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Tässä opinnäytetyössä rakennetaan valomiekka. Tehtävänä on rakentaa valomiekan 

runko ja asettaa rungon sisään elektroniikkaosat. Elektroniikan tehtävänä on tuottaa 

valomiekan valo ja äänet. Valomiekoista löytyy muiden tekemiä esimerkkejä, joita muut 

valomiekkaa rakentaneet henkilöt ovat käyttäneet. Muiden valomiekkaprojekteista ja 

pienemmistä elektroniikkasovelluksista kootuista malleista kehittyy pohja, josta tämän 

opinnäytetyön valomiekka on tehty. Työn tavoitteena on kehittää täysin itse suunniteltu 

ja paranneltu versio verrattuna muiden tekemiin valomiekkoihin. Työtä tehdessä 

alkuperäiset vaatimukset muuttuivat jonkin verran, mutta tavoitteena oli suorittaa vastaan 

tulleet haasteet niin, ettei valomiekan kokonaistoteutus muutu liikaa alkuperäisestä 

suunnitelmasta. Tärkeimpänä tavoitteena oli toimivan kokonaisuuden saavuttaminen. 

Valomiekan tärkeimmän osan eli miekan terän toteuttamisessa pohdittiin monia eri 

vaihtoehtoja. Laserin käyttäminen teränä tai metallin kuumentaminen hehkuvaksi teräksi 

olisivat mahdollisia vaihtoehtoja, mutta eivät tämän työn puitteissa tehtäviä. Valon 

toteuttaminen yhdellä ledillä osoittautui tehokkaaksi vaihtoehdoksi tuottaa valoa, mutta 

tehokas led kuumenee paljon ja se on erittäin vaikea asentaa. Siksi projektiin valittiin led-

nauha, jonka käyttäminen helpotti toteutusta huomattavasti jäähdytyksen ja työn yhteen 

kokoamisen kannalta. Led-nauha on helppo asentaa putken sisään, eikä se vaadi lainkaan 

jäähdytystä.  

Runko koostuu 3D-tulostetuista osista ja se onnistui hyvin. Lopputuloksesta tuli 

uskottavan näköinen. Rungon tehtävä suojata elektroniikkaa ja pitää osat paikallaan toimi 

niin kuin pitikin. Työhön valitut akut osoittautuivat alusta alkaen juuri tähän projektiin 

sopiviksi muodoltaan ja jännitteeltään. Äänten tuottaminen napin painalluksella onnistui 

mikrokontrollerilla, mutta liikettä seuraavan sensorin kanssa äänentuoton kanssa oli 

ongelmia. Sensorilta tulee arvoja nopeasti ja välillä arvot saattavat heittelehtiä paljon. 

Tarvittaisiin suodatusta ja paremmin optimoitua koodia, jotta ääniefektit vaihtuisivat 

haluttuna hetkenä.  

Lopputuloksena saatiin valomiekka toimimaan tärkeimmillä ominaisuuksilla eli valolla 

ja käynnistysäänellä. Lisäksi miekan ollessa päällä tulee valomiekalle ominaista huminaa 

kaiuttimesta. Valomiekassa oli osia, joita ei käytetty tai saatu toimimaan tämän työn 

puitteissa. Näitä osia tutkittiin syvemmin ja selvitettiin, mitä näillä osilla pitäisi tehdä, 

jotta kaikki osat saataisiin toimimaan seuraavalla kerralla tai valomiekan eteenpäin 

kehittämisessä.  
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filamentti 

PVC  engl. polyvinyl chloride, polyvinyylikloridi 

PWM  engl. Pulse-Width Modulation, pulssinleveysmodulaatio, 
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1 JOHDANTO 

Valon pysäyttäminen ilmaan ei ole mahdollista. Esimerkiksi monokromaattinen valo, 

kuten laservalo, vaimenee ilmassa hiukkasiin [1]. Laserin pysäyttäminen keskellä ilmaa 

onnistuu vain tieteiskirjoissa ja -elokuvissa. Tieteiskirjat ja -elokuvat antavat inspiraatiota 

yrittää luoda mahdotonta todellisessa elämässä mahdolliseksi. Kandidaatintyön idea 

rakentaa valomiekka on lähtenyt tieteiselokuvasta Star Wars, jossa valomiekkoja 

käytetään taisteluvälineinä [2]. Miekan erikoisuus on sen laserterä, jolla pystyy 

leikkaamaan metallia niin kuin oikeillakin lasereilla. Mielenkiintoisen valomiekan 

rakentamisesta Star Wars -elokuvien pohjalta tekee myös se, että elokuvissa ei ole 

missään kohtaa kerrottu, miten valomiekka toimii tai mistä se koostuu [2]. 

Kandidaatintyön tavoitteena on suunnitella ja rakentaa käytettävissä olevilla laitteilla ja 

taidoilla mahdollisimman aito valomiekka. Työssä pitää suunnitella osat niin, että 

rakentelun budjetti pysyy sopivissa rajoissa. Toinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota, 

on työn turvallisena pitäminen. Näihin tavoitteisiin päästään pysäyttämällä valo ilmassa 

läpinäkyvällä putkella. Valomiekan fiktiivistä mallia lähemmäksi päästään ylittämällä 

budjetti reilusti ja tekemällä laseri tavalla, jossa lämpötila nousee jo vaaralliseksi tässä 

tavassa. Terä pitää lämmittää reilusti yli 1000 asteiseksi, jos halutaan, että terän 

hehkuminen on mahdollista. Näin suurien lämpötilojen käsitteleminen vaatii enemmän 

tietämystä, jotta sellainen voitaisiin turvallisesti toteuttaa. Tästä syystä valomiekan 

kuumentamista ei toteuteta tässä työssä. Valomiekan sisään asennetusta elektroniikasta 

löytyy tietoa, mutta tieteellinen kirjallisuus valomiekasta on harvinaista. Yhdistämällä 

elektroniikkaa valomiekkaan saadaan luotua kokonaisuus, johon koko työ perustuu. 

Seuraavalla sivulla kuvassa 1 on hyvin nähtävillä, mitä elektroniikkaosia projekti sisältää. 
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Kuva 1. Valomiekan piirilevyn lohkokaavio. 

 

Tässä työssä on kokeellinen osuus, jossa pyritään kuvaamaan valon pysähtyminen 

keskelle ilmaan [2]. Lisäksi työssä toteutetaan halutut valomiekalle ominaiset valoefektit, 
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tarvittavat äänet ja kotelo, johon sijoitetaan kaikki toiminnallisuus. Työ lähti liikkeelle 

valon, äänen ja kotelon toteuttamisesta ja näiden yhdistämisestä toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Projektissa keskityttiin saamaan nämä kolme työn pääelementtiä 

kuntoon ja samalla syvennyttiin tutkimaan niistä jokaista erikseen. Valoefektit saadaan 

toteutettua led-nauhalla ja muilla tehokkailla ledeillä, joita ohjataan mikrokontrollerilla. 

Äänet valomiekkaan saadaan tavallista pienemmästä kaiuttimesta, jonka soittama signaali 

tulee mikrokontrollerilta. Valojen ja äänien toiminnallisuus yhdistetään napilla, joka on 

kytketty molempiin mikrokontrollereihin. Kotelo tehtiin 3D-tulostamalla kappaleita ja 

liittämällä 3D-tulostettuun runkoon metalliosia luomaan aitoutta valomiekalle. 

Kirjoittamisessa keskitytään rakentelussa käytettyihin ratkaisuihin ja vaihtoehtoisiin 

toteutuksiin. Lähtökohtana käytetään markkinoilla olevien valomiekkojen mallien 

toteutusta oman projektin suunnittelussa. Esimerkiksi verkkokaupan Saberforge 

laadukkaista miekkojen osista pystyy selvittämään työssä tarvittavia vaatimuksia [3]. 

Näiden pohjalta ja omien tuloksien myötä kehittyy rakenteluun sopiva lohkokaavio, joka 

on nähtävissä kuvassa 1 ja lohkokaavion pohjalta tehdään piirilevy. 

Tämän kandidaatintyön luvussa 2 on esitelty, mitä mahdollisuuksia on toteuttaa 

valomiekan terä ja mitä tapaa tässä työssä on käytetty. Luku 3 koostuu ulkokuorien 

tekemisestä ja elektroniikan koteloinnista. Luvussa 4 on lyhyesti projektin virtalähteistä. 

Terän lisäksi on tärkeää tehdä valomiekalle ominaiset äänet ja niitä on tutkittu ja toteutettu 

luvussa 5. Luvussa 6 tutkitaan, mitä hyötyä sensoreista valomiekassa on ja miten ne 

toimivat. Toimintojen ohjaus tapahtuu Arduinolla. Arduinolla on suuri merkitys koko 

projektin kannalta ja sille on omistettu oma luku 7, jossa kerrotaan lyhyesti, miten 

Arduino toimii ja miten se liittyy projektiin. Luvussa 8 perehdytään jäähdytys 

vaihtoehtoihin ja jäähdytyksen tarpeeseen varsinkin, jos projektia kehitetään eteenpäin. 

Kytkimistä kerrotaan luvussa 9. Loppuun on sijoitettu projektin rakentelussa tehty 

piirilevy ja mikrokontrollerien toimiakseen tarvitsemat ohjelmat lukuun 10. 
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2 VALOMIEKAN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT 

Valomiekan terän voi toteuttaa monella tavalla, joista jokaisella on hyvät ja huonot 

puolensa. Tässä kandidaatintyössä toteutus tapahtuu led-valoilla. Työn luonne riippuu 

täysin valituista tekniikoista. Vaikeammissa ja työläämmissä projekteissa saataisiin ehkä 

aidomman tuntuinen toteutus, mutta hinta kasvaa helposti, monimutkaisuus lisääntyy, 

työvälineiden tarve kasvaa ja työmäärä voi kasvaa yhden henkilön projektissa liian 

suureksi. Led-valoilla toteutettu valomiekka sopii parhaiten opiskelussa saatuun tietoon 

ja ymmärrykseen elektroniikan parissa. Tässä työssä on otettu huomioon kaikki 

vaihtoehtoiset toteutukset. Näistä muista toteutustavoista pystyy ottamaan mallia myös 

led-toteutukseen. 

Valomiekan tärkein elementti on hohtodiodi, ledi (engl. Light Emitting Diode, LED) [4]. 

Hohtodiodin läpi johdetaan sähköä, jolloin saadaan diodi säteilemään näkyvää valoa 

[4][5]. Ilman vahvasti säteilevää valonlähdettä valomiekka ei olisi helposti tunnistettava. 

Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa vahvaa laseria muistuttava valonlähde on useita. Tässä 

rakentelutyössä on käytetty punaisen, vihreän ja sinisen led-valon yhdistelmää eli RGB 

(engl. Red-Green-Blue, puna-viher-sini) -led-nauhaa ja yksittäistä tehokasta RGB-lediä. 

RGB-led-nauhassa on useita ledejä peräkkäin. RGB-ledit mahdollistavat, että 

käytettävissä on suuri värien vaihtelualue. PWM (engl. Pulse-Width Modulation, 

pulssinleveysmodulaatio) -signaalilla pystytään kertomaan RGB-led-nauhan ledeille, 

mitkä niistä palavat ja millä värillä. [6] Led-nauha saa virtansa tasavirtalähteeltä, koska 

mitä vähemmän virtalähde heittelehtii sitä vähemmän ledit ottavat häiriötä 

ohjaussignaaliinsa. Testeissä havaittiin ledien vilkkumista huonolla virtalähteellä. Näitä 

kahta led vaihtoehtoa vertailemalla saadaan selville, kummalla tavalla pystytään luomaan 

tasaisempi valaistus ja parempi ratkaisu, jotta valomiekka näyttäisi mahdollisimman 

aidolta. 
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Led-valot eivät yleensä vaadi paljoa tehoa ja niiden elinikä on pitkä. Pieni tehonkulutus 

on tässä työssä etu, koska toteutetaan kompakti ja pieni kotelo, johon ei mahdu suuria 

virtalähteitä. Ledejä on myös helposti saatavissa pienikokoisina ja samalla erittäin 

kirkkaina. Ledit ovat projektin kannalta myös kuluttajaystävällisiä, koska ledit ovat 

helppoja käyttää ja niistä löytyy paljon ohjeita muiden harrastajien verkkosivuilta. 

Yleensä ledit ovat suhteellisen halpoja. Työn kallein osa oli WS2812B5050-led-nauha, 

jonka hinta oli hieman yli 15 eur. Yhden ledin hinta on vain noin 10 snt, ja nauha on 

projektin tarkoituksiin juuri sopiva, joten kustannukset ovat matalat suhteessa ledien 

laatuun. 

2.1 RGB-led-toteutus 

Yksivärinen led-valo toimii kirkkauden puolesta hyvin, mutta valinnanvapaus 

valomiekan väristä puuttuu ja yksivärisistä ledeistä on vaikea löytää ohjelmoitavaa 

versiota. Työn toteutuksen sopiminen käyttäjän mieltymyksiin ja eri tilanteisiin edellyttää 

valoa, jonka värin saa vaihdettua. Miekan valon väri vaikuttaa esimerkiksi terän 

kirkkauteen. Toteutuksessa käytetyn miekan terän putki on keltainen ja havainnot 

osoittavat sinisen värin muuttuvan vihertäväksi, kuten kuvasta 2 nähdään. Putki vaikuttaa 

myös joidenkin muiden värien sävyyn, kuten kuvasta 3 nähdään. Sopiva valinta 

toteutukseen on RGB-led, koska RGB antaa 256 x 256 x 256 = 16777216 [7] mahdollista 

värivaihtoehtoa. Valomiekan toteutus vaatii ohjelmoitavat ledit, jotta värisävyä pystytään 

muokkaamaan. Käytännössä nämä värit pienillä RGB-arvojen muutoksilla vaikuttavat 

vain värin kirkkauteen ja suuremmilla arvojen vaihteluilla saadaan väriä muutettua 

kokonaan toiseksi väriksi. [8][9] Työssä tehty kytkentä yhden teholedin sytyttämiseksi ei 

kuitenkaan sytytä lediä, jos RGB-arvot ovat 50:n alapuolella. Transistorit eivät pääse 

johtavaan tilaan pienimmillä arvoilla. Tämä ei haittaa, koska tavoite on saada 

mahdollisimman kirkas valoefekti luotua, ja siksi käytetään pelkästään suuria RGB-

arvoja. Led-nauha toimii myös pienimmillä RGB-arvoilla, koska led-nauha ei tarvitse 

MOSFET:tia (engl. Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, 

metallioksidipuolijohdekanavatransistori) ohjauksessa. MOSFET vaatii tietyn 

kynnysjännitteen päästäkseen johtavaan tilaan, jos RGB-arvot ovat alle 50, tämä 

kynnysjännite ei ylity. 



6 

 

Kuva 2. Valomiekka sinisellä valolla ja yhdellä led-nauhalla. Vasemmassa kuvassa 

näkyy tummempia paikkoja, joissa led-nauha on käyrällä ja osuu putken 

seinään. Oikealla puolella terän toinen puoli, johon led-nauhan led-valot 

osoittavat. 

Valkoinen valo on harvinainen väri valomiekalle. Valkoista valoa saadaan RGB-ledistä 

asettamalla kaikki kolme lediä eli punainen, vihreä ja sininen ledi palamaan täydellä 

kirkkaudella. Tämä aiheuttaa haasteita led-nauhassa, koska yksi RGB-led ottaa virtaa 60 

mA kaikkien kolmen ledin palaessa täydellä kirkkaudella [10]. RGB on kuitenkin hyvä 

vaihtoehto, koska valomiekan yleisimmät värit ovat punainen, vihreä ja sininen Star Wars 

-sarjan mukaan [2]. Kun käytetään vain yhtä näistä väreistä, virrankulutus putoaa 

kolmannekseen, koska yksi led kuluttaa yhdellä värillä täydellä kirkkaudella 20 mA [10]. 

Yhdistämällä värejä kokonaiskirkkaus olisi huomattavasti suurempi. Tällä tavalla terä 

näyttää yhtenäisemmältä, eikä yksittäisistä ledeistä koostuvalta. Valitussa led-nauhassa 

WS2812B5050 on 144 lediä/metri [10]. Tämä oli ehdoton minimivaatimus, jotta saadaan 

ledit tiheään välipaikkojen välttämiseksi muutaman millimetrin välein. Nauhaa on 

kokonaisuudessaan kaksi metriä käytössä, mikä tarkoittaa täydellä teholla 144 lediä/m * 

2 m * 60 mA = 17,28 A virrankulutusta. Valkoisella valolla virrankulutus olisi liikaa 

kahvaan mahtuvan pienen akun syötettäväksi.  
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Kuva 3. Led-nauha asetettuna palamaan magentan värisellä värillä ja nähdään 

kuinka valomiekan putki muuttaa värisävyä huomattavasti. 

 

Tavoite on saada yksi väri, joko punainen, vihreä tai sininen, palamaan täydellä 

kirkkaudella, jolloin virrankulutus on kaavan 144 lediä/m * 2 m * 20 mA = 5,76 A 

mukainen. Yksi akku pystyy tuottamaan tämän verran virtaa. Kytkemällä kaksi akkua 

sarjaan saadaan yli viisi volttia jännitettä, jolloin päästään varmasti maksimikirkkauteen. 

Todellisuudessa työssä käytetyt akut antavat kahdeksan volttia, joka ylittää sallitun 

maksimin, minkä nauha kestää, eli viisi volttia. [10] Tämä mahdollisesti voi rikkoa 

nauhan tai lyhentää sen käyttöikää. Työssä otetaan riski, että nauha hajoaa. Tämän 

ratkaisun etuna on tavallista kirkkaampi led-nauha ja se, että ei tarvita muita 

komponentteja jännitteen pienentämiseksi. Kuvassa 4 ovat esimerkit punaisen ja vihreän 

valon valaistustehokkuudesta 8 V:n jännitteellä. 
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Kuva 4. Valomiekka valaistuna led-nauhalla punaisella ja vihreällä valolla. 

WS2812B-led-nauhan valinta projektiin on käyttöjännitteen kannalta optimaalinen. Led-

nauha tarvitsee 5 V:n jännitelähteen, joka osoittautuu hyväksi siinä vaiheessa, kun 

halutaan tuoda samasta lähteestä jännite Arduinolle [10]. Tämän takia ei tarvitse asentaa 

jännitteen muuntajia led-nauhan ja akkujen väliin jännitteen sopiessa suoraan led-

nauhalle. Muuta erityistä tässä led-nauhassa on ledien ohjelmoitavuus. Jokaiseen lediin 

pääsee käsiksi erikseen. Lopullisessa työssä käytetään ominaisuutta hyväksi esimerkiksi 

miekan päälle laittamisessa. Valot syttyvät miekan tyvestä päälle järjestyksessä yksi 

kerrallaan. Seuraavaan lediin valo syttyy aina pienellä viiveellä. Asettamalla tyvi 

kirkkaammaksi kuin kärki saadaan luotua laserin heikkenemistä kuvaava efekti. Mitä 

kauempana ”laseri” eli valo on tyvestä, sitä heikommin se loistaa. [11][12] Testaus osoitti 

alussa jo yhden metrin matkalla led-nauhassa tapahtuvan välkkymistä, vaikka käytössä 

oli vain yhtä väriä. Ongelma korjattiin asettamalla Arduino ja led-nauha samaan maahan, 

jolloin välkkyminen loppui ja laite toimi niin kuin pitääkin. 

2.2 Kytkentä 

Kolme irlb8721pbf MOSFET:ä säätelee, mikä signaaleista R, G tai B saa virtaa 

yksittäisen ledin tapauksessa. MOSFET:n hilapinni kytketään 100 Ω vastuksen kautta 

Arduinon pinniin, joka on valittu ulostuloksi. Nielupinni kytketään lediin. Viimeisenä 

lähde kytketään maahan. Tämä toistetaan kolme kertaa, jotta saadaan ohjaus kaikille 

kolmelle värille R, G ja B. [13][14] Led-nauha ei tarvitse MOSFET:ä, koska nauhan ledit 

ovat kaikki kontrolloitavissa erikseen yhdellä Arduinon pinnillä [11]. Led-nauhan 
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virrankulutus on niin suuri, että sitä ei kytketä ottamaan Arduinosta virtaansa, vaan se 

ottaa virran suoraan virtalähteeltä.  

2.3 Valon kohdistaminen 

Yksittäisen tehokkaan ledin valon kohdistaminen tapahtuu linsseillä. Kohdistus riippuu 

siitä, kuinka paljon tai vähän valmista lediä on jo kohdistettu. Tähän työhön valitun ledin 

ProLightOpto:n PC8N-10LTS-C valaistuksen kulma on 140⁰. Tämä valaistuksen kulma 

on led-valikoiman suurimmasta päästä ja tarkoitettu valaisemaan laajaa aluetta. Valinta 

osui kyseiseen lediin sen tehon takia, joka on 10 W. [15] Tämä on lähellä Saberforge:n 

ledin tehoa 12 W [3]. Tehokkain led ei ollut kaikilta ominaisuuksiltaan paras. 

Valaistuksen kulma ei ole optimaalisin valomiekkatoteutukseen. Valaistuskulman pitää 

olla sopivan kapea osuakseen putken sisään, siksi kohdistamista tarvitaan. 

Haastavan valon kohdistamisesta tekee valomiekan terä, jonka pitäisi olla kokonaan ja 

hyvin tasaisesti valaistu. Led sijaitsee putken toisessa päässä, josta nähdään myöhemmin 

esimerkki kuvassa 5, joten liian isolla valaistuskulmalla valotehoa ei riitä enää kärkeen 

asti, vaan putken alaosasta tulee hyvin kirkas ja kärki jää himmeäksi. Liian pieneen 

kulmaan kohdistettuna terän loppuosasta tulee kirkas, mutta terän alaosa ei valaistu ennen 

kuin valonsäde laajenee ja osuu putken reunoihin. Tässä työssä ensimmäinen kokeilu 

tapahtuu nettikaupasta tilatulla linssillä, jonka halkaisija on 44 mm ja linssistä läpi 

ohjatun säteen kulma 60⁰. Tämä linssi on liian iso, eikä säteen valaistus riitä menemään 

kärkeen asti. Oletettavaa oli kuudenkymmenen asteen kulmalla valokeilan laajeneminen 

tarpeeksi nopeasti kapeassa putkessa, jolloin valokeila osuu tarpeeksi alhaalla putken 

seinämiin, mutta valokeila ei enää riitä kärkeen asti. Putken halkaisija on 20 mm, mikä 

aiheuttaa ongelmia paljon suuremman linssin kanssa. Ratkaisuna voidaan peittää linssin 

kyljet, jotta valoa ei pääse näkyviin muualta kuin putkesta. Ratkaisu ei toiminut, koska 

linssi kohdistaa kirkkaan valon liian heikosti putken sisään ja linssin kyljistä pääse 

karkaamaan valoa ulos putken ohi. Tämä haittaa paljon asentamista ja valaistuksen 

tehokkuutta. Putken asentamisen pitää tapahtua linssin ympärille, jotta koko valokeila 

saataisiin putken sisään. Tästä syystä linssin pitää mahtua putken sisään. Pienempi linssi 

helpottaa huomattavasti asentamista, joten valitaan pienempi kohdistuslinssi käyttöön. 

Suunnitelman alkuperäinen linssi on liian suuri halkaisijaltaan, eikä siksi kohdistanut 

kaikkea valoa putken sisään. Lisäksi miekan terän asentaminen lasisen linssin päälle on 

erittäin haastavaa. Terän liittäminen linssiin vaatii erittäin lujaa limaa, jota työssä ei ollut 

saatavilla. Ratkaisuksi muodostui puretusta dataprojektorista löytynyt linssi, jonka 

valaistuskulma on hyvin paljon alkuperäistä linssiä pienempi, mutta juuri riittävä 

valaisemaan koko putken tehtyjen testien perusteella. Linssin kotelon halkaisija on 20 

mm, joka on yhtä suuri kuin teränä käytetyn putken halkaisija. Tämä uusi linssi vie 

vähemmän tilaa ja valaisee paremmin, joten se on ehdottomasti parempi valinta tämän 

työn toteutukseen. 
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RGB-led-nauhan kohdistaminen tapahtuu täysin eri menetelmällä. Led-nauhassa pitää 

saada erilliset led-valot näyttämään yhtenäisiltä, jotta led-nauhasta saadaan yhtenäinen 

valoterä. Terä muodostuu PVC (engl. polyvinyl chloride, polyvinyylikloridi) -putkesta, 

joka ei ole täysin läpinäkyvä vaan sameaa muovia, jolloin yksittäiset ledit eivät erotu 

putken ulkopuolelle [16]. Led-nauhat asetetaan keskikohtaan putken sisään koko 

matkalle. Alkuperäinen suunnitelma oli asettaa nauhat tukevan metalliliuskan 

molemmille puolille ja asettaa liuska keskelle putkea. Putki on alkuperäistä suunniteltua 

putkea kapeampi ja siihen saadaan asetettua ledit suoraan ilman vahvistavaa liuskaa, 

koska led-nauha ei mene kasaan vaan tukeutuu putken seinämiin. Led-nauhat liimattaisiin 

toisiaan vasten ja pujotetaan sellaisenaan putken sisään. Ne pysyvät tällä tavalla tarpeeksi 

hyvin putken sisällä paikoillaan. Käytettävien ledien pitää myös olla erittäin kirkkaita ja 

valaistuskulman pitää olla mahdollisimman suuri, jotta valaistus kiertää koko 360⁰ putken 

ympäri ja viereisten ledien päälle.  

Led-nauhan etuja yksittäiseen lediin verrattuna on koko terän matkalle saatu tasainen 

valo. Yksittäisessä ledissä on havaittavissa kirkkauden vaihtelua putken matkalla. 

Kuitenkin molemmilla toteutustavoilla saadaan aikaan suhteellisen hyvä visuaalinen 

tulos, ja täten virrankulutus muodostuu tärkeäksi valintatekijäksi. Led-nauha kuluttaa 

paljon enemmän virtaa usean led-valon takia ja kahvassa oleva tila rajoittaa akun kokoa, 

joten vähemmän kuluttava led on tältä kannalta parempi ratkaisu. Virrankulutuksen 

minimoiminen ei kuitenkaan ole tärkeintä saavuttaa vaan paras tulos. Pitämällä led-

nauhassa virrankulutus järkevällä tasolla säätämällä ledien kirkkautta voidaan projektiin 

valita kumpikin toteutus. Yksittäisen ledin ja led-nauhan yhdistelmä on pois suljettu 

vaihtoehto, koska led-nauha estää yksittäisen ledin valokeilan kulkeutumisen putkessa 

eteenpäin. Lopullinen valinta tähän työhön on led-nauha, vaikka yksittäistäkin lediä 

testataan käytännössä samalla. Nämä kaksi toteutustapaa kulkevat osittain rinnakkain 

työn edetessä, jolloin lopputuloksen muokkaaminen yksittäiselle ledille onnistuu myös 

myöhemmin. 

2.4 Muilla tavoin toteutettuja valomiekkoja 

Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valomiekan valo ledien lisäksi löytyy useita. Osa näistä 

menetelmistä on erittäin haastavia. Valomiekka on kuvitteellinen ase, mutta silti testattuja 

vaihtoehtoja ja hyvin vaikeasti toteutettavia ratkaisuja löytyy. Tässä työssä on valittu yksi 

helpoimmista tavoista toteuttaa aidon näköinen valomiekka. Ratkaisu on yksinkertainen, 

mutta siinä on silti monta osaa yhdistettävänä toimivaksi kokonaisuudeksi kuten kuvassa 

1 olevasta lohkokaaviosta nähdään. Työssä tehty valomiekka ei toimi aseena. Miekka 

pitää kuumentaa hehkuvaksi, jotta se toimisi aseena ja tämä menee jo ihan eri 

vaikeustasolle ratkaisun kannalta. Nyt työssä on toteutettu kaikki muut valomiekalle 

ominaiset piirteet paitsi kuuma terä. Seuraavaksi esitellään muutama vaihtoehtoinen 

toteutustapa valomiekalle, jotka olisivat paljon vaikeampia toteuttaa, mutta toisaalta 

paljon aidomman oloisia.  
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Laservalolla saataisiin toteutettua aidoin valomiekka. Oikea laservalo olisi ehdoton 

ensimmäinen vaihtoehto toteutukseen. Syntyy ongelma, että tällaista valomiekkaa ei ole 

keksitty. Laservalon pitäisi pysähtyä ilmaan, mikä on mahdotonta tämän hetkisen 

tietämyksen perusteella [2]. Ratkaisua laserin käyttämiseen ei vielä nykyisillä tiedoilla 

ole. Toisena ongelmana laservalomiekoissa on laserin vaatima teho. Suuri teho tarkoittaa 

korkeaa lämpötilaa ja suurta virtalähdettä. Miekan kahvassa on rajallinen määrä tilaa ja 

painoa tulee suuren virtalähteen mukana liikaa, jolloin miekka muuttuu 

käyttökelvottomaksi. Korkea lämpötila johtaa suureen jäähdytysjärjestelmään ja miekan 

käyttäjän turvallisuuden vaarantumiseen. 

Metallin lämmittäminen hehkuvan kuumaksi saa aikaan hohteen, joka valaisee kuin 

elokuvien valomiekat. Se leikkaa jopa metalleja kuumuutensa ansiosta niin kuin oikean 

valomiekan pitäisi tehdä [2]. Tällainen valomiekkatoteutus vaatii metallin, joka kestää 

monen tuhannen celsiusasteen lämmön taipumatta ja palamatta. Toinen suuri haaste tässä 

toteutuksessa on todella suuri virta, joka vaaditaan metallin saamiseen hehkuvaksi. Toisin 

sanoen ilman suuria ulkoisia akkuja tällainen toteutus on hyvin vaikea tehdä. 

Mahdollisesti voisi käyttää reppua akkujen kantamiseen, josta tulee virta miekan 

kuumentamiseen. Miekan liikuttaminen menettäisi kuitenkin täyden vapauden ollessaan 

johdoilla kiinni repussa. Tämä toteutusvaihtoehto ei myöskään ole turvallinen. [17]  

Vaihtoehtojen lisäksi on tehtävissä lisäosia miekkaan. Esimerkkinä tästä on ledeistä 

valmistettu kristallivoimanlähde. Fiktiivisessä valomiekassa terän voimanlähde on 

kristalli, joka näkyy hehkuvana kappaleena miekan ollessa auki tai läpinäkyvä tästä 

kohtaa. Nyt kristalli voidaan tehdä kahvaan muutamasta kirkkaasta ledistä tai 

vaihtoehtoisesti tritiumista. Ledit on helppo yhdistää muihin osiin, kun kahvan 

tekemisessä on otettu huomioon, että ledien pitää näkyä ulkopuolelle keskeltä kahvaa. 

Tritium on vedyn isotooppi, josta lähtee radioaktiivista säteilyä. Tritiumin radioaktiivinen 

beetahiukkassäteily on itsevalaisevaa ja voidaan siten käyttää valonlähteenä. Säteily ei 

ole vaarallista, koska hiukkaset pysähtyvät 7 mm aikana ilmaan ja 0.01 mm paksuiseen 

paperiin, mutta nieltynä tai hengitetty tietenkin sisältää vaaroja. [18]  
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3 KAHVA JA TERÄ 

Valomiekan kahva ja terä muodostavat yhdessä ulospäin näkyvän ulkokuoren. Ulkokuori 

suojaa elektroniikkaa ja pitää valomiekan koossa sitä heilautettaessa. Terän ja kahvan 

liitoskohta saadaan tehtyä 3D-tulostamalla kappale, jossa on juuri putken kokoinen reikä. 

Näin saadaan tukevasti terä upotettua kahvan sisään. 

3.1 Terä 

Valomiekan terä ei ole terävä nimestään huolimatta. Oikeassa valomiekassa terän ei 

tarvitse olla terävä, koska sen voimakas kuumuus sulattaa ja leikkaa niin kuin oikean 

miekan terä. Työssä terä korvataan kirkkaasti loistavalla valolla. Terän valon on tarkoitus 

olla niin voimakas, että sitä on vaikea katsoa ja näin päästään lähelle oikean miekan 

kirkkauden ja kuumuuden efektejä. Terän pitää olla putkea, joka päästää valoa läpi, mutta 

samalla myös peittää koko putken tasaisesti valolla. Materiaaliksi suunniteltiin alun perin 

PVC:tä sen ominaisuuksien, kuten läpinäkyvyyden ja vahvuuden johdosta [16]. 

Kuitenkin oikeanlaisen putken löytäminen osoittautui hankalaksi, koska putkia myydään 

enemmän isoihin firmoihin isoja määriä kuin yksittäisiä lyhyitä kappaleita tavallisille 

kuluttajille. Varavaihtoehtona oli valmiiksi valomiekkaan suunnitellun terän tilaaminen, 

mutta vain siinä tapauksessa, ettei mistään löydy sopivaa putkea. Tähän työhän sopiva 

putki löytyi. Se oli PipeLife:n PVC-LowFriction-putki. Putkessa on muutama huono 

puoli monen hyvän lisäksi. Putki on PVC:tä, mutta väriltään kermainen. Väri tuottaa 

tasaisen valomiekan kuvion, mutta himmentää valojen kirkkautta ja siksi kirkkaammalla 

putkella päästäisiin kirkkaampaan miekkaan, joka on tavoitteena. PipeLife:n putken 

halkaisija on hyvin pieni, vain 20 mm. Halkaisijan etuna on sen helppo asennettavuus 

dataprojektorista saatuun valomiekan kärkeen asennettuun linssikoteloon, mutta noin 30-

–35 mm terän paksuus olisi aidompi ja antaisi led-nauhalle enemmän valaistuskulmaa 

sekä jäähdytystilaa. Projektorista saadun sisemmän pienen linssin halkaisija on 19 mm. 

Linssin kehikko ja se miten kehikkoa työssä käytetään, näkyvät kuvassa 5. Kehikosta 

irrotetaan linssi ja käytetään linssin kehikkoa, josta vapautuneeseen 19 mm reikään 

asennetaan 20 mm putki hiomalla putken kanta reiän kokoiseksi. Näin saadaan asetettua 

terä täysin kahvan keskelle ja erittäin tiukkaan. Putken sisäosa on kirkkaan keltainen, 

mikä ei absorboi paljoa valoa ja saa siksi valon taittumaan ja heijastumaan koko putken 

matkalle. Putki on huomattavasti jäykempi kuin muut läpinäkyvät putket. Putki ei taivu 

ja kestää toisen samanlaisen valomiekan iskuja. Alkujaan miekan ei ollut tarkoitus kestää 

iskuja, mutta taipumattoman ja vahvaa terää vaativan miekan materiaali täyttää nyt myös 

iskunkestävyysvaatimuksen. Putkessa on mustalla kirjoitettu putken malli ja muut tiedot. 

Ne saadaan pois hiomalla putken pintaa tekstien kohdilta. 
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Kuva 5. Projektorin linssin kehikko yhdistää 3D-rungon ja terän yhteen. 

Putken pituudeksi valitaan alustavasti led-nauhan mitan mukaan 1 m. Oikean valomiekan 

pituus on noin 70–90 cm, joten miekasta tulee normaalia pidempi [3]. Led-nauhaa pystyy 

katkaisemaan minkä tahansa ledin välistä, mutta metrin mittaisella terällä saadaan kaikki 

ledit käytettyä, eikä siten tarvita katkaisemista. Led-nauha vie kuitenkin suuren määrän 

virtaa, ja jos virran kulutus tulee vastaan, putkea voidaan lyhentää ja samalla saadaan 

kompaktimpi miekka. Yksittäisen ledin kannalta lyhyempi miekka olisi parempi 

vaihtoehto, koska valoa riittää paremmin lyhyen miekan kärkeen asti. Yksittäinen led 

asennetaan kuitenkin vain tarpeen vaatiessa tai valitaan molemmille valaistuksille oma 

terä, joka voidaan vaihtaa samalla kun valaistus menetelmää muutetaan. 

 

Kuva 6. Kuva valomiekan terän kärjestä, johon on asennettu läpinäkyvä tuppi. 

Terän kärkeen asetetaan puolipallo tai pyöreä kartio tupeksi, jotta led-nauha pysyy terän 

sisällä. Materiaalin tarkoitus on olla samaa kuin miekan terän, mutta rakentelussa 

käytetystä putkesta ei sellaista löydy. Pitää käyttää vaihtoehtoista toteutusta eli toista 
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valoa läpäisevää materiaalia, joka tässä tapauksessa on kuvassa 6 näkyvä läpinäkyvästä 

muovista otettu kappale. Tarkoitukseen sopiva muovikappale hiotaan putken sisään 

sopivaksi ja liimataan kärjen sisään kiinni.  

3.2 Kahvan kokoaminen 

Valomiekan kahva suojaa ja pitää sisällään kaiken elektroniikan, siksi kahvaa voidaan 

työn aikana kutsua myös koteloksi. Kotelon ulkoiset osat ovat osittain metallia ja muita, 

lähinnä hienolta näyttäviä osia. Runko kuitenkin koostuu kokonaan 3D-tulostetuista 

kappaleista. 3D-tulostaminen antaa vapauden tehdä kahvasta juuri sellaisen kokoisen ja 

muotoisen kuin projekti tarvitsee.  

Onshape on osittain ilmainen online 3D-mallinnusohjelma. Ilman maksullista versiota 

projekti pitää luoda julkiseksi muiden ihmisten nähtäväksi. Ohjelma sopii kuitenkin hyvin 

työn tekemiseen, koska muotoilutyökaluja ei ole rajoitettu. Onshape tallentaa työt 

automaattisesti ja työt voidaan avata kaikilta koneilta. Data ei pääse projektin aikana 

katoamaan ja 3D-objekteja pystyy kehittämään eteenpäin vaiheittain. [19]  

Tulostukset tehtiin MakerBot Replicator+ 3D-tulostimella. Tulostettavan tiedoston 

pystyy tallentamaan STL-muodossa ja lataamaan suoraan MakerBotille, vaikka tiedosto 

vaaditaan makerbot-muodossa, oli toinen mahdollisuus ladata suoraan STL-versio. 

Tallentamalla tulostusta varten tiedoston tyyppi muuttuu makerbot-versioksi, joka on 

samalla tavalla 3D-objekti, mutta vain eri muodossa. Materiaalina käytettiin mustaa ja 

hopeaa 1.75 mm halkaisijalla olevaa PLA (engl. Polylactic Acid, polyaktidi) -filamenttia. 

Ensimmäinen tulostus oli kokonaan yhdestä kappaleesta, joka osoittautui 

epäkäytännölliseksi. Käytetyn 3D-tulostimen maksimi tulostusalue on 295x195x165 mm, 

joten osat pitää tulostaa erikseen myös elektroniikan asennettavuuden helpottamiseksi. 

Kuvassa 7 vasemmalla puolella nähdään ensimmäinen tulostusyritys, jossa toisen 

kytkimen reikä on liian pieni ja jäähdytyslevy ei mahdu ilman muokkaamista sisään. 
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Kuva 7. Vasemmalla ensimmäinen versio valomiekan rungosta suhteiden 

määrittämiseksi. Oikealla puolella uudelleen tulostettu runko osista koottuna. 

Tulostuksessa käytettiin kappaleen ulkoreunoilla kolmea kerrosta ja sisäosassa 30 %:n 

täyttösuhdetta. Kappale on niin ohut, että näillä asetuksilla se on melkein kiinteä ja erittäin 

vahva. Toisessa tulostuksessa valittiin neljä kerrosta ja 40 % täyttösuhde sisäosille, jotta 

voidaan olla varmoja rungon kestävyydestä. Tässä tulostuksessa kappale on halkaistu ja 

muut osat on myös tulostettu erikseen, jolloin on helpompi korjata mallinnuksessa 

sattuneita mitta- ja muotovirheitä. Pienempiä osia korjaamalla säästää materiaalissa ja 

ajassa. Kappaleet oli tarkoitus liittää toisiinsa tulostamalla osaan kappaleista pienet tapit 

ja vastakappaleisiin reiät tappeja varten. Tapit osoittautuivat kuitenkin liian pieniksi ja 

suurin osa katkesi heti. Uudelleen tulostaminen on kuitenkin tarpeetonta, koska tapin 

paikalle voidaan porata reikä ja asettaa metallinen tappi korvaamaan alkuperäinen heikko 

tappi. 
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4 VALOMIEKAN AKKU 

Valomiekan akun valintaan vaikuttavat jännite, akun kesto, purkuvirta ja akun muoto. 

Valomiekka vaatii akun, joka mahtuu pyöreän putken sisään ja sen pitää myös sopia 

putken muotoon. Akun pitää painaa mahdollisimman vähän, vaikka mahdollisuus on 

sijoittaa virtalähde erilliseen koteloon tarvittaessa, jos hyväksytään valomiekan 

rakenteesta poikkeaminen ja asetettaisiin ulkopuolelle ylimääräinen kotelo. Tämä 

tehdään vain, jos led-valot vaativat oikein suurta virtaa tai jännitettä. Rakentelussa 

voidaan kytkeä 18650-akkuja rinnan tai sarjaan. Rinnankytkentää hyödyntämällä saadaan 

tarpeeksi suuri purkausvirta ja rinnan kytkettyinä akut kestävät kauemmin ennen kuin 

tyhjenevät. Sarjassa akuista saa kaksinkertaisen jännitteen, jolloin ledien kirkkaus kasvaa. 

[20] 18650-mallinen akun valinta työhön johtuu sen pitkulaisesta muodosta ja sopivasta 

jännitteestä valomiekan tarkoituksiin. 18650 mallisen akun jännite on yleensä 3,6–3,7 V, 

mutta mittaukset osoittavat jännitteen olevan todellisuudessa 4,2 V [20][21]. Led-nauha 

tarvitsee 5 V:n jännitteen [10]. Tähän päästään jonkin muun mallisilla akuilla, mutta 

18650-malliset akut riittävät sarjaan kytkettynä valaisemaan led-nauhan kirkkaaksi ja 

juuri tämän akun pyöreä muoto sopii miekan kahvan sisään parhaiten. Kolme kappaletta 

18650-akkua menee hyvin lomittain, jolloin paristokytkennän halkaisija on 

mahdollisimman pieni ja rinnan kytkettynä akut pystyvät antamaan virtaa led-nauhan 

tarpeisiin. Akut saavuttavat tarvittavan tehon yhden värin kirkkaaseen valaistukseen, mitä 

juuri tavoitellaan.  

Akut vievät suuren osan tilasta kahvan sisällä, myös painoa kertyy niiden myötä. Siksi on 

tärkeää laskea, paljonko virtaa tarvitaan ja minkä muotoiset akut valitaan. 

Mahdollisimman kevyt toteutus on tavoitteena, koska valomiekat ovat erittäin kevyitä 

niiden omassa todellisuudessa. Akun muoto ei siis saa olla kulmikas toteutuksen kannalta 

ja rinnankytketään vain tarvittava määrä akkuja. Useamman akun rinnankytkentä ja isot 

akut pitää sijoittaa esimerkiksi reppuun ja sieltä virtalähteestä johdot miekkaan, jolloin 

toteutus olisi varmasti kirkas, miekka kevyt ja virtaa riittää. Tällöin kuitenkin tarvitaan 

erillinen kantamus, jonka paino voi muodostua suureksi. Kantamuksesta tulevat johdot 

myös rajoittavat liikettä ja näkyvät häiritsevästi. Langaton akku olisi hyvä ratkaisu, koska 

se mahdollistaa suuren akun ja ei häiritse miekan liikuttelua. Langaton virtalähde olisi 

paras keksintö toteutukseen, mutta valitettavasti sellaista ei vielä ole saatavilla. 
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Kuva 8. Valomiekan akut koteloissa sarjaan kytkettynä. Kuvan 3D-tulostettuun 

koteloon sijoitetaan akut. 

Akut pitää asentaa tukevasti miekan heilumisen ja iskujen takia. Siksi akkujen latauksen 

pitää tapahtua ulkopuolelle sijoitettavasta latauspistokkeesta. Näin voidaan asentaa akut 

hyvin kiinteästi kahvan sisäpuolelle ja käyttö helpottuu. Toinen vaihtoehto on kuvassa 8 

näkyvä tapa jättää miekkaan mahdollisuus avata kotelo akkujen kohdalta. Näin saadaan 

akut ulos latausta varten. 
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5 VALOMIEKAN ÄÄNIEFEKTIT 

Valomiekan oleellinen osa on äänet, joita kuuluu oikean valomiekan laserterästä. 

Rakentelussa käytetyt led-valot eivät kuitenkaan tuota lainkaan ääntä. Asia saadaan 

korjattua toteuttamalla kaikki oikean valomiekan pitämät äänet pienellä kaiutinpiirillä. 

Arduinossa riittää vapaita pinnejä tarpeeksi kaikille tarvituille moduuleille, vaikka äänen 

tuottaminen viekin suurimman osan projektin Arduinon pinneistä. 

Kaiutin sijoitetaan valomiekan kahvan pohjalle akkujen alapuolelle kaikkein alimmaksi, 

koska kahvan pyöreä muoto ja pyöreä kaiutin sopivat yhteen ja vain toinen kahvan päistä 

on enää käytettävissä. Kaiuttimen päälle tulee vain suoja, joka peittää sen näkyvistä ja 

samalla suojaa iskuilta. Suojan tulee olla ohut tai vaihtoehtoisesti sisältää reikiä, joista 

ääni pääsee etenemään hyvin ulkopuolelle. Kaiutin myös upotetaan 3D-tulostetun kahvan 

sisään, jolloin kaiuttimen ei tarvitse kestää iskuja. Miekalla iskiessä kaiutin tärähtää. 

Tärähdyksen pystyy suojaamaan pehmusteilla tai jousilla. Projektissa lisätään tämä 

suojaus vasta siinä tapauksessa, jos ensimmäinen kaiutin ei kestä tärähtämistä. 

Kaiutin on vain 36 mm halkaisijaltaan, jotta se mahtuu hyvin kahvan sisään. VS-K36WP-

50-kaiuttimessa on muovinen kalvo, joka suojaa sitä kosteudelta. Tämä mahdollistaa 

äänen ja ilman kulkureikien tekemisen kahvan pohjaan, koska kosteus ei riko kaiutinta. 

Ulkokäyttöön tarkoitettu kaiutin ei ole välttämätön, mutta hyvä lisä kestävyyttä vaativaan 

miekkaan, jota käytetään testattaessa pimeällä ulkotiloissa ilmankosteuden ollessa 

korkealla. Painoa kaiuttimella on vain 6 g, joten se ei tuo juuri yhtään lisää painoa 

miekkaan, mitä voisi odottaa kaiuttimen aiheuttavan. Kaiutin toimii Suomen olosuhteissa 

hyvin, koska lämmönkestoksi on ilmoitettu -40–+70 ⁰C. [22] Toinen vaihtoehto 

kaiuttimeksi on 8 Ω, 0,5 W ja 58 mm halkaisijalla oleva normaali kaiutin ilman mitään 

lisäominaisuuksia. Tämä saadaan sijoitettua miekan sisään laajentamalla pohjakappaleen 

halkaisijaa. Tämä vaihtoehto tuo hiukan lisää painoa, mutta ei merkittävästi. Tämän 

vaihtoehdon etuna on kuitenkin parempi äänenlaatu ja äänenvoimakkuus verrattuna 

pienempään kaiuttimeen. Kosteuden kestoa ei ole, mutta todennäköisemmin, jokin toinen 

osa hajoaa kaiutinta ennemmin kosteuteen. Lopputulokseen valittiin normaali kaiutin 

paremman äänenlaadun saavuttamiseksi. 

5.1 Äänen tuottaminen Arduinolla 

Kaiutinta soitetaan ja ohjataan Arduinon avulla. Arduino vaatii SD (Secure Digital) -

korttimoduulin äänen tallentamiseen ja lukemiseen. Tässä työssä on käytetty microSD-

kortin lukemiseen tarkoitettua moduulia. Moduuli toimii Arduinon antamalla 5 V:n 

jännitteellä. Toimintajännitteen kytkemisen lisäksi moduulissa on 4 muuta pinniä: CS 
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(Chip Select), SCK (engl. Synchronous Clock, Synkroninen kellosignaali), MOSI (Mas-

ter Out Slave In) ja MISO (engl. Master In Slave Out). Arduino saadaan koodattua niin, 

että se tunnistaa moduulin pinnit kommunikointia varten. CS on pinni, jolla Arduino 

Nano tunnistaa moduulin. CS kytketään Arduinon pinniin 4 tunnistamista varten. SCK, 

MISO ja MOSI ovat SPI (engl. Serial Peripheral Interface, sarjaliikennerajapinta) -väylän 

kommunikointia varten. SCK yhdistetään pinniin 13, MISO pinniin 12 ja MOSI pinniin 

11. Pinnit löytyivät suoraan Arduino Nanon piirikaaviosta ja dokumentoinnista sekä 

myöhemmin työssä tulevasta kuvasta 11, jossa näkyvät Nanon pinnien nimet ja paikat. 

[23][24][25][26][27][28]  

Koodi tarvitsee TMRpcm-kirjaston soittaakseen äänitiedoston. Kirjastosta pystytään 

esimerkiksi asettamaan äänenvoimakkuus ja mistä pinnistä audiosignaali tulee ulos. [29]  

Koodiin lisätään myös SD ja SPI -kirjastot, jotta SD-kortti tunnistetaan ja sen kanssa 

voidaan kommunikoida. Aluksi testikoodilla soitetaan yksi äänitiedosto ennen kuin 

siirrytään vaihtamaan äänitiedostosta toiseen. Määritetään CS-pinniksi 4 ja kaiuttimen 

audiosignaalin pinniksi 9. Tämän jälkeen tarkistetaan, saadaanko SD-kortti luettua serial 

monitorissa ja voidaanko aloittaa äänitiedoston soittaminen. [25][30]  

SD-korttimoduuli tukee 2 GB ja suurempia micro SD ja SDHC -kortteja [24]. Micro SD-

korttina projektissa on käytetty 2 GB kokoista korttia, johon mahtuu useampi tarvittava 

valomiekan ääniefekti. Äänien tiedostojen pitää olla .wav-tyyppisiä äänitiedostoja ja 

niiden pitää olla 8 bittisiä yksikanavaisia eli monoääniä. Tiedostojen taajuuden pitää olla 

16000 Hz eli 16000 näytettä per sekuntiin muutettuja, koska signaalin raja menee 300–

20000 Hz. [26][27][28] Työtä tehdessä kytkentä saatiin kuntoon, koska SD-moduulin 

lukeminen onnistui ja yksi äänitiedosto soi onnistuneesti. Ongelmia kuitenkin muodostui 

soittaa muita äänitiedostoja. Ongelman syyksi osoittautui palvelu, jolla tiedostot 

muunnettiin. Kaikilla palveluilla muunnetut äänet eivät kääntyneet Arduinolle sopiviksi, 

joten käytettiin vain palvelua, jolla oltiin saatu ensimmäinen onnistunut tiedosto tehtyä. 

5.2 Vahvistin 

Arduinosta ulostuleva audiosignaali on niin heikko, ettei sitä melkein kuule ilman 

vahvistusta. Kaiutin tarvitsee ehdottomasti vahvistimen tuottaakseen tarpeeksi 

voimakkaan äänen. Ilman vahvistinta pohjassa olevaa pientä kaiutinta on vaikea kuulla. 

Vahvistimeksi valitaan yksi yleisimmistä matalan jännitteen äänivahvistimista: LM386 

[31]. Tässä työssä olisi helppo muutamalla komponentilla saada itse luotua oma LM386-

vahvistinpiiri, mutta ajan, tilan ja helppokäyttöisyyden vuoksi käytössä on valmis 

TDA2030A-moduuli, joka vastaa melkein ominaisuuksiltaan LM386-vahvistinta. 

TDA2030A:n antama teho on suurempi kuin LM386:ssa [31][32]. Moduuli sisältää 

kytkennät kaiuttimeen, säädettävän äänenvoimakkuuden ja kytkentäpinnit. 

Äänenvoimakkuuden säätö voidaan tuoda kahvan ulkopuolelle kierrettäväksi säätimeksi, 

jolloin moduuli on poissa näkyvistä, mutta ulkoapäin voi muuttaa äänenvoimakkuutta 

ilman koodin muokkaamista. LM386-moduuli toimii Arduinon 5 V:n jännitteellä ja 
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pienellä virrankulutuksella, mutta voidaan myös yhdistää ulkoiseen akkuun, jos tarvitaan 

lisää vahvistusta äänenvoimakkuuteen. Valittaessa vahvistimeksi TDA2030A ja 

testaamalla kytkentä osoittautui, ettei Arduinon 5 V riittänyt kunnolla antamaan 

voimakasta ääntä. Vahvistinmoduulissa on 5–18 V:n sisääntulokäyttöjännitteen alue, 

joka mahdollistaa vahvistimen kytkemisen samaan jännitelähteeseen, mihin miekan ledit 

on kytketty [31]. Näin vahvistin vahvistaa signaalia riittävästi ja kaiuttimen tuottama ääni 

on voimakasta. Moduulissa on neljä pinniä, joista kaksi on varattu maalle ja yksi 

käyttöjännitteelle VCC ja viimeinen on varattu sisään tulevalle signaalille eli IN pinnille. 

IN-pinniin tulee audiosignaali Arduinon pinni 9:ltä. 

 

5.3 Ääniosien liittäminen valomiekkaan 

Ensimmäinen testi soittaa Arduinolla valomiekan ääniä osoittautui hankalaksi. 

Kytkennästä ei löytynyt vikaa, mutta ulostulosta tuli vain kohinaa. Tarkistettiin 

mahdolliset virhelähteet: vääränkokoinen micro SD-kortti, kaiuttimen aiheuttama liian 

suuri kuorma tai äänitiedoston väärä muoto. Kokeilu eri kokoisilla SD-korteilla ei 

auttanut. Tilatun kaiuttimen kuorma on 50 Ω, joka on iso halutuksi kuormaksi. 

Vaihtaminen 8 Ω kaiuttimeen ei kuitenkaan tuottanut haluttua muutosta. SD-kortin lukija 

antoi hyviä tuloksia, vaikka muutaman kerran Arduinon käyttöliittymän serial monitori 

kertoi, että SD-korttia ei saada luettua. Kortin lukeminen epäonnistui kytkentälevyn ja 

liittimien huonon kontaktin takia. Näitä liitoksia parantamalla Arduino onnistui lukemaan 

SD-kortin. Ulostuleva signaali oli LM386-vahvistinmoduulinkin kanssa epäselvää ja 

heikkoa. Lisäämällä laulua äänitiedostoon saatiin selville piirin toimivan. Laulu oli 

kuitenkin hyvin epäselvää ja liian hiljaista valomiekan toiminnan kannalta. Äänitiedoston 

muokkaaminen parempilaatuiseksi ei toiminut. Muokkaaminen lopetti äänitiedoston 

soittamisen kokonaan ja palasi pelkkään kohinaan. Arduino ei pysty soittamaan kuin 

tietyn laatuista signaalia [26][27][28]. Ulostulosignaali saadaan oikealla vahvistuksella 

kuulostamaan hyvältä. Arduinon lähettämä signaali vahvistinmoduulin vahvistamana 

säröytyy, eikä vahvistu tarpeeksi pitääkseen valomiekalle tyypillisiä ääniä. Tuloksena 

päädyttiin vahvistimen olevan huonolaatuinen, mutta tämä osoittautui vääräksi 

päätelmäksi. Äänen laatu parani huomattavasti muokkaamalla koodia, parantamalla 

kytkentää ja asettamalla kaiutin koteloon. Kotelon puute aiheutti pienen kaiuttimen 

ääniaaltojen leviämisen vapaaseen tilaan, jolloin äänen voimakkuus oli erittäin heikko. 

Vielä enemmän auttoi jännitteen nostaminen, joka vahvisti audiosignaalia kuuluvalle 

tasolle.  
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6 GYROSKOOPPI JA KIIHTYVYYSANTURI 

MPU6050 on IMU (engl. Inertial measurement unit, liikkeen mittausyksikkö) -sensori, 

joka sisältää kolmen akselin gyroskoopin ja kolmen akselin kiihtyvyysanturin. MPU6050 

pystyy tunnistamaan liikettä ja kääntymistä kaikkiin suuntiin kolmen akselin ja kahden 

eri sensorin yhdistelmällä. Sensorilla saadaan tieto kappaleen paikasta ja millaisessa 

kulmassa kappale on x-, y- ja z-koordinaatteina. Moduuli on helposti Arduinoon liitettävä 

ja sitä kautta ulostuleva data on tarkkaa, vaikka moduuli on yksinkertainen ja halpa. 

MPU6050 on muihin saman kaltaisiin sensoreihin verrattuna tarkempi, koska siinä on 

yhdistetty gyroskooppi ja kiihdytysanturi. Saadaan siis kuusi arvoa ulostulona [33]. [34] 

MPU-sensori pohjautuu MEMS (engl. Microelectromechanical system, 

mikroelektromekaaninen systeemi) -teknologiaan, koska siinä on mekaanisia osia. 

MEMS-teknologialla voidaan tehdä yhdestä millimetristä yhteen mikrometriin asti olevia 

sähkömekaanisia laitteita ja osia. [35][36] Mekaanisten osien ei tarvitse olla liikkuvia, 

mutta MPU6050:ssa on juuri näitä todella pieniä liikkuvia osia [37]. MEMS antaa 

mahdollisuuden tehdä moduulista erittäin pienen [35][36]. Projektissa kotelon sisään 

tulevien osien pitääkin olla pientä, koska itse kotelo on pienen kokoinen. 

MPU6050 tarvitsee 3–5 V teholähteen toimiakseen [38]. Arduinon omat lähteet ovat 3,3 

V ja 5 V [23]. MPU6050 osoittautui toimivan myös 3,3 V:lla, mutta päätettiin käyttää 5 

V paremman suorituskyvyn takaamiseksi. MPU6050 tarvitsee toimiakseen Arduinon 

kanssa I2C (Inter-integrated Circuit) -protokollaa, jotta yhteys saadaan muodostettua ja 

sitä varten tarvitaan I2C:lle oma kirjasto koodiin. [33][34] Kuvassa 9 on nähtävillä 

MPU6050 pinnit joihin Arduino kytketään. 

 

Kuva 9. Kuvassa on nähtävissä työssä käytetty MPU6050-sensori ja näkyvillä 

kaikkien pinnien nimet. 
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Kuva 10. MPU6050 -sensori kytkettynä Arduino Nanoon valmiina lähettämään 

dataa. Testialustalla saadaan testattua sensorin toiminta. 

Arduinon pinni 2 on kytketty MPU6050 INT-pinniin, koska testauskoodissa sitä 

käytettiin keskeytyksiin ja näin ollen myös lopullisessa koodissa, joka on muokattu 

testikoodista. Arduinon pinni 4 on SDA pinni, joka kytketään MPU:n SDA-pinniin. 

Vastaavasti Arduinon 5 pinni SCL kytketään sensorin SCL-pinniin. SDA ja SCL -

pinneistä lähtevät kytkennät yhdistävät MPU6050:n ja Arduinon I2C-protokollalla 

toisiinsa tiedon siirtämiseksi [27]. Kuvassa 10 Arduino on liitettynä MPU6050-sensoriin 

kommunikoinnin testaamiseksi.  

6.1 Kiihtyvyysanturin ja gyroskoopin toiminta 

Pietsosähköinen ilmiö on tiettyjen materiaalien kykyä kerätä sähkövarausta, kun 

materiaaliin kohdistuu puristavaa tai painavaa voimaa. Pietsosähköisen materiaalin 

puristaminen aiheuttaa negatiivisten ja positiivisten varausten jakautumisen kappaleessa. 

Tämä taas aiheuttaa sähkökentän ja näin kappaleeseen varauksen. Syntynyttä varausta 

käytetään pietsosähköisissä komponenteissa. [39][40]  

Kiihtyvyysanturi on MPU6050:n tärkein anturi ja tässä kandidaatintyössä myös tärkeässä 

roolissa. Anturin toiminta perustuu pietsosähköiseen ilmiöön. Anturin sisällä on liikkuva 

osa, joka pääsee liikkumaan vapaasti. Tarpeeksi voimakkaan kiihdytyksen kohdistuessa 

anturiin sisällä oleva kappale liikkuu gravitaatiovoiman vaikutuksesta siihen seinämään, 

johon kallistuminen tapahtuu. Koskettaessa seinämää siihen kohdistuu voima, joka 

laukaisee pietsosähköisen ilmiön. Pietsosähköinen ilmiö saa aikaan virran siihen 

seinämään, johon kappale koskettaa. Analysoimalla mistä seinästä virta tulee, saadaan 

tietoon suunta ja kulma, mihin koko anturi liikkuu. [33]  
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Gyroskooppikin perustuu pietsosähköiseen ilmiöön, kun kyse on mikroluokan kokoisesta 

gyroskoopista [41][42]. Gyroskoopin sisällä ovat pietsosähköiset kiteet asetettuina niin, 

että ne pitävät välissään paikallaan pitkänomaista kappaletta. Tämä kappale pääsee 

vääntymään, kun gyroskooppiin kohdistuu voima, joka kääntää gyroskooppia. Kiteitä on 

yleensä kaksi, joista toinen tunnistaa kohtisuoraa liikettä ja toinen kiertävää liikettä [42]. 

Kappaleen vääntyminen aiheuttaa pietsosähköisen ilmiön kiteissä, jolloin niihin syntyvä 

virta voidaan analysoida ja saadaan tieto, mihin suuntaan gyroskooppi on kallistunut. [33]  

Gyroskoopista mittaa kulmanopeutta ja se antaa tulokseksi koko ajan x-, y- ja z-arvoja 

[41]. Näiden perusteella voidaan asettaa valomiekan efektit vaihtumaan. Esimerkiksi 

seurataan x-akselin arvoja ja kun muutos on yli 30 astetta, asetetaan haluttu tapahtuma 

koodiin. Gyroskoopilla saadaan kulman arvo tarkasti, mutta ääniefektin tapahtuessa 

miekassa efekti tapahtuu koodissa helposti uudestaan, jos kulma ei muutu tarpeeksi. 

Tämä tekee kiihtyvyysanturista paremman vaihtoehdon valomiekassa käytettäväksi. 

6.2 Ohjelmakoodi 

Sensori tarvitsee toimiakseen ohjelman ja tämä saadaan toteutettua lisäämällä kirjasto 

MPU6050:lle, jotta saadaan kaikki tarvittavat osat koodin toimintaan. MPU:n kirjastosta 

löytyy muun muassa valmis koodi, jolla pystyy testaamaan sensorin toimintaa. [33] Kun 

koodi on ladattu tietokoneelta Arduinoon, IDE (engl. Integrated development 

environment) -väylän kautta pystyy koodin ajamaan tietokoneella. Gyroskooppi toimi 

hyvin testien mukaan ja arvot olivat tarkkoja sensoria käänneltäessä. Saatujen arvojen 

tarkkuus riittää tässä rakentelutyössä varmasti, koska ennen kuin mitään asetetaan 

tapahtumaan, täytyy sensorin kääntyä vähintään monta kymmentä astetta. Tämä johtuu 

siitä, että valomiekka pitää ääntä vasta suuremmissa käännöksissä ja heilautuksissa. 

Myöhemmin ohjelmaa testattaessa kävi ilmi, miksi valomiekan kulman seuraaminen ei 

aina ole paras vaihtoehto muuttaa ääntä. Arvot olivat tarkkoja toisin kuin 

kiihtyvyysanturista saadut arvot, mutta ongelmia syntyi kulman arvon jäädessä tietyn 

asteen yläpuolelle tai alapuolelle. Valomiekkaa heilauttaessa tiettyyn suuntaan kulma 

muuttuu ja se jää tiettyyn arvoon, jos valomiekkaa ei palauteta alkuperäiseen asentoon. 

Tämä kulman arvo laukaisee tietyn, yleensä liikettä kuvaavan, ääniefektin, mutta 

jäädessään johonkin asentoon ääniefekti voi laueta uudelleen ilman liikettä. Siirryttiin 

kiihdytysanturin puolelle, koska se ainakin seuraa liikettä, eikä tee paikallaan mitään. 

Näin oli oletuksena, mutta kiihdytysanturin ongelmana oli saadun arvon heittelehtiminen, 

joka aiheutti myös ei toivottuja ääniefektejä. 
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7 ARDUINO 

Valomiekan tekemiseen ja toimintojen testaamiseen käytössä on kolme Arduino Nano -

mallista mikrokontrolleria. Kuvassa 11 on Arduino Nano, joka tulee valomiekan kotelon 

sisään. Alustavasti käytetään vain yhtä Arduino Nanoa, mutta riippuen toimintojen 

määrästä koodissa ja moduulien käyttämiseen tarvittavasta kapasiteetista kahvaan 

voidaan sijoittaa useampikin Arduino. Nano-malli on kompakti ja soveltuu malliltaan 

hyvin valomiekkaan. Sillä pystyy tekemään kaiken tarvittavan ja kapean suorakaiteen 

muodon ansiosta se sopii putken sisään. Arduino Nanossa on 30 pinniä levyn reunoilla ja 

6 pinnin ISP (engl. In-circuit Serial Programmer, piirin sisäinen sarjaohjelmoija) -

piikkirima ohjelmointia varten [23]. Kaikki ohjelmointi kuitenkin tehtiin Mini-B USB 

(engl. Universal Serial Bus, sarjaväyläarkkitehtuuri) -liittimen kautta [23]. 

 

Kuva 11. Työssä käytetty Arduino Nano-mallinen mikrokontrolleri. 

Toimintajännitteeksi Arduino Nanon sisäänmenoon tarvitaan 7–12 V. Tässä työssä 

toimintajännite on 5–8 V. [23] Testaamalla saadaan osoitettua, että ledit syttyvät ja 

Arduino toimii pienelläkin 3,7 V jännitteellä, joka tulee 18650-akusta. Toimintajännite 

saadaan akuista, joita käytetään myös ledien valaisemiseen. Alhainen toimintajännite voi 

aiheuttaa ongelmia monen eri moduulin pyörittämisessä. 

Muistien koot Arduino Nanossa ovat Flash-muisti 32 kb, SRAM (engl. Static Random 

Access Memory, staattinen RAM-muisti) 2 kb ja EEPROM (engl. Electronically Erasable 

Programmable Read-Only Memory, haihtumaton puolijohdemuisti) 1 kb. Flash-muistin 

pitää riittää kaikkien koodien kirjoittamiseen, jos muisti loppuu tai SRAM:n teho ei riitä, 

käytetään useampaa Arduinoa. Flash-muisti säilyttää kaiken valomiekkaa ohjaavan 

koodin, vaikka Arduino olisi sammutettuna. [23]  
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Koodin kirjoittamiseksi ladattiin Arduinon IDE, jossa pystyy kirjoittamaan C-koodia ja 

lataamaan koodin Arduinoon. IDE:ssä pitää valita, mikä Arduinon malli on käytössä, ja 

missä USB-portissa mikrokontrolleri on kiinni. Näin voidaan aloittaa koodaaminen. 

Myöhemmin tulee vastaan lisäosien eli erilaisten kirjastojen tarve, jotta saadaan tehtyä 

kaikkia haluttuja ominaisuuksia koodissa. Esimerkiksi SD-kortin lukemiseen tarvitaan 

useampia kirjastoja moduulin tiedonsiirtoväylien määrittämiseksi ja kortin lukemiseen. 

[43]  

Koodaaminen lähti liikkeelle Arduinon valmiilla “blink”-koodilla, jolla saa Arduinon 

sisään rakennetun ledin vilkkumaan. Ensimmäiseksi siis testattiin Arduinon toiminta ja 

koodin latautuminen levylle. Seuraava vaihe oli tehdä ulkoinen kytkentä ja määrittää 

signaalin ulostulopinni. Tämä testattiin asettamalla 100 Ω:n vastus ja led-valo sarjaan. 

Testit onnistuivat ja aloitettiin koodaaminen projektissa tarvittavien valojen 

koodaamisella. Koodin setup-funktiossa määritetään ulostulopinnit ja se suoritetaan siksi 

vain kerran ohjelman toimimisen ja aloittamisen takia. Tämän jälkeen lähtee pyörimään 

loop-funktio. Silmukka-funktiossa suoritetaan komennot ledien värien vaihtamiseksi ja 

ääniefektien muuttamiseksi. Silmukassa tarkastellaan koko ajan, onko nappia painettu tai 

gyroskoopin asento muuttunut. [43]  
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8 JÄÄHDYTYS 

Monet led-valot eivät tarvitse jäähdytystä niiden pienen energiankulutuksen ja siten 

vähäisen lämpenemisen takia. Valomiekka vaatii kuitenkin erityisen tehokkaan tai 

tehokkaita ledejä. Ensimmäiset testit yksittäisellä PC8N-ledillä osoittivat tehokkaan 

jäähdytyksen tarpeen. Lämpömittarin puutteen vuoksi lämpenemistesti tehtiin 

käytettävissä olevalla menetelmällä eli arvioimalla. Lediä ei pystynyt koskettamaan 

viiden minuutin käytön jälkeen. Led siis kuumenee paljon, joka voi aiheuttaa laitteen 

toiminnan heikkenemistä tai jopa laitteen palamisen lämpötilan noustua korkealle [44]. 

Yksittäinen teholed siis kuumenee erittäin paljon. Yli 70 ⁰C:n lämpötila alentaa ledin 

käyttöikää ja valaistustehokkuutta [44]. Lämpötila saadaan pysymään suhteellisen 

alhaisena jäähdyttämällä. Käytännön toteutuksessa ratkaistavana on, kuinka suuri 

jäähdytyksen tehokkuuden pitää olla, sekä jäähdytyksen toiminta pienessä tilassa. Tähän 

on olemassa muutamia vaihtoehtoja, joita käsitellään seuraavaksi. 

8.1 Jäähdytyslevyn käyttö 

PCB (engl. Printed Circuit Board, piirilevy) -ledin pohjassa on koko matkalta metallia, 

josta lämpö pitää saada johtumaan ympäristöön konvektiolla tai johtumalla. 

Jäähdytyslevyn asentaminen ledin metallista pohjaa vasten on joka tapauksessa tehtävä, 

vaikka muitakin jäähdytystapoja lisättäisiin. Levyt asennetaan tasaiset puolet vastakkain 

ja väliin laitetaan lämpöä johtavaa tahnaa tai lämpöä johtavaa liimaa, jotta levyt ovat 

tiiviisti vastakkain ja kaikki lämpö saadaan johtumalla liikkeelle, koska konvektio on 

paljon vähäisempää pienen led-moduulin pinnalta. Jäähdytyslevyt ovat usein alumiinista 

valmistettuja sen hyvän lämmönjohtavuuden takia, joka on alumiinille 237 W/(m*⁰C) 

[45].  

Rakentelussa vaihtoehtoina ovat täysin ledille tarkoitettu jäähdytyslevy tai 

elektroniikkalaitteesta otetun jäähdytyslevyn muokkaaminen. Putken sisään sopivan ja 

oikean kokoisen jäähdytyslevyn löytäminen on hankalaa, mutta löydettäessä se olisi 

tietenkin erinomainen ratkaisu. Toisten elektroniikkalaitteiden jäähdytyslevyt ovat 

kaiken kokoisia ja muotoisia, joista voi muokata putken kokoisen ja valita tarpeeksi 

tiheillä ja pitkillä piikeillä varustetun levyn. Jäähdytyslevyn ominaisuuksiin vaikuttaakin 

piikkien määrä ja piikkien pituus, levyn pinta-ala ja korkeus. Valomiekan putkeen 

asennettavalla levyllä on tarkalleen sama halkaisija kuin itse miekalla. Käytetty levy oli 

alun perin neliön muotoinen, josta muokkaamalla saatiin putkeen sopiva kappale. Näin 

saadaan käytettyä kaikki mahdollinen tila jäähdytyspinta-alan optimoimiseksi. Piikkien 

pituus on 27 mm ja yhteensä piikkejä jäi muokkaamisen jälkeen jäljelle 82.  
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Vaihtoehtoinen toteutus jäähdytyslevylle on jäähdytysputki. Led asetettaisiin putken 

päähän ja putken ympäri kiertää eviä eli jäähdytyslevyjä, joiden paksuudella on myös 

merkitystä lämpösäteilyn kannalta. Jäähdytysputken etuna on sen malli, joka on valmiiksi 

pyöreä kuten kuvassa 12 ja siksi putki sopii kahvan sisään. Malli on myös vielä enemmän 

tarkoitettu pienelle ledille, joka sopii putken päähän ja näin pääsee johtamaan lämpöä 

koko pinta-alaltaan putkeen. [46] Tämän mallista jäähdytintä ei ollut vielä käytössä työn 

aikana, mutta vaihdetaan osan löytyessä.  

 

Kuva 12. Jäähdytysputki ja havainnollistava kuva miten led asennetaan 

jäähdytysputkeen. Muokattu lähteestä [46]. 

Led-nauhaan tulee myös jäähdytyslevy, mutta hyvin paljon erilainen kuin yksittäiseen 

lediin asennettava. Jäähdytyslevy toimii samalla led-nauhan tukena ja nauhat 

asennetaankin levyn molemmille puolille. Levy on koko miekan terän pituinen ja on 

ainoa jäähdytys led-nauhalle. Nauhan yksittäinen led ei ole niin tehokas, että led-nauha 

kuumenisi paljoa, jos nauha ei ole täydellä kirkkaudella. Jäähdytys on riittävä, kun 

käyttöaika on tarpeeksi lyhyt ja kirkkaus ei ole täydellä teholla eli valkoista valoa on 

tämänkin takia vältettävä.   

8.2 Tuuletin 

Tuulettimen täytyy olla niin pieni, että se mahtuu kahvaosan sisään. Tuuletin johdattaa 

jäähdytyslevystä lämpöä pois ja siten viilentää lediä. Tuuletin sijoittuu kahvan sisään 

putken suuntaisesti, jolloin pohjassa pitää olla reikiä ja mahdollisuuksien mukaan 

komponentit poissa tieltä ilmavirtauksen mahdollistamiseksi. Komponentteja on 

kuitenkin niin paljon tiellä, että tuuletin pitää asentaa kahvan kyljestä puhaltamaan 

ulospäin. Tuulettimen näkyminen ei kuulu valomiekkaan, mutta suunnitelmaan sopivat 

kosmeettiset muutokset, jotka eivät häiritse valomiekan tunnistamista, voidaan ottaa 

käyttöön. 

Led-nauhan jäähdyttäminen tuulettimella on oikein hyvä vaihtoehto, koska tällöin 

saadaan kaikki ledit jäähtymään jo yhdellä tuulettimella ilman virratessa koko putken 

matkalla. Tuuletus miekan terän sisään led-nauhaa käytettäessä toimii, mutta ongelmia 

syntyy suunnittelun kannalta. Terän sisällä ei ole mitään paikkaa asentaa tuuletinta, joka 
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ei häiritse valon kulkua, sillä vaikka tuuletin olisi läpinäkyvä se heijastaa valoa 

epäideaalisiin suuntiin. 

8.3 Vesijäähdytys 

Tehokkain tapa jäähdyttää on vesijäähdytys. Syy, miksi vesijäähdytys tehokkuutensa 

lisäksi sopii valomiekkaan, on läpinäkyvät vesiputket. Nämä putket valaisemalla 

saataisiin kahvaosaan scifi-efektejä ja uutta tapaa luoda valomiekan tyyliä 2000-luvulla. 

Tällainen varmasti olisi mahdollista toteuttaa, mutta taas pitkän pohdinnan jälkeen voi 

todeta toteutuksen vaativan monen asian onnistumista ja enemmän suunnittelua. 

Vesijäähdytys vaatii kahvaan sopimatonta koneistoa. Painoa ja virrankulutusta tulee 

liikaa, koska projektissa keskitytään kevyeen ja pieneen koteloon.  

Kaikkien yhdistelmä eli jäähdytyslevy kiinni ledissä, tuuletin tuulettamassa 

jäähdytyslevyä ja vesijäähdytys menemässä jäähdytyslevyn läpi olisi tehokas ja erittäin 

hieno tapa toteuttaa valomiekan jäähdytys. Näin suurta jäähdytystä eivät kuitenkaan 

työssä käytetyt ledit vaadi.  

8.4 Jäähdytysjärjestelmän asennus 

Työssä käytetään yhden ledin jäähdyttämiseen jäähdytyslevyä. PCB-led-moduuli 

asetetaan jäähdytyslevyä vasten. Ledin taakse levitetään lämpötahnaa lämmön 

johtumisen parantamiseksi ja varmistamaan johtuminen. Käytössä on helpon saatavuuden 

ja käytännössä samaan tehtävään tarkoitettu COOLER MASTER:n tietokoneen CPU:n 

(engl. Central Processing Unit, prosessori) lämmönjohdatustahna. Tahnan 

lämmönkestävyys on 177 ⁰C:kseen asti, joten se kestää led-valon lämmönnousun [47]. 

Lämpötahnan levityksen jälkeen led juotetaan kiinni jäähdytyslevyyn reunoistaan. Juotos 

osittain johdattaa lämpöä lediltä levylle pitäessään ledin samalla paikallaan. 

Käytetyn jäähdytyslevyn muoto on neliön mallinen, koska se on tarkoitettu erilaiseen 

elektroniikkasovellukseen. Käytössä on kuitenkin raudan muokkaamiseen sopivat 

työkalut, jolloin alumiinista saadaan kulmat leikattua ja hiottua pyöreän mallisiksi. Etuna 

on juuri halutun kokoinen jäähdytyslevy, joka ei ole täysin pyöreä, jolloin johdot 

mahtuvat kulkemaan pyöreän kahvan sisällä. Hyötynä neliölevyssä on mahdollisuus 

valita monen mallisia levyjä esimerkiksi hyvin pitkillä piikeillä varustettuja. Tästä syystä 

käyttöön jää 8*12-14=82 kpl ja 27 mm pitkää ohutta piikkiä johtamaan lämpöä pois. 

Muutama piikki tietenkin menetettiin muokkauksessa.  
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9 VALOMIEKAN KYTKIMET 

Valomiekan kytkimillä säädetään käyttäjän toimesta miekan toiminnallisuutta. 

Kytkimien tehtävä on vaikuttaa valomiekan ääniin ja valojen toimintaan, kun käyttäjä 

niin haluaa. Painalluksen tapahtuessa pitää tapahtua kaksi asiaa yhtä aikaa, koska kytkin 

on liitetty valoja ohjaavaan ja ääniä tuottavaan Arduinoon. Kytkin pystyy vaikuttamaan 

molempiin efekteihin. Haluttaessa vaihtoehtoisesti voidaan lisätä kytkimiä tai muokata 

koodia, jotta saadaan vain toisessa efektissä tapahtumaan muutoksia.  

Tässä työssä on käytössä yksi pietsosähköinen kytkin: PS193Z10Y51. Tämän kytkimen 

tehtävä on sytyttää ja sammuttaa valomiekka. Pietsosähköinen kytkin antaa 

mahdollisuuden miekan sytyttämiseen mahdollisimman pienellä liikkeellä niin, että ei 

edes huomaa kytkintä painettavan. Vaihtoon vaaditaan 6 N voima eli vain noin 612 g 

painava painallus, koska se on PS193Z10Y51-kytkimelle tämän verran [48]. Näin 

luodaan efekti valomiekan sytytykseen, jolla saadaan se näyttämään siltä kuin kahvassa 

olisi sormitunnistus. Kytkimessä on vain kaksi asentoa, ON ja OFF, mutta koodissa 

voidaan laskea painalluksien lukumäärä, jolloin toimintoja voi olla useampia myös 

kaksiasentoisella kytkimellä. Tämä kytkin kuitenkin sytyttää ja sammuttaa miekan, eikä 

väliin haluta mitään ylimääräistä. Tästä syystä käytetään toista kytkintä muihin 

toimintoihin. PS193Z10Y51-kytkimessä on kiiltävän punainen metallipinta. Punaista 

väriä on usein käytetty valomiekkojen sytytyspainikkeissa. Kytkimen halkaisija 19 mm 

on suhteellisen iso kahvaan sovitettavaksi. Pitää siis ottaa asennusvaihe ja asennuskohta 

huomioon kahvan suunnittelussa. Komponenttia tilatessa otettiin asia huomioon, koska 

asennus on mahdollista näinkin isolle kytkimelle ja kytkimen kytkentätapa ja väritys 

sopivat valomiekkaan muita paremmin. Siksi valinta osui tähän kytkimeen. [49]  

Toiseksi pääkytkimeksi valinta osuu led-valolla varustettuun kytkimeen. Kytkimessä on 

renkaan muotoinen oranssi led-valo. Led-valo tuo lisää valomiekan näkyvyyttä, vaikka 

perinteisesti kahvaosissa ei ole mitään hohtavaa. Valoilla varustettuja kahvoja ovat 

kuitenkin muutkin valomiekkafanit rakentaneet. Muuten kytkin on perinteitä noudattaen 

kiiltävän metallinhohtoinen niin kuin kuvan 13 ylempi kytkin. Valon väriksi valittiin 

oranssi, jotta se sopisi mahdollisimman monen värin kanssa yhteen. Miekan päävärit 

punainen, sininen ja vihreä eivät käy kytkimen ledin väriksi, koska ei haluta sekoittaa 

päävärejä keskenään. Kytkimessä on kaksi liitäntää. Liitännän toinen pari on kytkin ja 

toinen on tarkoitettu led-valon sytyttämiseen.  Led-valon liitäntä kytketään ulkoiseen 

virtalähteeseen, koska led kestää 12 V:n jännitteen ja näin ei Arduinon virrankulutus 

kasva liian suureksi. Vältetään Arduinon käyttämistä jännitelähteenä, koska sillä on jo 

useamman komponentin käyttöjännite tuotettavana, jotka vaativat tarkan 3,3 V tai 5 V 

jännitteen. Kytkinliitäntä tulee Arduinon ja maan välille. Led-kytkimen tarkoituksena on 

vaihtaa valomiekan väriä ja mahdollisesti samalla ääniefektejä, jos halutaan äänen 
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muuttuvan värin mukana. Valomiekkaan voidaan myös asentaa kolmas kytkin 

vaihtamaan muita ominaisuuksia. 

 

Kuva 13. Kuvassa painonapit asennettuna valomiekan koteloon. Hopeanvärinen 

nappi on led-valolla varustettu perinteinen painonappi ja punainen on 

pietsosähköinen kytkin.  

Molemmista kytkimistä pitää suodattaa pois kytkinvärähtelyt, jotta ei tapahdu 

ylimääräisiä painalluksia. Miekan värin vaihtumista iskusta ei haluta, joten asetetaan 

komponentit poistamaan kytkinvärähtely. Pienellä vastuksella ja rinnan kytketyllä 

kondensaattorilla saadaan suodatus suoritettua komponenteilla. Suodatus onnistuu myös 

ohjelmoinnilla, mutta vie muistia ja tehoa Arduinosta, joten se aiheuttaa lisää 

virrankulutusta. Tässä työssä koodissa otettiin viiveiden avulla huomioon painallusten 

määrä. Eli koodi odottaa painalluksen jälkeen hetken ennen kuin alkaa uudestaan 

lukemaan napin painalluksia. [50]  

Kytkin liitetään yhdestä jalasta Arduinon pinniin, josta pystyy lukemaan kytkimen tilan. 

Tämä tapahtuu asettamalla kytkimen pinni sisääntuloksi. Kytkin kytketään toisesta päästä 

maahan. Kytkimen ja Arduinon väliin asetetaan ylösvetovastus, jotta kytkimen tila on 

varmasti HIGH tai LOW. Ilman vastusta kytkimen tila voi heittelehtiä ja aiheuttaa 

useampia painalluksia tai painallusta ei tapahdu ollenkaan. [51] Kytkintä painettaessa 

napin tila muuttuu HIGH:iin LOW:sta, jolloin Arduinon koodissa tämä tunnistetaan 

painallukseksi. Kytkimiä on käytössä rajallinen määrä, joten käytetään ”state change 

detection” -nimistä koodia, jossa voidaan laskea painallusten määrä ja monesko painallus 

on menossa. Painallusten määrä ratkaisee mikä efekti valomiekassa tapahtuu. [52]  
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10 PIIRILEVY JA OHJELMAN KIRJOITTAMINEN 

Piiri rakennettiin ensin koekytkentälevylle, jotta varmistettiin piirin osien toiminta ja 

saadaan selville komponenttien sijoittelu piirilevyssä. Kun komponentit kokeiltiin 

sijoittaa koteloon ilman piirilevyä, saatiin tärkeää tietoa jatkosuunnitelmia varten. 

Tuloksena nähtiin, että johdinten määrä oli suuri ja osoittautui hyvin vaikeaksi sijoittaa 

komponentit pieneen koteloon. Ratkaisuna tähän on piirilevyn valmistaminen. Piirilevyn 

avulla johdinten määrä putoaa useasta kymmenestä alle kymmeneen. Komponentit 

saadaan järkevästi lähemmäs toisiaan piirilevyllä ja riski oikosulkujen syntymiseen 

vähenee, koska johtimet eivät pääse liikkumaan piirilevyllä.  

 

Kuva 14. Arduino Nano mallisen mikrokontrollerin mitat ja komponentin 

suunnittelua piirilevylle PADS-ohjelmistolla [53]. 

Piirilevylle ei luotu uutta Arduinoa vaan siihen tehtiin läpiviennit toisessa piirilevyssä 

oleville Arduinon jaloille. Tällä tavalla saatiin Arduinon jalat kytkettyä piirilevyyn, josta 

niitä pystyy kytkemään toisiin komponentteihin ilman erillisiä johtimia. Kuvassa 14 on 

Arduino Nanon pinnien väliset etäisyydet, joita seuraamalla pystyy tekemään samoilla 

etäisyyksillä olevan komponentin piirilevylle.  
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Kuva 15. Kuva PADS layout ohjelmasta valmiista piirilevyn mallista kahdessa 

osassa. Siniset vedot ovat yläpuolella ja punaiset alapuolella. 

Piirilevystä tehtiin kaksipuoleinen, koska läpivientejä tarvitaan Arduinoissa joka 

tapauksessa. Hyppylankoja ei tarvittu kaksipuoleisen piirilevyn ansiosta. Valmiit 

pohjapiirrokset näkyvät kuvassa 15, joista näkyy kapean mallinen piirilevy. Kapean 

mallinen piirilevy mahtuu valomiekan rungon sisään.  

 

Kuva 16. Vasemmalla piirilevyn porausvaihe läpiladottaville komponenteille ja 

oikealla komponentit sijoitettuna piirilevyyn. 

 

Piirilevyyn asetettavat komponentit ovat kaikki läpiladottavia, joten reikiä pitää porata 

useita. Kuvassa 16 vasemmalla näkyy piirilevy porausvaiheessa, johon kaikkiin ympyrän 

muotoisiin kuparikohtiin pitää porata reikä. Kuvan 16 oikealla ovat Arduinot ja MPU-
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sensori asetettuna piirilevylle. Piirilevy onnistui ensimmäisellä yrittämällä. Reiät tulivat 

oikeille etäisyyksille ja komponentit sopivat suoraan kohdilleen. 
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#include "FastLED.h" 
#define LED_PIN 7 
#define COLOR_ORDER GRB 
#define LED_TYPE WS2812B 
#define NUM_LEDS 144 
 
const int buttonPin = 2; 
int buttonPushCounter = -1; 
int buttonState = 0; 
int lastButtonState = 0; 
uint8_t max_bright = 64; 
struct CRGB leds[NUM_LEDS]; 
int kirkkaus = 250; 
int luku = 0; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); 
  pinMode(buttonPin, INPUT); 
   
} 
 
void loop() { 
     
  buttonState=digitalRead(buttonPin); 
  
  if(buttonState != lastButtonState){ 
    if(buttonState == HIGH){ 
      buttonPushCounter++; 
      delay(50); 
    } 
  } 
  lastButtonState = buttonState; 
 
    if(buttonPushCounter%4==0){ //Ensimmäinen napin painallus on 
      //tapahtunut 
      Serial.println("sininen"); //Tulostetaan ruudulle väri, jotta      
      //voi seurata missä vaiheessa koodia mennään 
      for(int i = 0; i <= 144; ++i){ 
        leds[i] = CRGB(0,0,200); 
        FastLED.show(); 
        delay(5); 
        } 
         
        while(buttonPushCounter%4==0){ //Valojen sytyttämisen jälkeen 
          //muutetaan niiden kirkautta hehkumis efektin luomiseksi. 
          if(kirkkaus < 100){ 
            kirkkaus = kirkkaus + 5; 
            luku = 1; 
         
          }else if(kirkkaus >= 255){ 
            kirkkaus = kirkkaus - 5; 
            luku = 2; 
          }else if(100 < kirkkaus <= 255){ 
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            if(luku == 1){ 
              kirkkaus = kirkkaus + 5;  
              for(int i = 0; i <= 144; ++i){ 
                leds[i] = CRGB(0,0,kirkkaus); 
             
                } 
                FastLED.show(); 
           
            }else if(luku == 2){ 
              kirkkaus = kirkkaus - 5;  
              for(int i = 0; i <= 144; ++i){ 
                leds[i] = CRGB(0,0,kirkkaus); 
             
                } 
               FastLED.show(); 
          }   
        } 
        delay(50); 
        buttonState=digitalRead(buttonPin); //Luetaan värin 
          //hehkuttamisen välissä onko nappia painettu. 
          if(buttonState != lastButtonState){ 
            if(buttonState == HIGH){ 
             
              buttonPushCounter++; 
             
            } 
            delay(50); 
          } 
          lastButtonState = buttonState; 
        } 
        
    }else if(buttonPushCounter%4==1){ 
       //Nappia painettaessa buttonPushCounter kasvaa ja valomiekan  
       //väri vaihtuu. Koodia lyhennetty, koska punainen ja vihreä väri  
       //toteutetaan samalla kaavalla kuin sininen. 
                                                 
      }else if(buttonPushCounter%4==3){ //Värit on käyty läpi, jonka  
        //jälkeen sammutetaan valot asettamalla värien arvot nollaan. 
        for(int i = 0; i <= 144; ++i){  
            leds[i] = CRGB(0,0,0); 
            delay(5); 
            
        } 
        FastLED.show(); 
        delay(50); 
      } 
       
  delay(10); 
   
} 
 

 Ohjelma 1. Led-nauhan sytyttäminen eli valomiekan valon säätäminen 

Led-nauhaa kontrolloivaan Arduinoon ladataan ohjelma 1. Ohjelman 1 tehtävänä on 

määrittää jokaiselle led-nauhan ledille RGB-arvo. FastLED-kirjastoa apuna käyttäen 

asetetaan ledit palamaan yksikerrallaan pienellä viiveellä, jolloin saadaan valomiekkaan 
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luotua syttymisefekti. Syttymisen jälkeen valomiekan terä jää tekemään pulssia eli 

hehkumisefekti pienentämällä ja suurentamalla ledien kirkkautta. Napin painallus 

sytyttää terän, vaihtaa väriä ja lopuksi sammuttaa ledit. Ohjelmaa 1 on lyhennetty värien 

osalta, koska kaikki värit toteutetaan samalla periaatteella. RGB-arvot muuttuvat värin 

vaihtuessa ja hehkumisen nopeutta voidaan muuttaa värin vaihtuessa.  

 
2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

10 
 

12 
 

14 
 

16 
 

18 
 

20 
 

22 
 

24 
 

26 
 

28 
 

30 
 

32 
 

34 
 

36 
 

38 
 

40 
 

42 
 

44 
 

46 
 

48 
 

50 
 

//Lisätään tässä kohtaa MPU:n tarvitsemat kirjastot 

 

#include <SD.h>             // include SD card library to read 

SD card 

#define SD_ChipSelectPin 4  //using digital pin 4 on arduino 

nano  

#include <TMRpcm.h>           //  also need to include this li-

brary to play audio files 

#include <SPI.h>             

TMRpcm tmrpcm;   // create an object for use in this sketch 

 

// MPU control/status vars 

 

int buttonPushCounter = 0; 

int buttonState = 0; 

int lastButtonState = 0; 

int luku = 0; 

 

void sound(int luku); // called when sword angle points to cer-

tain way 

 

} 

void setup() { 

   

    //Alustetaan MPU tässä kohtaa 

     

    tmrpcm.speakerPin = 9; 

    if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {  // see if the card is 

present and can be initialized: 

      Serial.println("SD fail");   

      return;   // don't do anything more if not 

 

    } 

    else{    

      Serial.println("SD ok");    

    } 

 

    pinMode(5,INPUT); 

} 

void loop() { 

 

  int buttonState = digitalRead(5); 

  if(buttonState == HIGH){ 

    Serial.println("HIGH"); 

    }else if(buttonState == LOW){ 

      Serial.println("LOW"); 

    } 

   

    if( buttonState != lastButtonState){ 

      if(buttonState == HIGH){ 

        lastButtonState = buttonState; 

        buttonPushCounter++; 
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      } 

    } 

 if( buttonPushCounter%4==1){ 

    tmrpcm.play("SaberOn.wav"); 

    while(tmrpcm.isPlaying()){ 

    } 

   

    tmrpcm.play("Hum1.wav"); 

    lastButtonState = buttonState; 

    while(tmrpcm.isPlaying()){ 

 

       

    //Luetaan MPU:sta saatuja arvoja 

         

      luku = 0;  

    } 

    int buttonState = digitalRead(5); 

     

      if(buttonState == HIGH){ 

         

        luku = 4; 

        sound(luku); 

         

        lastButtonState = buttonState; 

        buttonPushCounter++; 

        if( buttonPushCounter%4==0){ 

          tmrpcm.stopPlayback(); 

          lastButtonState = 0; 

          return; 

        }else{ 

         

        tmrpcm.play("Hum1.wav"); 

        } 

      } 

    } 

  } 

} 

 

    void sound(int luku){ 

       Serial.println("sound funktio"); 

      switch (luku) { 

        case 1: 

        tmrpcm.play("SaberOn.wav"); 

        Serial.print("luku = 1"); 

        while(tmrpcm.isPlaying()); 

      //do something when luku equals 1 

        break; 

        case 2: 

        tmrpcm.play("clash1.wav"); 

        Serial.print("luku = 2"); 

        while(tmrpcm.isPlaying()); 

      //do something when luku equals 2 

        break; 

        case 3: 

        tmrpcm.play("lasrhit2.wav"); 

        Serial.print("kiihdytys luku = 3"); 

        while(tmrpcm.isPlaying()); 

      //do something when luku equals 3 

        break; 

        case 4: 

        tmrpcm.play("SaberOn.wav"); 
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        Serial.print("nappi1 = luku = 4"); 

        while(tmrpcm.isPlaying()); 

      //do something when luku equals 4 

        break; 

        case 5: 

        tmrpcm.play("saber3.wav"); 

        Serial.print("nappi2"); 

        while(tmrpcm.isPlaying()); 

      //do something when luku equals 5 

        break; 

        default: 

        Serial.print("humming??"); 

      // if nothing else matches, do the default 

      // humming 

        break; 

  }    

} 

 
Ohjelma 2. Ääniefektien tuottaminen Arduinolla kaiuttimelle 

Ohjelmassa 2 tuotetaan valomiekalle ominaiset äänet kaiuttimen avulla. Ohjelma oli niin 

iso, että se ei mahtunut samalle Arduino Nanolle valoja kontrolloivan ohjelman kanssa. 

Koodia on lyhennetty niin, että MPU-sensorin alustamista ja toimintaa ei näy, koska 

sensorin arvojen suodatus ei toiminut ja suurin osa koodista oli valmista MPU:n 

kirjastoista, eikä itse kirjoitettua. Sensorista saaduille arvoille vain tehtiin muokkauksia. 

Valomiekan nappi on yhdistetty ohjelmiin 1 ja 2, jotta nappia painettaessa valot syttyvät 

ja äänet lähtevät päälle. Nappia painettaessa tulee valomiekan syttymisääni, jonka jälkeen 

valomiekka jää pitämään sille ominaista huminaa, joka kuvastaa terän päällä olemista. 

Napin painallukset on määritelty niin, että tietty määrä painalluksia sammuttaa led-

nauhan ja samalla menevät pois päältä. MPU-sensorilla pystytään lisäämään ääniä 

valomiekan liikkeiden mukaan. Tämä ominaisuus jäi kuitenkin käyttämättä 

ominaisuuden liian herkästi laukeamisen johdosta.  
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11 YHTEENVETO 

Valomiekan rakentaminen on mahdollista tietyillä ominaisuuksilla. Vaatimustaso nousee 

jyrkästi sitä mukaa, kun halutaan enemmän ominaisuuksia ja tavoitellaan aidompaa 

valomiekkaa. Työssä keskityttiin enemmän onnistuneeseen kokonaisuuteen kuin 

yksittäisten hienojen ominaisuuksien toteuttamiseen. Kaikkia vaihtoehtoja, mitä voisi 

lisäksi toteuttaa, pohdittiin. Lisäosia tukiessa ilmeni usein haasteiden ja ongelmia, joita 

alkuperäisessä suunnitelmassa ei osattu odottaa. Useimmat lisäominaisuudet 

osoittautuivat työläiksi tehdä ja tästä syystä jäivät pois lopullisesta toteutuksesta. 

Toteutusvaiheessa testattiin tilattuja osia sitä mukaa kun niitä tuli. Ensimmäiseksi saatiin 

valot toimimaan, jonka jälkeen alkoi kunnolla osien etsiminen, joita ei vielä ollut 

löytynyt. Ennen kokoamisvaihetta oli hyvä kerätä kaikki osat, koska esimerkiksi 3D-

tulostettuja kappaleita jouduttiin tulostamaan useita kertoja mittasuhteiden saamiseksi 

kohdilleen. Äänien toteuttaminen vei suurimman osan ajasta projektia tehdessä. Ennen 

kuin ensimmäinen valomiekkaan soveltuva ääni saatiin ulos, meni useita päiviä. Vielä 

tämän jälkeen äänet pitää ohjelmoida tapahtumaan oikeaan aikaan. Valomiekkaa 

tekemällä oppi monelta osa-alueelta uutta ja joihinkin se oli ensimmäinen kosketus ilman 

aikaisempaa kokemusta. Tekemällä sai tietoa ja taitoja isommasta sulautetusta 

järjestelmästä, ohjelmoinnista, ja 3D-tulostamisesta.  

 

Kuva 17. Valmis valomiekka käytössä. 
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Lopputulos on onnistunut, joka näkyy kuvassa 17 oikein hyvin. Tosin kuvassa 

valomiekka näyttää hieman kirkkaammalta kuin todellisuudessa. Kirkkaus on kuitenkin 

riittävä ja valo näyttää pysähtyvän keskellä ilmaa, eikä terän putkea näy. Valomiekan 

rungosta tuli myös ulkoapäin hyvännäköinen ja runko suojaa osia hyvin, mutta rungon 

kestävyyden suunnittelussa oli haasteita ja muutama ongelma jäi vieläkin ratkaistavaksi. 

Rungon sisällä oleviin komponentteihin pitää päästä käsiksi. Lopputuloksessa 

metallitapit pitävät rungon kasassa kohdasta, jota ei voida liimata. Huonona puolena on 

se, että tapit eivät pidä valomiekkaa kasassa nopeissa liikkeissä, koska liitoskohtaa ei ole 

mitenkään lukittu tai liimattu yhteen. Valomiekan muut osat ovat tukevasti paikallaan, 

mutta monet osat ovat silti herkkiä ottamaan häiriötä nopeista ja suurista liikkeistä. PVC-

putki olisi iskunkestävä, mutta valomiekan elektroniikka ei kestä iskuja, joten sitä ei voida 

käyttää kamppailuaseena. 

Työtä aloittaessa suunnitelmia oli vähän liikaa. Olisi voinut keskittyä johonkin tiettyyn 

toteutukseen ennemmin kuin kokeilla hieman kaikkia. Toisaalta nyt miekassa on 

mielenkiintoisia ominaisuuksia tehtävissä ilman suurempia muutoksia. Esimerkiksi 

kunnolla syventymällä MPU-sensoriin se saadaan toimimaan äänien kanssa. Muitakin 

suunnitelmia kehittää valomiekkaa tästä eteenpäin löytyy useita. Parannetaan 

painonappien painalluksen tunnistusherkkyyttä ja lisätään lisää toimintoja valoille ja 

äänille. Voidaan kokeilla pienempää kaiutinta ja 3D-tulostaa erilaisia rungon osia, jotta 

saavutettaisiin pienempi ja siten aidompi runko valomiekalle. Toisena 

valaistusvaihtoehtona oli yksittäinen led, jonka toteuttaminen on nyt helpompaa, kun 

pystyy arvioimaan osien ja ajan tarpeen projektissa. Vastaan tulleet ongelmat yhden 

teholedin käytössä ovat nyt hyvin tiedostettuja ja niitä voidaan lähteä ratkaisemaan 

suunnitteluvaiheessa.  
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