maksi, voitaisiin paineensäädön tarvetta vähentää. Nopeita paineenvaihteluita voitaisiin to-
teuttaa esimerkiksi sylinterien avulla. Mikäli sylintereitä haluttaisiin käyttää osana painejär-
jestelmää, tulee kehitettyä paineensäätöä muokata sopivaksi uudelle järjestelmälle. 
 
Yhdistämällä automaattinen paineensäätö vielä esimerkiksi voima-anturiin, voitaisiin koittaa 
eliminoida lämmitettävän alueen pullistumista silloin, kun muokattavan seinämän materiaa-
livahvuus on pieni. Tilanteessa, kun muokattava kappale osuu tasoon ja lämmitettävän alu-
een seinämä on ohut, alkaa seinämä helposti pullistua paine-erosta johtuvan voiman suun-
taisesti. Nyt olisi mahdollista käyttää voima-anturin tietoa hyväksi siten, että heti kappaleen 
osuessa tasoon, lopetettaisiin ali-/ylipaineen tuottaminen.  
 
Työn aikana kehitettiin myös kokonaisuudessaan DDShape-prototyyppilaitetta, sekä muita 
siihen liittyviä osakokonaisuuksia, kuten Slic3r-ohjelman jälkiprosessointi skripti, jonka 
avulla G-koodi saadaan muokattua sopivaan muotoon, jotta sitä voidaan ajaa DDShape-
prototyyppilaitteessa. Työn aikana automatisoitiin useaa eri osaa laitteesta Arduino-ohjel-
mointi kielen avulla. 
 
Työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet ja DDShape-prototyyppilaitteesta saatiin käyttä-
jäystävällisempi, sekä tehokkaampi. 
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Liite 3. Pyrometri skripti 
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