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1 Johdanto 

Tässä luvussa kerrotaan ensin hieman taustatietoa laivamallien jääkokeista ja DP-

järjestelmästä. Tämän jälkeen linjataan työn tavoitteet ja käydään läpi työn kulku yleisellä 

tasolla. 

1.1 Taustatietoa 

1.1.1 Laivamallien propulsiokokeet jääolosuhteissa 

Laivan kykyä kulkea jäissä kuvataan jääluokalla. Jääluokkien määritelmiä on julkaistu paitsi 

viranomaisten, myös luokituslaitosten toimesta. Mainittavia määritelmiä ovat muun muassa 

suomalais-ruotsalainen FSICR -säännöstö (Finnish-Swedish Ice Class Rules) sekä 

kansainvälisen luokituslaitosjärjestön IACS:n Polar Class -standardi. [1] 

Suomessa laivan jääluokka vaikuttaa varustamolta perittäviin väylämaksuihin sekä siihen, 

avustavatko jäänmurtajat laivaa talvella. Kansainvälisesti jääluokka voi vaikuttaa siihenkin, 

saako laiva ylipäätään liikkua määrätyllä merialueella määrättyyn aikaan. Vakuutuslaitokset 

voivat myös vaatia jääolosuhteissa liikkuvilta laivoilta asianmukaisen jääluokan. [1]  

Uutta laivaa suunniteltaessa sen haluttu jääluokka on suunnittelun lähtökohta. Jääluokan 

vaatimukset eivät kuitenkaan usein ole joko riittävät tai riittävän tarkasti määritellyt 

vastatakseen suunnitellun operointialueen suorituskykyvaatimuksiin. Tällöin laivalle 

määritellään erikseen suorituskykyvaatimuksia, esimerkiksi jatkuva nopeus joka laivan on 

saavutettava tietyn paksuisessa ja vahvuisessa jäässä. [1] 

Jäävuorovaikutusten numeerinen mallintaminen ei ole vielä sillä tasolla, että laivan 

suorituskyky pystyttäisiin määrittelemään pelkän digitaalisen mallin perusteella. Tämän 

vuoksi laivasta rakennetaan sen runkomuotoa tarkasti jäljittelevä pienoismalli, johon 

asennetaan suunnitelman mukaiset propulsiolaitteet. Pienoismallin suorituskyky mitataan 

sellaisissa jääolosuhteissa, jotka ovat suorituskykyvaatimusten mukaiset pienoismallin 

mittakaavaan muunnettuina. Tämän jäämallikokeen tulosten perusteella voidaan 

luotettavasti ennustaa, tuleeko täysmittakaavaan rakennettavan laivan suorituskyky 

vastaamaan vaatimuksia. Mikäli havaitaan, että suorituskyky jää alle tavoitellun, voidaan 

laivan suunniteltuun runkomuotoon tai propulsioratkaisuihin tehdä muutoksia kokeen 

analyysin perusteella. [1] 

Joskus jäämallikokeilla tutkitaan jo olemassa olevien laivojen suorituskykyä sellaisissa 

olosuhteissa johon laivaa ei ole alun perin suunniteltu tai jonkin laivaan suunnitellun 

muutoksen vaikutusta sen suorituskykyyn ja käyttäytymiseen. [1] 

Kaiken kaikkiaan jäämallikokeita tehdään siksi, että on huomattavasti edullisempaa ja 

helpompaa suorittaa koe kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa pienoismallilla kuin 

oikealla laivalla, joka jouduttaisiin irrottamaan tuottavasta toiminnasta kokeita varten, tai 

joka pitäisi ensin rakentaa sillä riskillä että vaadittua suorituskykyä ei saavutetakaan. [1] 
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Jäävoimien luonteesta johtuen jäämallikokeiden suorituskykyanalyysit perustuvat 

hetkellisten arvojen sijaan pidemmältä ajalta ja matkalta laskettuihin keskiarvoihin. 

Pienoismallin propulsiojärjestelmältä ei näin ollen vaadita erityisen nopeaa reagointia, sillä 

asetusarvot pysyttelevät pääosin vakioina. Propulsiojärjestelmä voi siis olla verrattain 

yksinkertainen, käsin ohjattu järjestelmä. [1] 

1.1.2 Dynamic Positioning -automaattiohjausjärjestelmä (DP) 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n määritelmän mukaan DP-alus (Dynamic 

Positioning) kykenee säilyttämään automaattisesti sijaintinsa tai halutun kulkureitin 

yksinomaan propulsiolaitteitaan käyttämällä. [2]  

DP-aluksia käytetään muun muassa öljynporauksessa, tavarantoimituksissa ja erilaisissa 

huoltotehtävissä, sukellustukialuksina, kaapelinlaskussa, merentutkimuksessa sekä 

kartoitustöissä. Vaihtoehtona DP-järjestelmälle on aiemmin ollut esimerkiksi meren-

pohjaan laskettavat tukijalat tai aluksen ankkurointi. Kummankin vaihtoehdon toimivuutta 

ja mielekkyyttä rajoittaa kuitenkin veden syvyys. Ensimmäinen DP-

järjestelmäpatenttihakemus on vuodelta 1961 ja ensimmäinen DP-alus, Shell-yhtiön Eureka, 

otettiin käyttöön vuonna 1962. [3] 

DP-järjestelmä voidaan jakaa seuraaviin alijärjestelmiin: [2] 

 Tehontuotto 

o Moottorit ja generaattorit 

o Sähkönjakelulaitteet ja kaapelointi 

 Propulsiolaitteisto 

o Potkurilaitteet 

o Ohjauselektroniikka ja kaapelointi 

o Käsiohjaimet 

 DP-ohjausjärjestelmä 

o Ohjaustietokone 

o Anturijärjestelmä 

 Paikka 

 Suuntakulma 

 Tuuli 

 Propulsiolaitteiden takaisinkytkentä 

o Käyttöpaneelit ja -ohjaimet 

o Tarvittava kaapelointi 

DP-järjestelmät luokitellaan niiden käyttökohteen vaativuuden mukaan kolmeen luokkaan, 

joiden keskeinen ero on siinä, kuinka paljon redundanssia järjestelmään on sisällytetty 

vikatilanteita varten. Vaativimpiin kohteisiin tarkoitetuissa järjestelmissä kaikki 

järjestelmän osat on vähintään kahdennettu. [2] 
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1.1.3 DP-järjestelmän jäämallikokeet 

Kaupallisten DP-järjestelmien painopiste on ollut avovesisovelluksissa, mutta DP-aluksia 

edellyttävien aktiviteettien siirtyminen kohti arktisia alueita on luonut tarpeen 

jääolosuhteissa toimiville DP-järjestelmille. [1] 

Jää muodostaa DP-järjestelmälle erityisen ongelman, sillä jäästä aiheutuvat voimat eivät ole 

luonteeltaan jatkuvia kuten esimerkiksi tuulen tai veden virtauksen aiheuttamat voimat. 

Lisäksi jäävoimien mittaaminen ja ennen kaikkea ennustaminen on vaikeaa. 

Avovesikäyttöön suunnitellun DP-järjestelmän säätöalgoritmit eivät näin ollen välttämättä 

sovellu sellaisenaan jääolosuhteisiin. [1] 

DP-jäämallikokeilla voidaan testata erilaisten säädinparametrien tai -algoritmien 

toimivuutta DP-järjestelmässä ilman tähän tarkoitukseen varattua täysmittakaavan DP-

alusta, minkä ansiosta saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä samaan tapaan kuin 

tavallisillakin jäämallikokeilla. Lisäksi jäälaboratoriossa voidaan luoda halutun kaltaiset, 

vakioidut koeolosuhteet, jolloin järjestelmän kehitystyö ei ole riippuvainen ajasta, paikasta 

tai säätilasta. [1] 

Myöhemmässä vaiheessa DP-jäämallikokeilla voidaan myös demonstroida uusien 

aluskonseptien DP-suorituskykyä määrätyissä jääolosuhteissa samaan tapaan kuin jääluokan 

läpäisykriteerejä testataan. [1] 

Toisin kuin tavallisissa jäämallikokeissa, DP-jäämallikokeissa propulsiojärjestelmän 

vasteaikojen täytyy vastata todellisten DP-järjestelmien vasteaikaa kulloinkin käytetyn 

pienoismallin mittakaavaan muunnettuna. Todellisten DP-järjestelmien asetusarvojen 

päivitystaajuus on useita hertsejä, joten käsin ohjatulla propulsiojärjestelmällä ei pystytä 

vastaamaan DP-järjestelmän vaatimuksiin. [1] 
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1.2 Työn tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoitteena on suunnitella uuden sukupolven propulsiojärjestelmä 

mittakaavakokeissa käytettäviin laivamalleihin. Ensisijaisena käyttökohteena on DP-

järjestelmän testaus ja kehitys jäälaboratoriossa. Tavoitteena on suunnitella 

propulsiojärjestelmä siten, että sitä on mahdollista käyttää myös perinteisissä 

jäämallikokeissa. Tämän vuoksi suunnittelussa huomioidaan myös nykyisessä 

järjestelmässä ilmenneitä yleisiä kehitystarpeita, esimerkiksi vääntömomentin ja 

työntövoiman mittaukseen sekä käsiohjaukseen liittyen. Lisätavoitteena on valmistaa tai 

valmistuttaa tarvittavat moduulit ensimmäisen prototyyppialuksen varustelua varten ja 

todentaa propulsiojärjestelmän käyttökelpoisuus DP-kokeita silmällä pitäen. 

1.2.1 Merkittävimmät haasteet 

Järjestelmän vaatimusmäärittelyn olennainen ydin voidaan tiivistää seuraavaan: 

Järjestelmän on DP-ohjaimen reaaliaikaisten komentosignaalien perusteella ohjattava 

propulsiolaitteita sekä välitettävä DP-ohjaimelle propulsiolaitteiden reaaliaikaiset 

tilasignaalit. 

Edellä kuvatun kokonaisongelman osaongelmat on sinänsä kaikki jo ratkaistu 

täysmittakaavassa, mutta markkinoilta ei löydy valmista kokonaisratkaisua mallikokeisiin 

sopivassa teho- ja kokoluokassa. Seuraavassa on listattu merkittävimmät järjestelmän 

suunnitteluun vaikuttavat haasteet: 

 Yleisesti mallikoetoiminnassa käytetyn Frouden mallilain mukaan aika juoksee 

mallimittakaavassa täysmittakaavaa nopeammin [1], joten järjestelmän reaktioajan 

tulee olla nopeampi kuin täysmittakaavasovelluksissa. 

 Autopilotti tarvitsee GPS-signaalin, mutta koska kokeet suoritetaan sisätiloissa, ei 

signaalia ole saatavilla. Toisekseen oikean GPS-signaalin tarkkuus ei 

mallimittakaavassa riittäisi. 

 Pienimpien mallien fyysinen koko asettaa rajoituksia propulsiolaitteiston koolle ja 

sijoittelulle. Lisäksi jäälaboratorion infrastruktuuri asettaa omat rajoituksensa 

laitteiston korkeudelle veden pinnasta mitattuna. 

 Järjestelmän käyttöönotto ei saa häiritä jäälaboratorion kaupallista toimintaa. Tämän 

vuoksi jo olemassa olevan propulsiolaitteiston muuttaminen tietokoneohjatuksi on 

riskialtista. 

1.2.2 Työn rajaus 

Tässä diplomityössä käsitellään propulsiojärjestelmän määrittely, toteutus ja testaus siinä 

laajuudessa, minkä DP-järjestelmän toiminta edellyttää. Diplomityön ulkopuolelle on rajattu 

muun muassa momenttimittauksen kalibrointi, käsikäyttöohjaimien suunnittelu, graafinen 

käyttöliittymä, työntövoimamittauksen toteutus sekä akkukäytön suunnittelu. Järjestelmään 

toteutettaviin ohjelmointi- ja kommunikaatiorajapintoihin tehdään kuitenkin varaukset myös 

edellä mainituille ominaisuuksille. Lisäksi järjestelmän sähköinen osuus suunnitellaan siten, 

että akkukäyttöön siirtyminen ei aiheuta muutoksia järjestelmään virransyöttömoduulia 

lukuun ottamatta. 
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1.3 Työn kulku ja käytetyt menetelmät 

Työn aluksi tutustuttiin olemassa olevaan laivamallien propulsiojärjestelmään sekä DP-

järjestelmän asettamiin vaatimuksiin. Näiden perusteella muodostettiin alustava määrittely 

uuden järjestelmän vaatimuksista, jota muokattiin työn edetessä järjestelmän tulevilta 

käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Myös suunnittelun edetessä ilmenneet tekniset ja 

kaupalliset ongelmat vaikuttivat lopulliseen määrittelyyn. 

Vaatimusmäärittelyn pohjalta alettiin selvittää erilaisia toteutusvaihtoehtoja järjestelmän 

osille. Haastavimmasta osakokonaisuudesta, ruoripotkurilaitteesta, hahmoteltiin 

konseptivaihtoehtoja. Vaihtoehtojen soveltuvuus arvioitiin vaatimusmäärittelyyn tukeutuen 

ja parhaimmaksi arvioitu konsepti valittiin jatkokehitykseen. 

Alustavien selvityksien jälkeen detaljisuunnittelun yhteydessä perehdyttiin syvemmin 

valittuihin teknologioihin.  

Propulsiolaitteiston moduulien mekaaninen 3D-suunnittelu ja koneistuspiirustukset tehtiin 

Solidworks-ohjelmalla. Tarvittavat piirikaaviot ja piirilevyasettelut suunniteltiin 

DesignSpark PCB -ohjelmalla. Moottorinohjainten sulautetut ohjelmat kirjoitettiin C-

kielellä Texas Instrumentsin Code Composer Studio -kehitysympäristössä. Muut rajapinta- 

ja apuohjelmat kirjoitettiin C-kielellä tekstieditoria ja ilmaista GCC-kääntäjää käyttäen. 

Ruoripotkurilaitteen prototyypin koneistettavat osat valmistettiin Aalto-yliopiston Design 

Factoryn konepajalla ja ensimmäisen sarjan osat tilattiin alihankkijalta. Loppukokoonpano 

ja laivamallin varustelu suoritettiin jäälaboratorion tiloissa. 

Järjestelmän testauksen yhteydessä potkurilaitteille suoritettiin niin kutsuttu paaluvetokoe. 

DP-ohjelma konfiguroitiin paaluvetokokeen tulosten ja laivamallin geometrian perusteella, 

minkä jälkeen DP-algoritmi kalibroitiin avovesiolosuhteissa. Avovesikokeiden jälkeen 

järjestelmää kokeiltiin myös jääolosuhteissa. 
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2 Teknologiakatsaus 

Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin niitä teknologioita, joihin työn yhteydessä on 

tutustuttu. Tarkastelu rajataan sähkömoottoreihin, harjattoman kestomagneettimoottorin 

ohjaukseen sekä koneautomaatiossa yleisesti käytettyihin kommunikaatioväyliin. 

Tämän luvun tietojen sisäistäminen auttaa ymmärtämään alaluvussa 3.3 tehtyjen 

teknologiavalintojen perusteita, mutta ei ole edellytys koko työn kulun hahmottamiselle. 

2.1 Sähkömoottorityyppien ominaisuudet 

Tässä alaluvussa esitellään lyhyesti yleisimmät sähkömoottorityypit sekä niille tyypilliset 

ominaisuudet. 

Yleistettynä sähkömoottori on laite, joka muuntaa sähköisen energian mekaaniseksi (ja 

lämpö-) energiaksi. Suurin osa sähkömoottoreista perustuu sähkömagneettiseen ilmiöön, 

mutta erikoissovelluksissa [4] [5] käytetään myös sähköstaattiseen ja pietsosähköiseen 

ilmiöön perustuvia moottoreita. 

Jos tarkastellaan sähkömagneettiseen ilmiöön perustuvia pyörivää liikettä tuottavia 

moottoreita, voidaan niiden rakenne jakaa moottorityypistä riippumatta staattoriin ja 

roottoriin. Vähintään toisessa näistä on magneettikenttää tuottava käämi, ja moottorityypistä 

riippuen toisessa voi olla niin ikään käämi, kestomagneetti tai ferromagneettinen elementti. 

Staattorin ja roottorin magneettikenttien vuorovaikutus tuottaa momentin, joka saa aikaan 

roottorin pyörimisen. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että moottorin tuottama momentti on 

suoraan verrannollinen moottorin läpi kulkevaan sähkövirtaan ja pyörimisnopeus 

jännitteeseen. Käytännössä tämä ei aivan pidä paikkaansa moottorityyppien eroista ja 

moottorien sisäisistä häviöistä johtuen. 

Jotta moottorien pyörimisliike olisi jatkuvaa, eivät staattorin ja roottorin magneettikentät voi 

tulla yhdensuuntaisiksi – suurin hyötysuhde saavutetaan, kun magneettikentät ovat 

keskenään suorassa kulmassa. Moottorityyppien fundamentaaliset erot ovatkin nimenomaan 

siinä, kuinka tätä kulmaa ylläpidetään. Seuraavissa kappaleissa esitetään tämä mekanismi 

neljän eri moottorityypin osalta. Kustakin moottorityypistä esitellään vain yksi tyypillinen 

alalaji – kaikkia moottorityyppejä esiintyy lukemattomina eri rakennevariaatioina. 
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2.1.1 Harjallinen kestomagneettimoottori 

Kuvassa 1 nähdään tyypillinen harjallinen kestomagneettimoottori, jossa staattori 

muodostuu kestomagneeteista ja roottori vähintään kolmesta käämistä sekä tyypillisesti 

grafiitista valmistetuista ”harjoista”, jotka välittävät sähkövirran staattorilta roottorin 

akselilla oleville kommutaattorin kontakteille. Roottorin pyöriessä harjat siirtyvät 

kontaktilta toiselle, jolloin sähkövirran suunta ja sitä kautta myös magneettikentän suunta 

roottorissa muuttuu. Tätä prosessia kutsutaan mekaaniseksi kommutoinniksi. 

 

Kuva 1: Harjallisen kestomagneettimoottorin rakenne [6] 

Suhteessa staattoriin roottorin magneettikenttä pysyy kuitenkin keskimäärin paikallaan. 

Staattorin magneettikentän suunta on vakio, joten myös magneettikenttien välinen kulma on 

keskimäärin vakio. Kommutaattorin kontaktien lukumäärästä riippuu, kuinka paljon 

hajontaa kulmassa on. 

Harjallisen moottorin vahvuutena on ennen kaikkea sen ohjaamisen yksinkertaisuus, sillä 

magneettikenttien suuntaus on hoidettu mekaanisesti. Heikkouksia ovat harjojen kuluminen, 

kommutaattorin ja harjojen välisen kipinöinnin aiheuttamat sähköiset häiriöt sekä 

kipinöinnin vuoksi käyttökelvottomuus räjähdysvaarallisissa tiloissa. Myöskään hyötysuhde 

ei ole paras mahdollinen, koska kommutaattorin ja harjojen välillä esiintyy kitkaa. Lisäksi 

roottorikäämeihin muodostuvan lämmön johtaminen pois moottorista on sen rakenteen 

vuoksi hankalaa. [6] 
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2.1.2 Harjaton kestomagneettimoottori 

Tyypillisessä harjattomassa kestomagneettimoottorissa staattori muodostuu vähintään 

kolmesta käämiparista ja roottori kestomagneeteista. Kuvassa 2 on esitetty kaksinapaisen 

kolmivaihemoottorin rakenne, jossa staattorin käämit on johdotettu tähtikytkentään. 

  

Kuva 2: Harjattoman kestomagneettimoottorin rakenne [6] 

Roottorin kestomagneetin magneettikentän suunta on roottorin suhteen vakio. 

Staattorikäämien tuottama magneettikenttä voidaan suunnata halutulla tavalla muuttamalla 

käämien kytkentäjärjestystä. Tätä kutsutaan sähköiseksi kommutoinniksi. Käytettävästä 

kommutointistrategiasta riippuen staattorin magneettikentän kulma seuraa roottorin 

magneettikentän kulmaa joko pykälittäin tai jatkuvasti optimikulmassa – tällöin puhutaan 

vektoriohjauksesta. 

Jotta staattorin magneettikenttä voitaisiin suunnata roottorin mukaisesti, täytyy roottorin 

kulma staattorin suhteen olla tiedossa. Kulma voidaan lukea erillisellä roottorin akselille 

sijoitetulla kulma-anturilla, roottorin magneettikenttään reagoivilla Hall-ilmiöön 

perustuvilla kytkimillä tai mittaamalla käämien jännitteitä roottorin pyöriessä. Tätä 

viimeisintä menetelmää kutsutaan myös anturittomaksi kommutoinniksi (sensorless 

commutation), vaikkakin siinä oikeastaan käytetään moottoria itseään anturina. 
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Harjattoman moottorin vahvuuksia ovat hyvä hyötysuhde, suorituskyky, lämmönhallinta ja 

ennen kaikkea helppohoitoisuus – useimmiten moottorissa ei ole laakereiden lisäksi muita 

kuluvia osia [6]. Yksinkertainen rakenne sallii myös harjattomien moottorien käytön 

räjähdysvaarallisissa tiloissa, sillä staattori voidaan täyttää siten, ettei moottorissa ole 

eristämättömiä jännitteisiä osia. Kaiken kaikkiaan harjattoman moottorin rakenne on hyvin 

joustava. Kuvassa 3 on esitetty laivakäyttöön tarkoitetun trusteriprototyypin rakenne, jonka 

roottorissa ei ole varsinaista akselia lainkaan ja joka on vesijäähdytetty ja -voideltu. 

 

Kuva 3: Trusteriprototyypin moottorin rakenne [7] 

Harjattomien moottorien merkittävimpänä heikkoutena voidaan pitää sitä, että sähköinen 

kommutaatio vaatii älykkään moottorinohjaimen. 

2.1.3 Askelmoottori 

Tyypillisen askelmoottorin perusrakenne on sama kuin harjattomalla kesto-

magneettimoottorilla; staattori muodostuu käämeistä ja roottori kestomagneetista. 

Merkittävänä erona on kuitenkin sekä staattorin rautaytimessä että roottorin 

kestomagneetissa oleva hammastus. Hammastuksella saadaan aikaan staattorin ja roottorin 

väliseen magneettiseen reluktanssiin paikallisia muutoksia, joiden vaikutuksesta moottorin 

efektiivinen napamäärä kasvaa. Kuvassa 4 on esitetty tyypillisen efektiivisesti 50-napaisen 

askelmoottorin rakenne [6]. 
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Kuva 4: Askelmoottorin rakenne [6] 

Askelmoottorin vahvuuksina on sen kyky tuottaa kokoonsa nähden suuri vääntömomentti, 

hyvä lämmönhallinta sekä suuren napaluvun ansiosta saavutettava suuri kulmatarkkuus 

ilman roottorikulman takaisinkytkentää. Tämän ominaisuuden ansiosta askelmoottorit ovat 

erittäin suosittuja esimerkiksi tulostimissa. [6] 

Askelmoottorin heikkouksia ovat puolestaan sen verrattain alhainen maksiminopeus, 

heikohko hyötysuhde sekä alttius värinöille. Askelmoottoriakin on mahdollista ajaa 

vektoriohjauksella, jolloin sen hyötysuhde paranee ja värinäalttius pienenee – joskin 

vektoriohjaus vaatii erittäin älykkään moottorinohjaimen toimiakseen. 

2.1.4 Induktiomoottori 

Induktiomoottorin staattori on pitkälti identtinen napaluvultaan vastaavan harjattoman 

kestomagneettimoottorin kanssa. Roottorin rakenne kuitenkin poikkeaa merkittävästi. 

Yleisen, niin sanotun häkkikäämityn roottorin rakenne on esitetty kuvassa 5.   
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Kuva 5: Induktiomoottorin häkkikäämitty roottori [8] 

Häkkikäämityssä roottorissa on yleensä kuparista tai alumiinista valmistetut roottorin 

akselin suuntaiset johdintangot sekä roottorin päissä kiekot, jotka kytkevät tankojen päät 

toisiinsa muodostaen tangoista lukuisia oikosuljettuja virtapiirejä. Staattorin pyörivä 

magneettikenttä indusoi näihin piireihin virtoja Faradayn induktiolain mukaisesti ja nämä 

virrat puolestaan muodostavat ympärilleen magneettikentän Ampèren lain mukaisesti. Näin 

syntyneet magneettikentät tuottavat roottorin momentin vuorovaikutuksessa staattorin 

magneettikentän kanssa. 

Kuten edellisestä on pääteltävissä, induktiomoottorissa staattorin magneettikentän ja 

roottorin pyörimisnopeudet eivät voi olla samat jos moottorin halutaan tuottavan momenttia. 

Jos nopeudet olisivat samat, eivät staattorin magneettikentät liikkuisi suhteessa roottoriin, 

eikä roottoriin näin ollen indusoituisi virtaa. Tätä nopeuseroa kutsutaan jättämäksi ja sen 

suuruus on verrannollinen moottorin tuottamaan momenttiin. 

Vaikka induktiomoottorin toimintaperiaate kuulostaa monimutkaiselta, se on kuitenkin jo 

hyvin vanha keksintö – nykymuotoisen induktiomoottorin periaatteen esitti Nikola Tesla 

vuonna 1888. [9] 

Koska induktiomoottoreissa ei ole lainkaan kestomagneetteja, ovat ne tehoonsa nähden 

edullisia valmistaa ja sietävät hyvin ylikuormatilanteita. Rakenteensa ansiosta niitä voi 

käyttää ilman moottorinohjainta suoraan kolmivaihevaihtovirralla, jolloin ne toimivat 

vakionopeudella. Toisaalta taajuusmuuttajan – eli moottorinohjaimen - avulla 

induktiomoottoreita voidaan ajaa myös vaihtelevilla nopeuksilla. [6] 

Induktiomoottorien heikkoutena on rakenteen ”jäykkyys” - erikoisemmat rakenteet kuten 

kuvan 3 trusteriprototyyppi ovat huomattavan vaikeita toteuttaa. Myös roottorin 

lämmönhallinta on hankalaa. Lisäksi induktiomoottorin hyötysuhde on vastaavalle 

väännölle ja nopeudelle suunniteltua kestomagneettimoottoria huonompi. Joissain vahvasti 

dynaamisissa sovelluksissa induktiomoottorin kokonaishyötysuhde voi kuitenkin olla 

parempi. Esimerkiksi sähköautojen älykkäillä moottorinohjaimilla voidaan roottorin 

magneettikentän vahvuutta ja siten moottorin optimitoimintapistettä muuttaa ohjelmallisesti 

auton nopeuden mukaan. [6] [10] 
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2.2 Harjattoman kestomagneettimoottorin ohjaus 

2.2.1 Roottorikulman mittaus 

Harjattoman kestomagneettimoottorin ohjaus perustuu käytetystä ohjausalgoritmista 

riippumatta tavalla tai toisella tietoon siitä, missä kulmassa roottorin magneettikenttä on 

staattoriin nähden. Tässä yhteydessä on syytä määritellä roottorin sähköinen kulma 

suhteessa mekaaniseen kulmaan: 

 𝜃𝑒 = 2
𝜃𝑚

𝑛𝑝
 

(1) 

missä 𝜃𝑒 on sähköinen kulma, 𝜃𝑚 mekaaninen kulma ja 𝑛𝑝 roottorin napojen lukumäärä. 

Seuraavassa on käsitelty yleisimmät roottorikulman mittauksessa käytetyt menetelmät. 

2.2.1.1 Roottorin kulman mittaus Hall-kytkimillä 

Vakiintunut tapa määrittää roottorin kulma on käyttää Hall-ilmiöön perustuvia magneettisia 

kytkimiä. Kuvassa 6 on esitetty Hall-kytkinten asettelu moottorin rakenteessa. Esitetyn 

mukaisella asettelulla kolmen kytkimen signaaleilla on kuusi mahdollista tilaa, jotka 

vastaavat roottorin kulmaa yhdellä sähköisellä kierroksella. Näin ollen Hall-kytkinten 

erottelukyky on 60 astetta sähköistä kulmaa. 

 

Kuva 6: Hall-kytkinten asettelu [11] 
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2.2.1.2 Roottorin kulman mittaus kulma-anturilla 

Servosovelluksissa Hall-kytkinten tarkkuus ei riitä tarkan kulma-aseman saavuttamiseen 

eikä akselin pitämiseen jäykästi paikallaan moottorin voimalla. Servomoottoreihin onkin 

useimmiten sisäänrakennettu joko pulssienkooderi tai resolveri. Pulssienkooderit voidaan 

toteuttaa joko optisesti, magneettisesti tai kapasitiivisesti. Niiden tarkkuus on määritetty joko 

tehtaalla (optiset enkooderit) tai enkooderin käyttöönotto-ohjelmoinnin yhteydessä 

(magneettiset ja kapasitiiviset). Pulssienkooderin tarkkuus vaihtelee muutamista 

kymmenistä pulsseista kymmeniin tuhansiin pulsseihin kierroksella, eli muutamasta asteesta 

asteen sadasosiin. Resolverin tarkkuus riippuu siihen liitettävän analogielektroniikan 

laadusta ja asetuksista. 

 

Kuva 7: Optinen pulssienkooderi harjattomassa kestomagneettimoottorissa [12] 

Kuvassa 7 on esitetty optisen pulssienkooderin asemointi moottorissa. Roottorin 

nollakulman voi määritellä usealla tavalla. Useimmiten se määritellään siten että kulman 

ollessa nolla, ovat A-käämin tuottama magneettikenttä ja roottorimagneetin jokin 

pohjoisnapa yhdensuuntaiset. Nollakulma voidaan hakea jokaisella käynnistyskerralla 

erikseen tai se voidaan asettaa enkooderiin – joko mekaanisena koodikiekon 

asennuskulmana tai ohjelmallisesti nollakulmaparametrina. 

Enkooderilta saatava kulma vastaa aina roottorin mekaanista kulmaa, joten se on vielä 

muutettava sähköiseksi kulmaksi kaavan 1 avulla. 

2.2.1.3 Roottorin kulman mittaus ilman erillistä anturia 

Kestomagneettimoottorin rakenteesta johtuen se toimii paitsi moottorina, myös 

generaattorina. Pyöriessään roottorin magneetti siis indusoi staattorikäämeihin jännitteen, 

jonka amplitudi on suoraan verrannollinen pyörimisnopeuteen. Jännitesignaali on 

useimmiten siniaallon muotoinen, mutta joillakin moottoreilla se voi olla myös 

trapetsiaallon muotoinen. Jännitesignaalin vaihe riippuu roottorin kulma-asemasta 

mitattavaan käämiin nähden. Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan käämien jännitteitä 

mittaamalla määrittää roottorin sähköinen kulma eri menetelmillä. 
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Kuva 8: Nollanylitysmenetelmä [6] 

Yksinkertaisin kulmanmääritysmenetelmä on kuvassa 8 esitetty niin kutsuttu 

nollanylitysmenetelmä. Jännitesignaalin nollatasoksi määritellään maatason ja moottorin 

käyttöjännitteen puoliväli. Kun jokin käämijännite ylittää tai alittaa nollatason, tapahtuu 

nollanylitys. Roottorin kulmatieto päivitetään kun nollanylityksestä on kulunut puolet 

kahden edellisen nollanylityksen välisestä ajasta. Näin saadaan aikaan kulmatietoa samalla 

sähköisellä kulmatarkkuudella kuin erillisillä Hall-kytkimillä. 

 

Kuva 9: Magneettivuon integrointimenetelmä [13] 

Astetta hienostuneempi menetelmä on kuvassa 9 esitetty niin kutsuttu magneettivuon 

integrointimenetelmä. Tässä menetelmässä käämijännitteitä mitataan jatkuvasti ja yhdestä 

käämistä mitattua jännitettä aletaan integroida heti nollanylityksen jälkeen. Kun 

integraalisumman arvo ylittää ennalta-asetetun, moottorikohtaisen raja-arvon, päivitetään 

roottorin kulmatieto. Huomattavaa on, ettei integraalisumman arvo ole riippuvainen 

roottorin nopeudesta. Näin saavutetaan sama kulmatarkkuus kuin nollan-

ylitysmenetelmälläkin, mutta integrointimenetelmä reagoi nopeudenmuutoksiin viipymättä 

eikä ole yhtä altis sähköisille häiriöille. 



16 

 

Vaativammissa sovelluksissa käytetään tarkkailijaan (observer) perustuvia menetelmiä. 

Tarkkailija on yksinkertaistettuna matemaattinen tilamalli, johon syötetään moottorin 

käämeistä mitatut jännitteet, virrat, moottorin käyttöjännite, moottorin ohjaussignaalit sekä 

tiedot moottorin fysikaalisista parametreista kuten induktanssista, resistanssista, 

nopeusvakiosta ja roottorin inertiasta. Tarkkailija laskee kuinka moottorin tulisi käyttäytyä 

annetuilla ohjaussignaaleilla ja vertaa sitä mitattuihin jännite- ja virta-arvoihin. Saatua 

erotusta voidaan käyttää tilamallin säätämiseen siten, että lopulta erotus hakeutuu nollaan. 

Tämän jälkeen mitä tahansa tilamallissa olevaa muuttujaa – esimerkiksi roottorin kulmaa – 

voidaan käyttää tilamallin ulkopuolella, vaikkei niitä voitaisi suoraan mitata. 

Tarkkailijamenetelmällä saavutetaan teoriassa ääretön kulmatarkkuus, mutta käytännössä 

jännite- ja virtamittauksen tarkkuus sekä niissä esiintyvät häiriöt asettavat rajansa 

tarkkailijamenetelmänkin käytölle. Yleisesti voidaan todeta, ettei mikään anturiton 

menetelmä toimi lähellä nollanopeutta, koska silloin roottorimagneettien staattorikäämeihin 

indusoima jännite ei ole mitattavissa. 

Poikkeuksena sääntöön ovat moottorit joissa roottorin kestomagneetit ovat rautaytimen 

sisässä eivätkä pinnalla. Tällaisia moottoreita voi korkeataajuisella herätesignaalilla käyttää 

anturina resolverin tavoin. [14] 

2.2.2 Vaihevirtojen mittaus 

Moottorin tuottama mekaaninen momentti halutaan usein mitata analysointia varten tai sitä 

halutaan ohjata moottorin nopeuden sijaan. Kummassakin tapauksessa on mahdollista 

käyttää erillistä roottorin akselille asennettavaa momenttianturia, mutta sellaisen kustannus 

voi olla jopa monikymmenkertainen pelkkään moottoriin nähden. Koska moottorin käämien 

läpi kulkeva sähkövirta on verrannollinen moottorin tuottamaan mekaaniseen momenttiin, 

voidaan momentin mittaus toteuttaa useimmissa sovelluksissa mittaamalla käämien läpi 

kulkevaa virtaa. Momentti saadaan laskettua virrasta moottorin fysikaalisten parametrien 

avulla. 

Lisäksi virtatietoa voidaan tarvita osiossa 2.2.1.3 kuvatun tarkkailijan syöttöarvoksi. 

Seuraavassa on esitetty kaksi yleisintä tapaa mitata moottorin vaihevirrat. 

2.2.2.1 Jännitehäviön mittaus vastuksen yli 

Usein edullisin tapa mitata moottorin vaihevirrat on asettaa moottorin vaihejohtimen kanssa 

sarjaan tarkka vastus, jonka resistanssi on moottorin maksimivirrasta riippuen noin yhdestä 

sataan milliohmia. Vastuksen läpi kulkeva virta saa aikaan jännitehäviön, minkä vuoksi 

vastuksen päiden välillä vallitsee jännite-ero. Tämä jännite-ero on suoraan verrannollinen 

läpi kulkevaan virtaan ja se voidaan mitata sopivien vahvistimien ja A/D-muuntimien avulla. 
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Kuva 10: Virranmittausvastusten sijoitus [6] 

Vastusmenetelmän soveltuvuutta rajaa se, että mikäli vastus sijoitetaan kuvan 10 mukaisesti 

moottorin vaihejohtimeen, vaihtelee vastuksen yhteismuotoinen jännite koko moottorin 

käyttöjännitealueella. Tämä asettaa erittäin tiukat vaatimukset käytettäville vahvistin- ja 

muunninpiireille. Niinpä vastusmenetelmää käytettäessä vastukset sijoitetaankin 

useimmiten moottorinohjaimen ja maapotentiaalin väliin, jolloin vastuksen yhteismuotoinen 

jännite on lähellä nollaa. Tästä on kuitenkin se seuraus, että virtamittauksen voi tehdä 

ainoastaan tarkasti ajoitettuina hetkinä moottorinohjaussyklin aikana. 

2.2.2.2 Vaihejohtimen magneettikentän mittaus 

Ampèren lain mukaisesti johtimessa kulkeva virta muodostaa ympärilleen magneettikentän, 

jonka voimakkuus on suoraan verrannollinen johtimessa kulkevaan virtaan. Johtimessa 

kulkeva virta voidaan siis selvittää mittaamalla magneettikentän voimakkuus, esimerkiksi 

Hall-ilmiöön perustuvilla antureilla. Anturi sijoitetaan johtimen välittömään läheisyyteen, 

esimerkiksi piirilevyllä olevan johteen päälle. Johdin voidaan myös integroida osaksi 

anturia. 

 

Kuva 11: Hall-ilmiöön perustuva virta-anturi [15] [16] 
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Kuvassa 11 on esitetty integroidun anturin rakenne. Integroidun anturin 

hankintakustannukset ovat erillistä anturia suuremmat, mutta koska johtimen ja anturin 

välinen etäisyys vaikuttaa voimakkaasti anturin herkkyyteen, on integroitu anturi helpompi 

ottaa käyttöön. 

Kaikkien magneettikentän mittaukseen perustuvien menetelmien merkittävänä etuna on se, 

että niissä lähtösignaali on sähköisesti eristetty mitattavasta signaalista. Näin ollen näillä 

menetelmillä voidaan yleensä ilman lisäeristystä mitata jopa useiden tuhansien volttien 

jännitteellä toimivien moottorien virtaa suoraan vaihejohtimesta. 

2.2.3 Pulssinleveysmodulaatio 

Harjallisten ja induktiomoottorien suuntaa voi ohjata tavallisilla kytkimillä tai mekaanisilla 

releillä, koska kumpikaan moottorityyppi ei tarvitse perustoimintojaan varten sähköistä 

kommutointia. Tällöin moottorit toimivat syöttöjännitteen määräämällä vakionopeudella. 

Syöttöjännitettä on periaatteessa mahdollista säädellä tehokkaalla potentiometrillä, jolloin 

moottorille syötetään vain osa jännitteestä. Tällöin loppuosa syöttöjännitteen tehosta 

kuitenkin muuttuu hukkalämmöksi potentiometrissä, mistä johtuen tätä menetelmää ei 

käytännössä sovelleta. 

Roottorin inertia ja käämityksen induktanssi saavat aikaan sen, että moottorin vaste 

sähköiseen impulssiin on verrattain hidas. Käämien jännitettä on mahdollista säädellä myös 

kytkemällä syöttöjännitettä päälle ja pois nopeasti, jolloin jännite määräytyy päällä- ja 

poissaoloaikojen suhteesta. Tätä suhdetta kutsutaan pulssisuhteeksi. Peräkkäinen päällä- ja 

poissaoloaika muodostavat yhden kytkentäjakson. Kytkentätaajuus on kytkentäjaksojen 

lukumäärä sekunnissa. Tällaista jatkuvaa päälle- ja poiskytkentää kutsutaan 

pulssinleveysmodulaatioksi (pulse width modulation, PWM). 

 

Kuva 12: Pulssinleveysmodulaatio [6] 

Kuvassa 12 on esitetty kuinka pulssinleveysmodulaatiolla aikaansaadaan siniaaltoa 

muistuttava signaali. Jotta tuotettu signaali sisältäisi mahdollisimman vähän hajontaa, tulee 

kytkentätaajuuden olla mahdollisimman suuri. Mekaanisten kytkinten tai releiden 

kytkentätaajuus on kuitenkin rajallinen niiden rakenteesta johtuen. Käytännössä 

mekaanisten kytkinten suurin mahdollinen toimintataajuus on kertaluokkaa pienempi kuin 

sähkömoottorien pienin mielekäs syöttöjännitteen kytkentätaajuus. Näin ollen mekaanisia 

kytkimiä ei tosiasiallisesti käytetä moottorien nopeudensäätöön, vaan moottorinohjaimissa 

käytetään useimmiten joko MOSFET- tai IGBT-tyyppisiä tehotransistoreita, jotka 

kykenevät jopa megahertsien kytkentätaajuuksiin. 
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Kytkentätaajuutta ei kuitenkaan kannata kasvattaa äärettömän suureksi, sillä teho-

transistorien ominaisuuksista johtuen niiden hyötysuhde on huono transistorin siirtyessä 

avoimesta tilasta suljettuun tilaan tai toisin päin. Tilamuutoksen hetkellä esiintyvää 

tehohäviötä kutsutaan kytkentähäviöksi. 

Useimmille moottoreille riittävä kytkentätaajuus on muutaman kilohertsin luokkaa. 

Näilläkin taajuuksilla moottorin rakenne kuitenkin värähtelee hieman kytkentäpulssien 

tahdissa ja on ihmiskorvan kuultavissa. Tämän vuoksi monissa käyttökohteissa 

kytkentätaajuus optimoidaan mahdollisimman matalaksi tehohäviöiden minimoimiseksi, 

mutta kuitenkin riittävän korkeaksi ettei sitä kuule – esimerkiksi noin 20 kHz paikkeille. 

2.2.4 Kytkinsilta 

 

Kuva 13: Puolisiltakytkentä MOSFET–tyypin tehotransistoreilla [6] 

Jokaisen moottorinohjaimen ytimessä on tehotransistoreista koostuva kytkinsilta. Riippuen 

ohjattavasta moottorityypistä kytkinsilta voi olla tyypiltään H-silta (harjallisia 

kestomagneettimoottoreita varten), kolmivaihesilta eli invertteri (harjattomia 

kestomagneettimoottoreita tai induktiomoottoreita varten) tai kahden H-sillan yhdistelmä 

(askelmoottoreita varten). Kaikki nämä siltatyypit koostuvat puolisilloista, jonka 

perusrakenne on esitetty kuvassa 13. Puolisiltaa ohjataan digitaalisilla signaaleilla H_in ja 

L_in, joista on huomattava se, että ne eivät saa olla aktiiviset yhtä aikaa – muutoin kytkentä 

muuttuu oikosuluksi ja puolisilta todennäköisesti tuhoutuu. 
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Kuva 14: Kolmivaihesiltakytkentä [17] 

Harjattoman kestomagneettimoottorin tai induktiomoottorin ohjaukseen käytetään 

kolmivaihesiltaa, jonka kytkentä on esitetty kuvassa 14. Silta koostuu kolmesta puolisillasta, 

joiden V+ ja V- -navat ovat rinnankytkennässä keskenään. Vout -navat on kytketty yksi 

kuhunkin moottorin vaihejohtimeen. Erilaisilla kytkinyhdistelmillä ja näiden pulssisuhteilla 

saadaan staattoriin muodostettua magneettikenttä, jonka kulma voidaan suunnata halutulla 

tavalla. 

2.2.5 Trapetsiohjaus 

 

Kuva 15: Trapetsiohjauksen kytkennät 
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Trapetsiohjaus on yksi yksinkertaisimmista tavoista ohjata harjatonta 

kestomagneettimoottoria. Kuvan 15 mukaisesti trapetsiohjauksessa staattorin kolmesta 

käämistä käytetään kerrallaan vain kahta, ja kolmas ”kelluu”. Ohjaus on jaettu roottorin 

kulman mukaan kuuteen 60 asteen jaksoon, joiden välinen siirtymäjärjestys (1…6 tai 6…1) 

määrää moottorin pyörimissuunnan. Moottorin nopeutta säädellään muuttamalla virtajakson 

pulssisuhdetta. 

Trapetsiohjauksen yhteydessä roottorin kulmatieto mitataan useimmiten joko Hall-

kytkimillä, nollanylitysmenetelmällä tai magneettivuon integrointimenetelmällä. Tarkempia 

kulma-antureita tai tarkkailijamenetelmää ei yleensä käytetä, sillä trapetsiohjaus ei pysty 

hyödyntämään niiden tuottamaa tarkempaa kulmatietoa. 

2.2.6 Vektoriohjaus 

Vektoriohjauksen perimmäisenä ajatuksena on pitää staattorin tuottaman magneettikentän 

suunta koko ajan suorassa kulmassa roottorin magneettikenttään nähden. Tällä pyritään 

maksimoimaan tuotettu momentti käytetyn virran suhteen. Kun magneettikenttien välinen 

kulma pysyy vakiona, on tuotetun momentin suuruus suoraan verrannollinen käytettyyn 

virtaan. Vektoriohjauksessa säädettävänä suureena on aina nimenomaan moottorin 

momentti - nopeus- ja paikkasäätö toteutetaan erillisillä säätimillä, joilla ohjataan 

momenttisäädintä. Nopeus- ja paikkasäätimiä ei tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, sillä 

ne ovat luonteeltaan tavanomaisia PI-säätimiä. 

 

Kuva 16: Vektoriohjauksen kantavektorit [6] 
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Vektoriohjauksessa kaikki moottorin suureet – jännitteet, virrat, magneettivuot – esitetään 

vektorimuodossa kolmen kantavektorin avulla. Kantavektorit vastaavat staattorikäämien 

suuntausta, eli ovat toisiinsa nähden 120 asteen kulmassa kuvan 16 mukaisesti. A, B ja C 

ovat staattorikäämien suuntaiset kantavektorit, ia, ib ja ic staattorikäämeiltä mitatut virrat 

kantavektoriensa suuntaisina, sekä is yhteenlaskettu staattorivirtavektori. On huomioitava, 

että vektoriohjauksen yhteydessä puhutaan aina moottorin sähköisistä, ei mekaanisista 

kulmista. Näin ollen esitettävät kaaviot ovat suoraan rinnastettavissa moottorin 

mekaniikkaan vain kaksinapaisilla roottoreilla. 

Roottorin kulman ja halutun momentin perusteella voidaan muodostaa haluttu virtavektori, 

joka puolestaan voidaan ilmaista vektorien ia, ib ja ic summana. Näistä saadaan kullekin 

vaihekäämille halutun virran suuruus, joka voidaan syöttää kyseisen käämin jännitettä 

ohjaavalle PI-säätimelle. Näin meneteltäessä virtasäätimiä on kolme ja niiden 

referenssisignaali on siniaaltoa, jonka taajuus määräytyy roottorin pyörimisnopeuden 

perusteella. PI-säätimen viritys vaihtelevalle referenssitaajuudelle on kuitenkin hyvin 

hankalaa. 

 

Kuva 17: Clarke-muunnos [6] 

Moottorinohjainten mikroprosessorien laskentateho on jo jonkin aikaa ollut riittävä 

reaaliaikaisten vektori- ja trigonometristen laskutoimitusten suorittamiseen. Virtasäädinten 

lukumäärää saadaan vähennettyä kahteen ja referenssisignaali muutettua siniaallosta 

vakiotasoiseksi käyttämällä Clarke- ja Park-muunnoksia. Kuvan 17 mukaisesti Clarke-

muunnoksessa kolme 120 asteen jaolla olevaa virtavektoria ia, ib ja ic muutetaan kahdeksi 

toisiinsa suorassa kulmassa olevaksi virtavektoriksi iα ja iβ. 
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Kuva 18: Park-muunnos [6] 

Kuvan 18 mukaisesti Park-muunnoksessa staattorin koordinaatistoon sidotut virtavektorit iα 

ja iβ muunnetaan roottorin kulmatietoa θd käyttäen roottorin koordinaatistoon sidotuiksi 

virtavektoreiksi id ja iq. Virtavektori iq on kohtisuorassa roottorin magneettikenttään nähden, 

joten sen suuruutta säätämällä voidaan hallita moottorin tuottamaa momenttia. Vektorin id 

suuntainen virta säädetään nollaksi, ellei tarkoitus ole heikentää roottorin magneettikenttää 

suuremman pyörimisnopeuden saavuttamiseksi. 

Huomattavaa on, että virtavektorien id ja iq signaaleissa esiintyvät vaihtelut eivät riipu 

roottorin pyörimisnopeudesta vaan roottorin vääntömomentin muutoksista. 

Vääntömomentin muutosnopeus on kertaluokkaa pienempi kuin staattorikäämeissä 

esiintyvän virran muutosnopeus, minkä ansiosta PI-säädinten virittäminen näille signaaleille 

on helppoa. 
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Kuva 19: Avaruusvektorimodulaation kantavektorit [6] 

Roottorin koordinaatistoon sidottujen virtasäädinten tuottamat jännitekomentovektorit 

muunnetaan takaisin staattorikoordinaatistoon käyttämällä käänteistä Park-muunnosta. 

Staattorikoordinaatistossa jännitekomento esitetään summavektorina, jota käytetään kuvassa 

19 esitetyn avaruusvektorimodulaation (space vector modulation) komentojännitteenä Vref. 

 

Kuva 20: Avaruusvektorimodulaation kantavektorien kytkennät 

Avaruusvektorimodulaatiossa kolmivaiheisen kytkinsillan eri tilakombinaatiot on nimetty 

vektoreiksi V0…V7, kuten kuvassa 20 on esitetty. Vektorit V0 ja V7 ovat niin sanottuja 

nollavektoreita, eli ne eivät aikaansaa virtaa staattorin käämeissä. Vaihtamalla kytkinsillan 

tilaa kytkentäjakson aikana yhden tai kahden aktiivivektorin (V1…V6) sekä nollavektorien 

V0 ja V7 välillä, voidaan vektoreiden suhteellisia aktiivisuusaikoja muuttamalla muodostaa 

vapaavalintaisen suuntainen ja suuruinen jännitevektori staattorikäämeihin. 

Vektoriohjauksessa roottorin kulmatieto mitataan joko tarkalla kulma-anturilla tai 

edistynyttä tarkkailijamallia käyttäen. 
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2.3 Koneautomaatiossa käytettäviä väylätekniikoita 

Automatisoidun konejärjestelmän monimutkaistuessa toimilaitteiden ohjaus ja antureiden 

lukeminen on useimmiten järkevintä hajauttaa useamman pienen ohjaintietokoneen 

hoidettavaksi kuin yhdistää kaikki laitteet suoraan yhteen suureen tietokoneeseen. 

Toimintojen hajauttaminen tuo kuitenkin järjestelmän toteutukseen lisähaasteen: 

ohjaintietokoneiden välisen kommunikaation ja siihen tarvittavan väylän. Seuraavassa on 

esitelty ne väylätekniikat, joiden soveltuvuutta arvioitiin tämän työn yhteydessä. 

Väylätekniikat on jaoteltu niiden käyttämän fyysisen rajapinnan mukaan. 

2.3.1 TIA-485 

TIA-485 (tunnetaan myös nimillä EIA-485, RS-485 ja RS485) on differentiaalinen 

signaaliväylä, johon voi liittää korkeintaan 32 standardin mukaista laitetta yhteen 

segmenttiin. Signaali välitetään parikaapelilla, jossa johtimet on usein kierretty keskenään 

häiriösietoisuuden parantamiseksi. Kuten kaikissa differentiaalisissa väylissä, johtimeen 

mahdollisesti kytkeytyvät sähkömagneettiset häiriöt kytkeytyvät erittäin suurella 

todennäköisyydellä yhtä suurina johdinparin kumpaankin johtimeen. Signaalia 

vastaanotettaessa kiinnitetään huomiota nimenomaan johdinparin johdinten väliseen jännite-

eroon, joten johtimiin kytkeytyneet häiriöt häviävät. Johdinparin kummassakin päässä on 

päätevastukset estämässä signaalin heijastumista. [18] 

TIA-485-väylässä on vain yksi kommunikaatiokanava, jota käytetään kommunikointiin 

molempiin suuntiin. Signaalilla on kaksi määriteltyä tilaa; johdinparin jännite-ero yli 200 

mV tai alle -200 mV. Väylässä kiinni olevien laitteiden täytyy kyetä synkronoimaan 

toimintansa siten, ettei päällekkäisiä lähetyksiä tapahdu. Väylän tila on määrittelemätön jos 

yksi laite yrittää nostaa ja toinen laskea jännite-eroa. [18] 

TIA-485-standardi määrittelee ainoastaan väylän rakenteen ja sähköiset määreet. Standardin 

mukainen kommunikaationopeus on korkeintaan 10 megabittiä sekunnissa, mutta 

markkinoilla on laitteita joilla päästään jopa 50 megabitin sekuntinopeuksiin. Väylän 

maksimipituus hitaimmilla kommunikaationopeuksilla on noin 1200 metriä – lyhemmillä 

väylillä voi käyttää suurempia nopeuksia. [18] 

2.3.1.1 Modbus 

Modbus on alun perin 1970-luvulla kehitetty, teollisuuden logiikkaohjainten verkottamiseen 

tarkoitettu väylä. Modbus-spesifikaation omistanut Schneider Electric siirsi sen ylläpidon 

erityiselle Modbus-järjestölle (Modbus Organization) vuonna 2004. Spesifikaatio on tänä 

päivänä vapaasti saatavilla ja käytettävissä ilman lisenssimaksuja. [19] 

Useimmiten Modbus-väylät käyttävät fyysisenä kerroksenaan TIA-485 -väylää. Modbus on 

luonteeltaan isäntä-orja -protokolla, mikä tekee siitä yhtäältä äärimmäisen yksinkertaisen 

mutta toisaalta huonosti optimoidun ja alttiimman huomaamattomille virhetilanteille. 

Modbus-protokollan tukemat komento- ja tietotyypit ovat protokollan historiasta johtuen 

varsin rajoittuneet verrattuna uudempiin väylätekniikoihin. [20] 
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Modbus-protokolla sallii jopa 247 laitetta samalla väylällä. Väylän kommunikaationopeus 

on oletusarvoisesti vain 19,2 kilobittiä sekunnissa, mutta suuremmatkin nopeudet ovat 

mahdollisia. [21] 

2.3.1.2 Profibus 

Profibus-väylän kehitys alkoi vuonna 1987 saksalaisten yritysten toimesta. Profibus-

määritelmä kattaa fyysisen kerroksen (TIA-485), kommunikaatioprotokollan, tietotyypit ja 

laiteprofiilit. Profibus-väylällä voi olla jopa 126 laitetta ja suurin tuettu 

kommunikaationopeus on 12 megabittiä sekunnissa. Protokollan monipuolisuuden ja suuren 

kommunikaationopeuden vuoksi Profibus toteutetaan useimmiten erillisenä ohjainpiirinä tai 

mikrokontrolleriin integroituna ohjainmoduulina. Profibus-laitteiden keskinäinen 

yhteensopivuus myös eri valmistajien välillä on protokollamääritelmän tarkkuuden ja 

pääasiallisen toteutusmuodon ansiosta erinomainen. Profibus-protokollan spesifikaatio ei 

ole avoimesti saatavilla. [22] 

2.3.2 CAN-väylä 

CAN-väylä (Controller Area Network) on Robert Bosch GmbH:n vuonna 1986 [23] 

julkaisema, ensisijaisesti autoteollisuuden käyttöön tarkoitettu väylä. CAN-spesifikaatio ei 

erikseen määrittele sähköistä rajapintaa, CAN-väylän voi toteuttaa jopa optisesti. 

Useimmissa sovelluksissa käytetään standardin ISO 11898 mukaista määritelmää, joka 

muistuttaa jossain määrin TIA-485–väylää. Selkeimmin poikkeavat signaalin tilat; 

dominoivassa tilassa johdinparin jännite-eron tulee olla välillä +1,2 … +3,0 V ja 

resessiivisessä eli lepotilassa johdinparin jännite-ero tulee olla välillä -120 … +12 mV. [24] 

CAN-väylän resessiivinen tila mahdollistaa erityisen sovittelumenetelmän käytön väylällä 

keskustelevien laitteiden kesken. CAN-protokollan mukaisesti jokaisella viestillä on osoite, 

joka määrää viestin prioriteetin. Kun useampi laite alkaa lähettää viestiä yhtä aikaa, tulee 

sen laitteen, jonka lähettämässä viestissä esiintyy ensimmäisenä resessiivinen tila, luovuttaa 

lähetysvuoro toisille laitteille. Sovittelun ”voittanut” laite jatkaa viestin lähetystä kuin 

mitään ei olisi tapahtunut. 

Sovittelumenetelmän lisäksi CAN-väylän luotettavuutta lisää CAN-protokollaan sisältyvä 

virheentarkistusmenetelmä. Viestiä vastaanottava laite pystyy viestiin sisältyvän 

tarkistussumman avulla varmistamaan, että viesti on vastaanotettu samanmuotoisena kuin se 

on lähetetty. [25] 

Standardin ISO 11898 mukaisen CAN-väylän maksimipituus on noin 1000 metriä 50 

kilobitin sekuntinopeudella ja noin 40 metriä 1 megabitin sekuntinopeudella. Väylään voi 

liittää korkeintaan 30 standardin mukaista laitetta, tai useampia suuriin järjestelmiin 

optimoituja laitteita. Yhdessä viestissä voi lähettää korkeintaan kahdeksan tavun 

hyötykuorman. Viestiosoitteita on käytössä noin kaksi tuhatta tai 500 miljoonaa, riippuen 

valitusta viestimuodosta. [26] 

CAN-protokollan noudattaminen vaatii ohjaimelta nopeaa reagointia, minkä vuoksi se onkin 

toteutettu useimmiten joko erillisenä ohjainsiruna tai mikroprosessoriin integroituna 

ohjainmoduulina. CAN-moduulit ovat hyvin yleisiä nykyisissä keskitason ja sitä 

tehokkaammissa mikroprosessoreissa. 
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CAN-väylästandardin uusi versio, CAN FD, joka hyväksyttiin vuonna 2015, määrittelee 

väylälle jopa 5 megabitin sekuntinopeuden ja viestille 64 tavun hyötykuorman. Laitetuki 

uudelle versiolle on kuitenkin vielä vajavaista. [27] 

2.3.2.1 CANopen 

CANopen on CAN-väylään pohjautuva kommunikaatiorajapinta, joka on suunnattu 

erityisesti liikettä tuottavien konejärjestelmien ohjaukseen. CANopenin kehitystyö alkoi 

pian CAN-väylän standardoinnin jälkeen vuonna 1993. Määritelmät käsittävät suosituksen 

fyysisestä rajapinnasta (ISO 11898), väylällä käytettävät CAN-viestiosoitteet, väylällä 

liikkuvien viestien rakenteen sekä laitteiden informaatio- ja konfiguraatiotietokannan 

rakenteen. Lisäksi CANopen-spesifikaatioon kuuluu lukuisia laiteprofiileja, jotka ovat 

käytännössä määrämuotoisia informaatio- ja konfiguraatiotietokantoja. Laiteprofiilien 

ansiosta eri valmistajien saman funktion toteuttavat laitteet ovat keskenään vaihtokelpoisia. 

CANopen määrittelee viestit verkon ja laitteiden hallintaan, viestinvälitykseen, 

synkronointiin sekä poikkeustilanteista tiedottamiseen. CAN-viestin osoite koostuu 

laiteosoitteesta (0-127) sekä viestityypin mukaisesta viestitunnisteesta. Samassa CANopen-

väylässä voi olla kommunikaatiota ohjaavan isäntälaitteen lisäksi 127 orjalaitetta. Suurin 

määritelty kommunikaationopeus on yksi megabitti sekunnissa. 

CANopen on luonteeltaan puoliavoin spesifikaatio; perusmääritelmät ovat julkisia ja 

vapaasti käytettävissä, mutta pääosa laiteprofiileista on saatavilla vain spesifikaatiota 

ylläpitävän CiA-järjestön (CAN in Automation) maksaville jäsenille. [28] 

2.3.2.2 DeviceNet 

DeviceNet toteuttaa CIP-protokollan (Common Industrial Protocol) käyttäen fyysisenä 

kerroksena ISO 11898 CAN-väylää. CIP-protokollan rooli on pitkälti sama kuin CANopenin 

– se määrittelee viestien rakenteen ja osoiteallokaatiot, virhetilanteiden käsittelyn sekä 

laiteprofiileja. DeviceNetin suurin määritelty kommunikaationopeus on 500 kilobittiä 

sekunnissa ja samassa väylässä voi olla korkeintaan 64 laitetta. [29] 

ODVA-järjestön ylläpitämät DeviceNet- ja CIP-spesifikaatiot ovat kokonaisuudessaan 

maksullisia. [30] 

2.3.3 Ethernet 

Ethernet käsitteenä sisältää sekä fyysisen rajapinnan standardeja (IEEE 802.3) että 

protokollastandardin. Ensimmäiset standardit ovat peräisin 1980-luvulta ja fyysisen 

rajapinnan standardeja on määritelty niin koaksiaalikaapeleille, kierretyille parikaapeleille 

kuin optisille kaapeleillekin. Lisäksi Ethernet-protokollastandardi voidaan toteuttaa myös 

monilla langattomilla rajapinnoilla IEEE 802.11:n mukaisesti. 
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Nykyaikaiset kaapeloidut Ethernet-standardit käyttävät vähintään yhtä 

kommunikaatiokanavaa kumpaankin suuntaan ja ovat luonteeltaan kahden laitteen välisiä, 

minkä ansiosta viestien päällekkäisyyttä ei esiinny. Useamman laitteen verkot muodostetaan 

erityisten kytkinlaitteiden avulla. Yhdessä Ethernet-verkossa olevien laitteiden määrää 

rajoittaa käytännössä kytkinlaitteiden sisäinen muisti – edistyneet kytkinlaitteet 

mahdollistavat jopa useiden tuhansien laitteiden verkot. Ethernet-protokolla sallii joko 

suorat viestit laitteelta toiselle laitteen osoitteen (Ethernet-osoite, yleisesti käytetään myös 

nimeä MAC-osoite) perusteella (unicast) tai koko verkon laajuiset kuulutusviestit 

(broadcast). Ethernet-protokolla ei suoraan mahdollista viestien välittämistä verkosta 

toiseen. 

Ethernetin voidaan arvioida olevan maailman käytetyin väylä – käytännössä kaikki koti- ja 

toimistoverkot sekä merkittävä osa Internetin infrastruktuurista on toteutettu Ethernetillä. 

Teollisuussovelluksissa Ethernetin käyttöä on rajoittanut sen vaatimat erillisohjaimet ja 

protokollan vaatima verrattain raskas ohjelmisto. Sulautettujen mikroprosessorijärjestelmien 

laskentatehon kasvaessa tämä ei enää nykypäivänä ole merkittävä ongelma. Niinpä Ethernet 

onkin vallannut markkinaosuutta muilta väylätekniikoilta. 

2.3.3.1 TCP/IP 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) on termi, jota käytetään yleisesti 

kuvaamaan tavanomaista, useimmiten Ethernet-pohjaista tietoverkkoyhteyttä ja siihen 

liittyvää protokollakokoelmaa. Nimi on sikäli hämäävä, että se koostuu kahden sisältämänsä 

protokollan nimistä, vaikka siihen kuuluu monia muitakin, esimerkiksi UDP (User Datagram 

Protocol). 

IP on protokolla, joka määrittelee viestille lähde- ja kohdeosoitteen (IP-osoite) ja joka 

mahdollistaa viestien välittämisen eri aliverkkojen välillä reititinlaitteiden avulla, vaikka 

maanosasta toiseen. IP huolehtii myös tarvittaessa viestin pilkkomisesta pienempiin osiin, 

mikäli verkon ominaisuudet sitä vaativat. IP-protokolla käyttää useimmiten Ethernet-

protokollaa tiedonvälitykseen. 

TCP on protokolla, joka määrittelee viestille lähde- ja kohdeportin ja huolehtii siitä, että 

viesti menee perille – tarvittaessa viesti, joka ei ole saapunut määränpäähänsä, lähetetään 

uudelleen. Tämän vuoksi TCP on yhtäältä verrattain raskas protokolla mutta toisaalta erittäin 

yksinkertainen tapa varmistaa tiedon perillemeno. Mahdollisten uudelleenlähetysten ja niistä 

aiheutuvan jonoutumisen vuoksi TCP ei sovellu äärimmäistä reaaliaikaisuutta vaativiin 

sovelluksiin. TCP-protokolla käyttää IP-protokollaa tiedonvälitykseen. 

UDP on protokolla, joka määrittelee viestille TCP:n tavoin lähde- ja kohdeportit, mutta ei 

erikseen huolehdi viestin perillemenosta. Tämän ansiosta UDP on kevyt protokolla ja 

soveltuukin parhaiten reaaliaikaiseen viestintään, jossa uudelleenlähetyksen vuoksi 

viivästynyt viesti hylättäisiin joka tapauksessa. UDP-protokolla käyttää IP-protokollaa 

tiedonvälitykseen. 
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2.3.3.2 Modbus TCP/IP 

Modbus TCP/IP on yksinkertaistettuna Modbus-protokolla, jossa TIA-485 -väylä on 

korvattu TCP-yhteydellä. Modbus TCP/IP on erittäin joustava verkon rakenteen suhteen – 

suurin kommunikaationopeus, väylän pituus ja väylällä olevien laitteiden maksimimäärä 

riippuvat käytössä olevan Ethernet-verkon ominaisuuksista. Modbus TCP/IP on kuitenkin 

luonteeltaan isäntä-orja -protokolla, joten sen soveltuvuus erittäin suuriin järjestelmiin on 

rajallinen. 

2.3.3.3 ProfiNET 

ProfiNET on Profibus-toteutus, jossa kommunikaatioväylänä toimii TCP-yhteys. Kuten 

Modbus TCP/IP, myös ProfiNET on edeltäjäänsä nopeampi ja skaalautuvampi. Lisäksi 

yhdessä viestissä välitettävän tiedon määrä on suurempi. ProfiNETin avulla voi myös liittää 

useampia Profibus-väyliä samaan keskustietokoneeseen, minkä ansiosta erittäinkin suuret 

järjestelmät ovat toteutettavissa.  

2.3.3.4 Ethernet/IP 

Ethernet/IP on DeviceNetin käyttämän CIP-protokollan toteutus Ethernet-verkossa. Se 

käyttää sekä TCP- että UDP-yhteyksiä riippuen viestityypistä. 

2.3.3.5 EtherCAT 

EtherCAT ei käytä TCP/IP -protokollapinoa lainkaan, vaan se käyttää Ethernet-protokollaa 

ilman välikerroksia. Tämän ansiosta protokolla on kevyt, mutta toisaalta rajoittunut yhden 

Ethernet-verkon alueelle. EtherCAT-väylän isäntälaitteena voi olla mikä tahansa laite, jossa 

on standardin mukainen Ethernet-portti. 

EtherCAT-väylän orjalaitteissa on vähintään kaksi Ethernet-porttia ja erityinen EtherCAT-

ohjainpiiri. Orjalaitteet on kytketty keskenään jonoksi tai puurakenteeksi. Ohjainpiiri 

välittää Ethernet-viestejä portista toiseen ja samalla lukee viestistä itselleen kohdistettuja 

tietoja tai kirjoittaa viestiin itseltään odotettuja tietoja. Näin toteutettu prosessointiajan 

eliminointi tekee väylästä erittäin nopean. Viesti kulkee väylän jokaisen orjalaitteen lävitse 

aina samassa järjestyksessä, minkä vuoksi myös läpikulkuajan toistotarkkuus on 

äärimmäisen hyvä. Toisaalta erityisen ohjainpiirin tarve tekee orjalaitteista kustannuksiltaan 

verrattain kalliita. EtherCAT-moduulit ovatkin toistaiseksi harvinaisia mikrokontrollereissa. 

[31] 
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3 Esisuunnittelu 

Tässä luvussa kuvataan järjestelmän suunnitteluprosessin kulku. 

Työn alkuvaiheessa luotiin alustava vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyyn sisällytettiin 

mallikoelaboratorion olemassa olevan propulsiojärjestelmän ominaisuudet, DP-järjestelmän 

propulsiolaitteistolle asettamat vaatimukset sekä propulsiojärjestelmään toivotut yleiset 

parannukset ja lisäominaisuudet. 

Vaatimusmäärittelyn pohjalta luotiin ehdottomat vaatimukset täyttäviä konsepti-

vaihtoehtoja ruoripotkurilaitteiden mekaniikalle. Vaihtoehdot arvioitiin toiveiden 

mukaisesti ja parhaimmaksi todettu konsepti valittiin jatkokehitykseen. 

Tunnelipotkurilaitteen osalta ehdottomat vaatimukset täyttäviä konsepteja syntyi vain yksi 

eikä valintaa näin ollen tarvinnut tehdä. 

Jo aikaisessa vaiheessa jatkokehitystä kävi ilmi, että kokonaisjärjestelmältä vaadittujen 

ominaisuuksien yhdistelmä ei ole teollisuudessa tai kuluttajamarkkinoilla kovin yleinen. 

Näin ollen teknologia- ja komponenttivalinnat perustuivat lopulta pitkälti komponenttien 

kaupalliseen saatavuuteen ja keskinäiseen yhteensopivuuteen. 
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3.1 Vaatimusmäärittely 

Tässä alaluvussa on kuvattu kukin järjestelmälle asetettu vaatimus (V) tai toive (T) ja sen 

mahdolliset perusteet. 

3.1.1 Ruoripotkurilaite 

1. V: Potkurin kierrosluvun 5 Nm vääntömomentilla on oltava vähintään 1000 kierrosta 

minuutissa. 

 Määritetty teho riittää kaikille sellaisille mallimittakaavoille, joita 

mallikoelaboratoriossa voidaan laboratorion rajoituksista johtuen käyttää. 

2. V: Potkurin on saavutettava maksimikierroslukunsa yhdessä sekunnissa. 

 Määritetty kiihtyvyys ylittää täysmittakaavalaitteiden mallimittakaavaan 

muunnetun suorituskyvyn. 

3. V: Potkurilaitteen on käännyttävä rajattomasti pystyakselinsa ympäri. 

 Vaatimus vastaa täysmittakaavalaitteiden toimintaa. 

4. V: Potkurilaitteen kulmanopeuden on oltava vähintään 90 astetta sekunnissa ja 

saavutettava tämä nopeus 0,1 sekunnissa. 

 Määritetty nopeus ylittää täysmittakaavalaitteiden mallimittakaavaan 

muunnetun suorituskyvyn. 

5. V: Potkurilaitteen kääntökulman tarkkuuden on oltava vähintään 0,1 astetta. 

 Määritetty tarkkuus vastaa täysmittakaavalaitteiden tarkkuutta. 

6. V/T: Potkuriakselille tulevan mekaniikan halkaisijan on oltava mahdollisimman 

pieni, kuitenkin alle 60 mm. 

 Mekaniikan on mahduttava ruoripotkurilaitteen kuorien sisään pienilläkin 

mallimittakaavoilla. 

7. V/T: Potkuriakselille tulevan mekaniikan pituuden on oltava mahdollisimman pieni, 

kuitenkin alle 200 mm mitattuna potkurin navan otsapinnasta. 

 Mekaniikan on mahduttava ruoripotkurilaitteen kuorien sisään pienilläkin 

mallimittakaavoilla. Pituusmitta on erityisen kriittinen laitteissa, joiden 

täysmittakaavaversiossa on kulmavaihde. 

8. V: Potkuriakseli on voitava asentaa portaattomasti ±10 asteen kulmaan 

potkurilaitteen pystyakseliin nähden. 

 Potkurilaitteen on pystyttävä jäljittelemään täysmittakaavalaitteiden 

asennuskulmia. 

9. V/T: Laivamallin kannelle asennettavan mekaniikan korkeuden on oltava 

mahdollisimman pieni, kuitenkin alle 300 mm mitattuna asennuspinnasta. 

 Mallikoelaboratorion laitteisto asettaa laivamallille maksimikorkeuden 

vedenpinnasta mitattuna. Propulsiolaitteiston asennuspinnan on oltava 

vesiviivan yläpuolella, jotta läpivientiputkesta ei vuoda vettä malliin. 

10. T: Laivamallin kannelle asennettavan mekaniikan leveyden ja pituuden on oltava 

mahdollisimman pieniä. 

11. V: Potkuriakselin kierrosluvun mittaustarkkuuden on oltava vähintään 10 kierrosta 

minuutissa. 

12. V: Potkuriakselin momentin mittaustarkkuuden on oltava vähintään 0,1 Nm. 

13. T: Ruoripotkurilaite kykenee mittaamaan tuottamansa työntövoiman laivamalliin 

nähden. Suurin arvioitu työntövoima on 500 N. 
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3.1.2 Tunnelipotkurilaite 

1. V: Potkurin kierrosluvun 1,5 Nm vääntömomentilla on oltava vähintään 1500 

kierrosta minuutissa. 

 Määritetty teho riittää kaikille sellaisille mallimittakaavoille, joita 

jäämallikoelaboratoriossa käytetään. 

2. V: Potkurin on saavutettava maksimikierroslukunsa yhdessä sekunnissa. 

 Määritetty kiihtyvyys ylittää täysmittakaavalaitteiden mallimittakaavaan 

muunnetun suorituskyvyn. 

3. T: Potkurin ja tunnelin halkaisijan on oltava noin 100 millimetriä. 

 Toive vastaa ensimmäisen varusteltavan mallin tunnelihalkaisijaa. 

4. T: Potkuriakselille tulevan mekaniikan virtausta estävän pinta-alan on oltava 

mahdollisimman pieni. 

5. V: Laivamallin rungon sisäpuolisten tunnelipotkurilaitteen osien on oltava 

vesitiiviitä vesiviivan alapuolella. 

6. V: Potkurin kierrosluvun mittaustarkkuuden on oltava vähintään 10 kierrosta 

minuutissa. 

3.1.3 Järjestelmän modulaarisuus 

1. V: Potkurilaitteiden on oltava itsenäisiä moduuleja, joiden toiminta ei riipu toisten 

moduulien asetuksista, läsnäolosta tai asennusjärjestyksestä järjestelmässä. 

Järjestelmään on voitava kytkeä vähintään kymmenen potkurilaitemoduulia. 

2. V: Järjestelmässä on oltava erillinen virransyöttömoduuli, jonka voi vaihtaa toisen 

tyyppiseen (esimerkiksi akku ja verkkovirtasyöttö) ilman muuhun järjestelmään 

tehtäviä asetus- tai kokoonpanomuutoksia. 

3. V: Järjestelmään on voitava kytkeä eri toimittajien DP- tai autopilottiohjaimia sekä 

erilaisia manuaalikäyttöliittymiä. 

3.1.4 Asennustyön helppous 

1. V: Potkurilaitteiden asennuksen on oltava rutiinitoimenpide, johon ei sisälly osien 

muokkaamista mallikohtaisesti sopiviksi. 

2. V: Potkurilaitteiden asennuksen täytyy olla yhden henkilön suoritettavissa ilman 

erityisiä asennusapuvälineitä. 

3. T: Ruoripotkurilaitteen kääntökulman nollakohdan tulee olla asetettavissa 

asennusvaiheessa. Tämän jälkeen potkurilaitteen on muistettava nollakohtansa 

järjestelmän käyttökertojen välillä. 

3.1.5 Korroosionsieto 

1. V: Vedenalaiset komponentit on valmistettava materiaaleista, jotka kestävät 

toistuvan tai jatkuvan suolavesialtistuksen. 

 Mallikoelaboratorion jääaltaassa käytetään veden jäätä heikentävänä 

lisäaineena suolaa. Veden suolapitoisuus on murtoveden luokkaa. 

2. V: Vedenpäällisten komponenttien täytyy sietää suolavesiroiskeita ja suolaveden 

tiivistymistä pinnoille. 
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3.1.6 Paikoitus 

1. V: Järjestelmän on kyettävä määrittämään laivamallin paikka laboratorion 

koealtaassa vähintään 10 mm tarkkuudella. 

 Määritetty tarkkuus vastaa täysmittakaavaan muunnettuna tavanomaisen 

laivakäyttöön tarkoitetun GPS-järjestelmän tarkkuutta. 

2. V: Järjestelmän on kyettävä määrittämään laivamallin suuntakulma laboratorion 

koealtaan pituusakselin suhteen vähintään 1 asteen tarkkuudella. 

 Määritetty tarkkuus vastaa tavanomaisten laivakäyttöön tarkoitettujen 

gyroskooppien ja kompassilaitteiden tarkkuutta. 

3. T: Järjestelmän on kyettävä yhtäaikaisesti määrittämään vähintään kolmen 

laivamallin paikka- ja suuntakulmatiedot. 

 Ominaisuus mahdollistaa monimallikokeiden suorittamisen esimerkiksi 

jäänhallintaan (ice management) liittyen. 

3.1.7 Päivitystaajuus 

1. V: Järjestelmän on kyettävä päivittämään potkurilaitteiden komento- ja 

takaisinkytkentäarvot, järjestelmään liitettyjen mittalaitteiden lukemat sekä 

laivamallien paikka- ja suuntakulmatiedot vähintään 50 Hz taajuudella. 

 Vaadittu päivitystaajuus vastaa täysmittakaavaan muunnettuna olemassa 

olevien DP-järjestelmien päivitystaajuutta. 

3.1.8 Tietojen tallennus 

1. V: Järjestelmän on kyettävä tallentamaan potkurilaitteiden komento- ja 

takaisinkytkentäarvot, järjestelmään liitettyjen mittalaitteiden lukemat sekä 

laivamallien paikka- ja suuntakulmatiedot aikaleimoineen kokeen jälkeistä analyysiä 

varten. 
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3.2 Ruoripotkurilaitteen konseptivaihtoehdot 

Tässä osiossa esitellään ruoripotkurilaitetta varten valmistellut konseptivaihtoehdot ja 

vertailukohtana mallikoelaboratoriossa nykyisin käytössä olevan järjestelmän kuvaus 

konseptitasolla. Kunkin valmistellun konseptin esittelyn yhteydessä on esitetty konseptin 

arviointi vaatimusmäärittelyn toiveisiin nähden.  

Kaikissa seuraavissa konseptikuvissa (kuvat 21, 22, 23 ja 24) potkuria pyörittävä akselisto 

on korostettu sinisellä värillä. 

3.2.1 Käytössä oleva konsepti 

 

Kuva 21: Mallikoelaboratorion käytössä olevan ruoripotkurilaitteen konsepti 

Mallikoelaboratoriossa nykyisellään käytössä oleva ruoripotkurilaitteisto on kuvassa 21 

esitetyn konseptin mukainen. Ylempi kulmavaihde, kääntömoottori, momenttianturi ja 

toinen hihnapyöristä sekä akselikytkimet ovat asennettuna kiinteästi samaan moduuliin. 

Alempi kulmavaihde, kardaaninivel ja kääntöakseli muodostavat mukautettavan moduulin, 

jossa kääntöakselin pituutta ja kulmavaihteen asennuskulmaa voi säätää sisäkkäin asettuvien 

kierreholkkien ja kulma-asetuspalojen avulla. Kardaaninivelen jatkeena olevan akselin 

pituus säätyy portaattomasti määrätyllä pituusalueella ja akseleita on erimittaisia eri 

pituusalueita varten. Lisäksi propulsiomoottori hihnapyörineen muodostaa oman 

moduulinsa, joka voidaan sijoittaa vapaasti eri puolille vaihdemoduulia hihnan sallimiin 

asentoihin. Hihnan pituutta varioimalla voidaan säätää moottorin etäisyyttä momenttianturin 

akselilinjasta. 
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Nykyinen laitteisto täyttää sinällään kaikki ehdottomat vaatimukset, joskaan 

momenttimittauksen tarkkuutta ei ole validoitu sen suhteen, mikä on potkuriakselin 

todellisen momentin suhde momenttianturilla mitattuun momenttiin – potkuriakselin ja 

momenttianturin välissä on kaksi kulmavaihdetta laakeri- ja hammasratashäviöineen, 

kardaaninivel tuomassa jaksottaista häiriötä mitattuun momenttiin sekä akselikytkin 

pehmentämässä momenttipiikkejä. Myöskään työntövoiman mittausta ei ole nykyiseen 

laitteistoon sisällytetty. 

Kääntöakselin kulmaa mitataan nykyisessä laitteistossa inkrementaalisella 

pulssienkooderilla. Mittaustarkkuus täyttää vaatimukset, mutta enkooderin luonteesta 

johtuen kääntöakselin absoluuttinen kulmatieto menetetään, kun malli kytketään irti 

mittausjärjestelmästä. Tämän vuoksi yhtenä rutiinitehtävänä kokeen alkaessa onkin 

tarkistaa, ovatko ruoripotkurilaitteet varmasti samassa kulmassa kuin mittausjärjestelmä 

näyttää. 

Kääntömoottorina on askelmoottori, jota ohjataan erillisellä askelmoottoriohjaimella, joka 

sijaitsee mallissa. Askelmoottoriohjaimen komentosignaalina on pulssijono, jota tuotetaan 

käsikäyttöisillä suuntaohjaimilla, jotka sijaitsevat mittausvaunussa. Pulssijonon nopeus on 

vakio, vain suunta muuttuu ohjaimen perusteella. Kääntömoottori kääntää kääntöakselia 

itsepidättävän kierukkavaihteen välityksellä. 

Propulsiomoottoria ohjataan mittausvaunussa sijaitsevalla siniaaltotaajuusmuuttajalla, joka 

saa ohjauskomentonsa mittausvaunussa olevalta käsikäyttöiseltä potentiometriltä. 

Toteutunut kierrosluku mitataan momenttianturilta. 

Mittausvaunun ja mallin välillä kulkee jokaista ruoripotkurilaitetta varten seuraavat kaapelit: 

 Propulsiomoottorin kolmivaihekäyttöjännite 

 Askelmoottoriohjaimen komentosignaali 

 Askelmoottoriohjaimen virransyöttö 

 Pulssienkooderin mittasignaali 

 Momenttianturin mittasignaalit 

Useita potkurilaitteita sisältävä malli on siis liitetty mittausvaunuun huomattavan paksulla 

kaapelinipulla. Mallin kytkentä mittausvaunuun on melko työlästä ja kaapelit rajoittavat 

mallin liikkuvuutta ohjailukokeissa. 
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3.2.2 Z-konsepti 

 

Kuva 22: Ruoripotkurilaitteen Z-konsepti 

Z-konsepti käyttää pitkälti samaa mekaniikkaa kuin olemassa oleva konsepti, mutta 

momenttianturi jätetään pois ja propulsiomoottori kytketään suoraan ylempään 

kulmavaihteeseen. Konseptiin kuuluu moottorinohjain, joka arvioi moottorin tuottaman 

momentin sen kuluttaman virran avulla. Myös potkurin kierrosluku luetaan suoraan 

moottorinohjaimelta. 

Kääntöakselin kulmaa mittaamaan vaihdetaan absoluuttienkooderi. Potkurilaitteen 

yhteyteen asennetaan laitekotelo, johon sisällytetään propulsio- ja kääntömoottorien 

moottorinohjaimet sekä mikrokontrolleri. Mikrokontrolleri tuottaa kääntömoottorin 

ohjaimelle ohjauspulsseja, propulsiomoottorin ohjaimelle ohjauskomentoa ja lukee 

kääntöakselin kulmaa absoluuttienkooderilta sekä potkurin momenttia ja kierroslukua 

propulsiomoottorin ohjaimelta. 

Arvioinnissa Z-konseptin vahvuuksiksi nostettiin toimivaksi todettu mekaniikka ja nykyistä 

konseptia pienempi kansipinta-ala. Heikkouksina nähtiin heikentynyt momentin mittaus – 

lähtötilanne mittausakselilla olevan momenttisignaalin laadun suhteen on sama kuin 

nykyään, mutta momenttia mittaavan instrumentin tarkkuus on huonompi. Lisäksi Z-

konseptin valinta sitoisi osan laboratorion ruoripotkurilaitteista kehitysvaiheen ajaksi. 
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3.2.3 L-konsepti 

 

Kuva 23: Ruoripotkurilaitteen L-konsepti 

L-konsepti kehittää edelleen Z-konseptia eliminoimalla ylemmän kulmavaihteen. 

Propulsiomoottori kytketään suoraan kardaaninivelen jatkeena olevaan akseliin. 

Moottorinohjaimet, kääntöakselin kulman mittaus ja mikrokontrolleri toteutetaan kuten Z-

konseptissa. 

Arvioinnissa L-konseptin vahvuuksina nähtiin edelleen pienentynyt kansipinta-ala ja 

yksinkertaistunut mekaniikka. Heikkoudeksi nousee kuitenkin nykyistä konseptia 

korkeampi konstruktio, mikä ei suurella todennäköisyydellä mahtuisi asetetun 300 mm rajan 

alle. Momentin mittauksen osalta todettiin momenttisignaalin laadun parantuneen Z-

konseptista, koska kulmavaihteita on yksi vähemmän. L-konseptin valinta sitoisi niin ikään 

osan laboratorion ruoripotkurilaitteista kehitysvaiheen ajaksi. 
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3.2.4 I-konsepti 

 

Kuva 24: Ruoripotkurilaitteen I-konsepti 

I-konseptissa merkittävin muutos on propulsiomoottorin sijoitus veden alle suoraan samalle 

akselilinjalle potkurin kanssa. Koska kääntöakselia on voitava pyörittää rajattomasti, 

joudutaan propulsiomoottorin vaihejohtimet viemään kääntöakselille liukurenkaan läpi. 

Moottorin vedenalainen sijainti edellyttää myös hyvää vesieristystä, ettei suolavesi pääse 

aiheuttamaan oikosulkua moottorin vaiheiden välille. 

Koska tarve mahduttaa pyörivä akseli kääntöakselin läpi katoaa I-konseptissa, voidaan 

kääntömekanismi ja -akseli suunnitella uudelleen. Kääntöakseliin on mahdollista integroida 

työntövoiman mittaukseen tarvittavat komponentit. Konsepti mahdollistaa myös 

moottorinohjainten ja mikrokontrollerin integroinnin kääntömekanismin kotelointiin. 

Arvioinnissa I-konseptin vahvuuksina nähtiin selkeästi pienin kansipinta-ala ja mahdollisuus 

integroida kaikki potkurilaitteen tarvitsemat elementit yhteen fyysiseen yksikköön. 

Konseptin heikkoutena on suurehkon potkuriakselille tulevan mekaniikan koon lisäksi 

tarvittavan suunnittelun, hankintojen ja osavalmistuksen määrä. Toisaalta laboratorion 

ruoripotkurilaitteita ei tarvitsisi sitoa kehitystyöhön. Momentin mittauksen osalta todettiin 

momenttisignaalin laadun olevan erinomainen, joskaan moottorin tarkkuus 

momenttianturina ei vastaa erillistä momenttianturia. 



40 

 

3.3 Konsepti- ja teknologiavalinnat 

Edellisessä osiossa kuvatut konseptit arvioitiin vaatimusmäärittelyn perusteella. Z- ja L-

konseptien ei todettu merkittävästi yksinkertaistavan mekaniikkaa, jonka lisäksi momentin 

mittauksen tarkkuus olisi heikompi kuin nykyisessä ratkaisussa. Parhaimmaksi 

vaihtoehdoksi valittiin I-konsepti, sillä se ei sitoisi mallikoelaboratorion nykyisiä laitteita 

kehitystyöhön ja toisaalta tarjoaisi parhaimmat mahdollisuudet jatkokehittämiselle. 

Epäonnistumisen riskin koettiin kuitenkin olevan suurin juuri I-konseptissa toteutuksen 

haastavuuden vuoksi.  

Tässä osiossa on esitetty konseptivalinnasta seuranneet lisävaatimukset ja näiden perusteella 

tehdyt teknologiavalinnat perusteluineen. 

3.3.1 I-konseptin komponenteille asettamat vaatimukset 

Vaatimusmäärittelyä täydennettiin I-konseptin valinnan myötä seuraavasti: 

1. V: Propulsiomoottori on voitava koteloida vesitiiviisti ja kotelointiin käytettyjen 

materiaalien on kestettävä toistuvaa altistusta suolavedelle. 

2. T: Liukurenkaan yli kytkettävien johtimien määrä on minimoitava. 

 Liukurenkaan korkeus kasvaa johtimien määrän myötä. Liukurenkaan 

korkeus on määräävä tekijä koko konstruktion korkeudessa, ja vaatimuslistan 

mukaisesti korkeus tulisi minimoida. 

3. T: Valittavien moottorinohjainten tulee olla mahdollisimman kompakteja. 

 Moottorinohjaimet on tarkoitus koteloida samaan moduuliin 

kääntömekanismin kanssa. 

3.3.2 Ruoripotkurilaitteen moottorin tyypin valinta 

I-konseptissa moottori sijoitetaan suoraan potkuriakselille, täysin vesiviivan alapuolelle 

potkurilaitteen kuorien sisään. Tämän johdosta moottorin valinnassa ensisijaisen tärkeää on 

sen koko-tehosuhde. 

Markkinaselvityksen perusteella saatavilla olevien induktiomoottorien teho pienissä 

kokoluokissa (halkaisija alle 60 mm) ei ole riittävä järjestelmän vaatimuksiin nähden. 

Kokoluokkaan sopivien askelmoottorien vääntömomentti olisi ylikuormitettuna riittävä, 

mutta niiden muoto ei ole sopiva I-konseptin moottorin sijoituspaikkaan – haetun 

kokoluokan moottoreissa on lähes poikkeuksetta neliölaippa. 

Täysin pyöreiden harjallisten ja harjattomien kestomagneettimoottorien teho haetussa 

kokoluokassa on riittävä, mutta moottorien vääntömomentti ei ole vastaa vaatimuksia – teho 

saavutetaan korkealla kierrosluvulla. Ongelma voidaan kuitenkin ratkaista moottoriin 

integroidulla planeettavaihteistolla, jolloin moottorin täysi teho saadaan käyttöön alemmalla 

kierroslukualueella. 
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Koska moottori vaihdelaatikoineen asennetaan vesirajan alapuolelle, tulee sen olla täysin 

vesitiivis. Vaatimus mahdollisimman pienestä koosta aiheuttaa sen, että moottorin 

koteloinnista tulee väistämättä ahdas. On siis oletettavaa, ettei moottorin huoltaminen ole 

helppo toimenpide. Näin ollen moottorin valinnassa tulee painottaa huoltovapautta, mikä 

käytännössä sulkee pois harjallisen kestomagneettimoottorin. Niinpä moottorityypeistä jää 

jäljelle harjaton kestomagneettimoottori. 

3.3.3 Ruoripotkurilaitteen moottorin kommutointimenetelmä 

Markkinoilla olevista haetun koko- ja teholuokan harjattomista kestomagneettimoottoreista 

valtaosa on suunniteltu harrastekäyttöön tarkoitettuihin radio-ohjattaviin lentokoneisiin, 

autoihin tai veneisiin. Tässä markkinasegmentissä käytetään useimmiten anturittomia 

kommutointimenetelmiä paitsi kytkentöjen yksinkertaisuuden, myös ratkaisun keveyden ja 

kustannusten vuoksi. Tämän vuoksi vain harvoissa markkinoilla olevissa moottoreissa on 

integroidut Hall-kytkimet kommutointia varten. 

Hall-kytkimet tai roottorienkooderi vaatisivat myös omat johtimensa moottorilta 

moottorinohjaimelle. I-konseptissa moottorin vesitiivis, kompakti kotelointi ja vaatimus 

minimoida liukurenkaan läpi kulkevien signaalien lukumäärä eivät puolla erillisten anturien 

käyttöä. Näin ollen järjestelmään valitaan anturiton kommutointimenetelmä. 

Nestettä tai ilmaa liikuttavan potkurin pyörittäminen on moottorinohjauksen kannalta 

triviaali sovellus. Maltillisen kiihtyvyysvaatimuksen ansiosta käynnistyksessä ei vaadita 

suurta momenttia, pyörimisnopeuden ei tarvitse pysyä äärimmäisen tarkasti asetusarvossaan, 

eikä kuormamomentissa esiinny askelmuutoksia. Esimerkiksi CNC-työstökoneessa nämä 

kaikki olisivat merkittäviä haasteita moottorinohjaukselle. Valtaosa harrastemarkkinoille 

suunnatuista massatuotetuista lennokki- tai venemoottorinohjaimista käyttää anturittomista 

menetelmistä yksinkertaisinta eli nollanylitysmenetelmää. 

Nollanylitys- ja integrointimenetelmien heikkoutena on kuitenkin se, että rajoitetun 

kulmatarkkuutensa vuoksi ne soveltuvat ensisijaisesti vain roottorin nopeuden säätämiseen. 

Tässä sovelluksessa kiinnostuksen kohteena on kuitenkin myös vääntömomentin ja tehon 

hallinta. Lisäksi, koska valittu konsepti ei sisällä erillistä momenttianturia, mitataan 

vääntömomentti epäsuorasti staattorivirtojen perusteella. Parhaiten soveltuva 

kommutointitapa on tarkkailijamallia käyttävä vektoriohjaus, jonka tarkkailijamallista 

saadaan myös momenttitieto. 

3.3.4 Moottorinohjain 

Tavoitellussa teholuokassa anturitonta vektoriohjausta käyttävien kestomagneetti-

moottorille sopivien moottorinohjainten saatavuus osoittautui huonoksi. Massatuotetut 

teolliseen käyttöön suunnatut moottorinohjaimet käyttävät edelleen pääosin trapetsi-

ohjausta Hall-kytkinten avulla. Vektoriohjausta käyttäviä moottorinohjaimiakin on 

saatavilla, mutta ne ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta servo-ohjaimia, jotka vaativat 

toimiakseen tarkan kulma-anturin roottorille. Monet toimittajat ilmoittavat kehittävänsä 

anturitonta vektoriohjausta käyttäviä moottorinohjaimia, mutta tätä työtä tehdessä niitä ei 

ollut vielä saatavilla. 
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Lupaavimmiksi vaihtoehdoiksi jäivätkin moottorinohjainten mikroprosessoreja 

valmistavien yritysten moottorinohjauksen kehitysalustat, jotka ovat käytännössä 

laboratorio-olosuhteisiin soveltuvia koteloimattomia moottorinohjaimia ilman valmista 

ohjelmistoa. 

3.3.5 Järjestelmän käyttöjännite 

Potkurilaitteissa käytettävät moottorit ovat kokoonsa nähden varsin suuritehoisia, ja etenkin 

useamman potkurilaitteen järjestelmässä järjestelmän kokonaisteho kasvaa huomattavaksi – 

jopa useaan kilowattiin. Näin ollen on syytä maksimoida järjestelmän käyttöjännite, jotta 

järjestelmässä kulkeva virta ja sen myötä virtajohdinten koko saadaan mahdollisimman 

pieneksi. 

Koska moottorit asennetaan vedenalaisiin kohteisiin, tulee kuitenkin huomioida 

käyttöjännitteen vaikutus laboratorion sähköturvallisuuteen. Lisäksi vaikuttavina tekijöinä 

ovat saatavilla olevien moottorinohjaimien jännitealue ja järjestelmävaatimus 

mahdollisuudesta akkukäyttöön. Näillä kriteereillä järjestelmän käyttöjännitteeksi valitaan 

48 voltin tasajännite. 

3.3.6 Kommunikaatioväylä 

Soveltuvien moottorinohjaimien joukon supistuttua järjestelmävaatimusten vuoksi kovin 

pieneksi, on kommunikaatioväylän valinta helppoa: Kaikissa tutkituissa 

moottorinohjaimissa on sellaiset mikroprosessorit, joihin on integroitu CAN-väylämoduuli. 

CAN-väylää käyttävistä protokollista etsittiin ohjelmistototeutusta tukevaa avointa 

dokumentaatiota. CANopen -protokollasta dokumentaatiota löytyi eniten. Tällä perusteella 

valitaan protokollaksi CANopen. 
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3.4 Komponenttivalinnat 

3.4.1 Moottorit 

Valitessa moottoria sovelluskohteeseen tulee ottaa huomioon tavoiteltu vääntö- ja 

kierroslukualue sekä käytettävissä oleva jännite ja virta. Sekä ruoripotkuri- että 

tunnelipotkurilaitteille on vaatimusmäärittelyssä eritelty minimivääntö ja kierrosluku.  

3.4.1.1 Moottorien virta- ja jännitelaskenta 

 
𝐾𝑡 =

𝑇𝑚

𝐼𝑠
     (

𝑁𝑚

𝐴
) (2) 

 
𝐾𝑣 =

𝜔𝑟

𝑉𝑚
     (

𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑉
) (3) 

 
𝐾𝑣 =

1

𝐾𝑡
, 𝐾𝑡 =

1

𝐾𝑣
 (4) 

Kaavassa 2 on kuvattu sähkömoottorin momenttivakio 𝐾𝑡, joka kertoo moottorin tuottaman 

vääntömomentin 𝑇𝑚 suhteessa staattorivirtaan 𝐼𝑠. Momenttivakion suuruuteen vaikuttaa 

ainoastaan moottorin mekaaninen rakenne; esimerkiksi staattorin napaluku, käämien 

johdinkierrosten määrä ja roottorimagneetin voimakkuus.  

Kaavassa 3 on kuvattu moottorin nopeusvakio, joka kertoo moottorin tuottaman jännitteen 

𝑉𝑚 suhteessa roottorin kulmanopeuteen 𝜔𝑟.  

Kaavan 4 mukaisesti moottorin nopeusvakio ja momenttivakio SI-yksiköissä ilmaistuna ovat 

toistensa käänteisluvut. [32, p. 405] 

 
𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 =

𝑛𝑚

𝑉𝑚
     (

𝑅𝑃𝑀

𝑉
) (5) 

 
𝐾𝑣 = 𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 ×

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
 (6) 

Harrastekäyttöön tarkoitettujen moottorien valmistajat ilmoittavat useimmiten moottorin 

nopeusvakion kaavassa 5 esitetyssä muodossa. Kaavassa 6 on esitetty tällaisen 

nopeusvakion muunnos SI-yksiköihin. 
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 𝑖 =
𝑛𝑚

𝑛𝑝
 (7) 

Alennusvaihdetta käytettäessä täytyy vaihteen välityssuhde ottaa huomioon. Välityssuhde 

on määritelty kaavassa 7, missä 𝑛𝑚 on ensiöakselin eli roottorin kierrosluku ja 𝑛𝑝 

toisioakselin eli potkuriakselin kierrosluku.  

 
𝑇𝑚 =

𝑇𝑝

𝑖 × 𝜂
 (8) 

Moottorin momentin ja potkuriakselin momentin suhde määritellään kaavassa 8, missä 𝑇𝑝 

on potkurin momentti ja 𝜂 alennusvaihteen hyötysuhde.  

Määrätyn potkurimomentin saavuttamiseksi vaadittu staattorivirta on kaavojen 2 ja 4 

perusteella: 

 
𝐼𝑠 =

𝑇𝑚

𝐾𝑡
= 𝑇𝑚 × 𝐾𝑣 (9) 

Edelleen kaavojen 6 ja 8 perusteella: 

 
𝐼𝑠 =

𝑇𝑝

𝑖 × 𝜂
× 𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 ×

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
 (10) 

Määrätyn kierrosluvun saavuttamiseksi nollakuormalla vaadittu käyttöjännite 𝑉𝑚 on 

kaavojen 5 ja 7 perusteella: 

 
𝑉𝑚 =

𝑛𝑚

𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀
=

𝑛𝑝 × 𝑖

𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀
 (11) 

Kaavaa 11 järjestellen nopeusvakio kierrosluvun ja jännitteen suhteena: 

 
𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 =

𝑛𝑝 × 𝑖

𝑉𝑚
 (12) 
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3.4.1.2 Ruoripotkurilaitteen moottori 

Lähtötiedot ruoripotkurilaitteen moottorin valinnalle ovat seuraavat: 

 𝑉𝑚 = 48 𝑉 

 𝑇𝑝_𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑁𝑚 

 𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 = 1000 𝑅𝑃𝑀 

 Arvio hyötysuhteesta huomioiden laakeri- ja tiivistehäviöt; 𝜂 = 0,9 

 Halkaisija 𝑑 < 60 𝑚𝑚 

Yhtenä moottorin valintakriteerinä on minimoida virta. Kaavaa 10 tutkimalla huomataan, 

että vääntömomentin ollessa vakio virta on suoraan verrannollinen moottorin 

nopeusvakioon. Näin ollen pyritään minimoimaan nopeusvakio. Valintaa rajoittaa se, että 

moottorin asennuspaikasta johtuen sen tulee olla sisäpyörijätyyppiä (roottori on staattorin 

sisällä). Tutkitaan aluksi tilannetta suoravälityksenä, eli 𝑖 = 1. Pienin nopeusvakio, joka 

vielä toteuttaa minimikierroslukuvaatimuksen nollakuormalla, voidaan laskea kaavan 12 

avulla: 

 
𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀_𝑚𝑖𝑛 =

𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 × 𝑖

𝑉𝑚
=

1000 𝑅𝑃𝑀 × 1

48 𝑉
≈ 21

𝑅𝑃𝑀

𝑉
 (13) 

On huomattava, että nollakuormaoletuksella laskettu nopeusvakio ei tosiasiassa tuota 

vaadittua kierroslukua annetulla jännitteellä, johtuen moottorin sisäisistä sekä laakeri- ja 

tiivistehäviöistä. Saatu arvo on siis vain viitteellinen, jonka perusteella voidaan etsiä sopivia 

moottoreita. 

Todetaan, että haetun kokoluokan moottoreissa nopeusvakiot ovat poikkeuksetta 

kertaluokkaa suuremmat kuin haettu arvo. Kohdistetaan etsintä moottoreihin, joissa on 

integroitu alennusvaihde. Moottoriksi valitaan alustavasti NeuMotor 1915/3Y/S/P42, jonka 

tekniset tiedot ovat seuraavat: 

 Halkaisija 𝑑 = 50 𝑚𝑚 

 Pituus 𝑙 = 115,6 𝑚𝑚 

 Nopeusvakio 𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 = 225
𝑅𝑃𝑀

𝑉
 

 Maksiminopeus 𝑛𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 35000 𝑅𝑃𝑀 

 Maksimijännite 𝑉𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 125 𝑉 

 Välityssuhde 𝑖 = 6,7 
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Kuva 25: NeuMotor 1915/3Y/S/P42 

Tarkistetaan tarvittava käyttöjännite tavoitekierrosluvun saavuttamiseksi nollakuormalla 

kaavan 11 avulla: 

 
𝑉𝑚_𝑚𝑖𝑛 =

𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 × 𝑖

𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀
=

1000 𝑅𝑃𝑀 × 6,7

225
𝑅𝑃𝑀

𝑉

≈ 29,8 𝑉 (14) 

 

Todetaan, että vaaditun ja käytettävissä olevan jännitteen välillä on turvallinen marginaali. 

Lasketaan vaadittuun momenttiin tarvittava virta käyttäen konservatiivista arviota 

planeettavaihteen hyötysuhteesta, jolloin kokonaishyötysuhde 𝜂 = 0,8. Kaavan 10 avulla: 

 
𝐼𝑠 =

5 𝑁𝑚

6,7 × 0,8
× 225

𝑅𝑃𝑀

𝑉
×

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
≈ 22 𝐴 (15) 

Todetaan, että laskettu virta on realistinen järjestelmän muiden komponenttien kannalta. 

Valitaan ruoripotkurilaitteen moottoriksi NeuMotor 1915/3Y/S/P42. 

3.4.1.3 Tunnelipotkurilaitteen moottori 

Lähtötiedot tunnelipotkurilaitteen moottorin valinnalle ovat seuraavat: 

 𝑉𝑚 = 48 𝑉 

 𝑇𝑝_𝑚𝑖𝑛 = 1,5 𝑁𝑚 

 𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 = 1500 𝑅𝑃𝑀 

 Arvio hyötysuhteesta huomioiden hihnan ja laakerien häviöt; 𝜂 = 0,7 

 Roottorin akselin halkaisija 𝑑𝑟 = 8 𝑚𝑚 

Kuten ruoripotkurilaitteenkin valinnassa, lasketaan ensin pienin nopeusvakio 

nollakuormalla suoravälityksellä kaavan 12 avulla: 
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𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀_𝑚𝑖𝑛 =

𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 × 𝑖

𝑉𝑚
=

1500 𝑅𝑃𝑀 × 1

48 𝑉
≈ 31,3

𝑅𝑃𝑀

𝑉
 (16) 

Koska tunnelipotkurilaitteen moottorille ei ole asetettu kokorajoitusta, voidaan etsiä 

moottoreita, joissa on tämän suuruusluokan nopeusvakio. Huomataan kuitenkin, että 

moottorien roottoriakselit ovat pääosin suurempia kuin lähtötietona annettu 8 mm, joten 

etsitään moottoreita hieman suuremmalla nopeusvakiolla. 

Valitaan alustavasti moottoriksi alennusvaihteeton ulkopyörijätyyppinen (staattori on 

roottorin sisällä) Torcman NT430-30-14P-L, jonka tekniset tiedot ovat seuraavat: 

 Halkaisija 𝑑 = 52 𝑚𝑚 

 Pituus 𝑙 = 67,5 𝑚𝑚 

 Nopeusvakio 𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀 = 60
𝑅𝑃𝑀

𝑉
 

 Maksiminopeus 𝑛𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 3000 𝑅𝑃𝑀 

 Maksimijännite 𝑉𝑚_𝑚𝑎𝑥 = 50 𝑉 

 

Kuva 26: Torcman NT430-30-14P-L 

Tarkistetaan tarvittava käyttöjännite tavoitekierrosluvun saavuttamiseksi nollakuormalla 

kaavan 11 avulla: 

 
𝑉𝑚_𝑚𝑖𝑛 =

𝑛𝑝_𝑚𝑖𝑛 × 𝑖

𝐾𝑣_𝑅𝑃𝑀
=

1500 𝑅𝑃𝑀 × 1

60
𝑅𝑃𝑀

𝑉

≈ 25 𝑉 (17) 

Todetaan, että vaaditun ja käytettävissä olevan jännitteen välillä on huomattava marginaali. 

Lasketaan vaadittuun momenttiin tarvittava virta käyttäen lähtötietona arvioitua 

hyötysuhdetta ja kaavaa 10: 
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𝐼𝑠 =

1,5 𝑁𝑚

1 × 0,7
× 60

𝑅𝑃𝑀

𝑉
×

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

60 𝑠
≈ 13,5 𝐴 (18) 

Todetaan, että laskettu virta on realistinen järjestelmän muiden komponenttien kannalta. 

Valitaan tunnelipotkurilaitteen moottoriksi Torcman NT430-30-14P-L. 

3.4.2 Moottorinohjaimet 

Moottorinohjaimen valintaan vaikuttaa järjestelmän käyttöjännite, 

moottorinohjausalgoritmi sekä valittujen moottorien vaatiman virran suuruus. Mikäli 

mahdollista, ruoripotkuri- ja tunnelipotkurilaitteeseen tulisi valita sama moottorinohjain 

ohjelmointityön vähentämiseksi. 

Moottorinohjaimen sietämän maksimijännitteen tulee olla jonkin verran suurempi kuin 

järjestelmän käyttöjännitteen, sillä sen on kestettävä myös moottorin pyöriessään generoima 

jännite. Tämä on erityisen tärkeää sovelluksissa, joissa moottorin pyörittämä kuorma voi 

saada pyörimisenergiaa myös muista lähteistä – esimerkiksi sähköavusteisessa 

polkupyörässä. Tämän työn sovelluskohteessa tämä ei tule olemaan merkittävä ongelma, 

joten riittäväksi marginaaliksi oletetaan noin 25 prosenttia. Etsitään moottorinohjainta, jonka 

maksimijännite on noin 1,25 × 48 𝑉 = 60 𝑉. 

Moottorinohjaimen sietämän maksimivirran tulee olla jonkin verran moottorien vaatimaa 

maksimivirtaa suurempi, jotta moottorien kiihdytyksessä käyttämä tavallista suurempi virta 

ei aiheuttaisi ongelmia. Useimmiten moottorinohjaimet kestävät hetkellisesti 

moninkertaisen virran ilmoitettuun jatkuvan virran sietokykyyn nähden, joten moottorille 

lasketun maksimivirran päälle ei tarvitse laskea suurta marginaalia. Etsitään 

moottorinohjainta 15 A virtaluokassa tunnelipotkurilaitteelle ja 25 A virtaluokassa 

ruoripotkurilaitteelle. 

Eniten rajaavana tekijänä on anturiton vektoriohjaus, minkä vuoksi käytännössä kaikki 

kaupalliset moottorinohjaimina myytävät laitteet tulevat hylätyiksi. Etsinnän laajennuttua 

koskemaan myös puolivalmiita moottorinohjauksen kehitysalustoja löytyy edellä mainitut 

kriteerit täyttävä vaihtoehto: Texas Instrumentsin DRV8301-69M-KIT, jonka tekniset tiedot 

ovat seuraavat: 
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Kuva 27: DRV8301-69M-KIT -kehitysalusta 

 Käyttöjännite 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 60 𝑉 

 Jatkuva virta 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 40 𝐴 

 Mikroprosessori Texas Instruments TMS320F28069M 

o Sisältää InstaSPIN-FOC ja InstaSPIN-MOTION -vektoriohjausalgoritmit 

o Sisältää CAN-väylämoduulin 

 Mitat: 131 x 185 x 40 mm 

 IP-luokitus: ei ole, paljas piirilevy 

 Sisäänrakennetut toiminnot: ei ole, ohjelma kehitettävä 

Todetaan, että sähköisten ominaisuuksiensa puolesta DRV8301-69M-KIT sopii sekä 

ruoripotkuri- että tunnelipotkurilaitteille, joten valitaan se moottorinohjaimeksi kumpaankin 

laitteeseen. 

3.4.3 Liukurengas ja kääntölaitteen kulma-anturi 

I-konseptin mukaisesti moottorin johtimet kulkevat liukurenkaan läpi, jotta 

ruoripotkurilaitetta voisi vapaasti pyörittää pystyakselinsa ympäri ilman tarvetta vaihdella 

pyörityssuuntaa johdinten suoristamiseksi. Ruoripotkurilaitteen pystyakseli ja sen 

korkeusaseman säätömekanismi täytyy asennuksen helpottamiseksi laakeroida laivamallin 

kannenpäällisiin rakenteisiin. Säätömekanismin ja laakeroinnin integroimiseksi 

liukurenkaan roottorin on oltava ontto, jotta pystyakseli mahtuu sen läpi. 

I-konseptiin kuuluu lisäksi pystyakselille asetettava kiertokulma-anturi. Ruoripotkurilaitteen 

asennustyön yksinkertaistamiseksi kiertokulma-anturin tulee olla kiinteästi kiinni 

ruoripotkurilaitteen kannenpäällisissä rakenteissa. Luonteva asennuspaikka olisi 

liukurenkaan otsapinta, jossa kiertokulman voi mitata liukurenkaan staattorin ja roottorin 

suhteellisesta asemasta. Tarvitaan siis kulma-anturi, jossa on arviolta halkaisijaltaan 

vähintään 40 mm sisäreikä. Lisäksi anturin olisi oltava tyypiltään absoluuttianturi, jotta 

ruoripotkurilaite ei kadottaisi kulma-asemaansa järjestelmän sammuessa. Etsinnän tuloksena 

löytyy RLS AksIM -kulma-anturi, jonka tekniset tiedot ovat seuraavat: 
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Kuva 28: RLS AksIM -kulma-anturi 

 Absoluuttinen magneettikehäanturi 

 Sisäreiän halkaisija 𝑑𝑖 = 25 𝑚𝑚 tai 𝑑𝑖 = 55 𝑚𝑚 

 Anturin resoluutio 18 bittiä (262144 kulma-arvoa, 0,00137°) 

 Anturin tarkkuus asennuksen jälkeen 𝜀 = ±0,1° 

 Anturin vaatima tila aksiaalisuunnassa ℎ = 7 𝑚𝑚 

Todetaan, että anturi täyttää vaatimuksen ruoripotkurilaitteen kääntölaitteen 

kulmatarkkuudesta. Valitaan kulma-anturiksi RLS AksIM 55 mm sisäreiällä.  

Anturin koodikiekon kiinnitysruuvien pulttikehän halkaisija on 61,5 mm. Tämä määrää 

liukurenkaan roottorin halkaisijan. Liukurenkaan muut vaatimukset ovat: 

 Johtimet kahta moottoria varten 

o 6 vaihejohdinta 

 Virtakapasiteetti 25 A per moottori 

 Johtimet mahdollista voima-anturia varten 

o 4 signaalijohdinta 

 Toleroitu asennuspinta kulma-anturille 

o Anturin koodikiekko vaatii olakkeen, jonka ulkohalkaisija 𝑑 = 55 𝑚𝑚 

toleranssilla h7 

 Aksiaalisuuntainen mitta mahdollisimman pieni 

Liukurenkaaksi valitaan Orbex 45010 kustomoitu liukurengas, joka täyttää edellä luetellut 

vaatimukset ja jonka muut tiedot ovat seuraavat: 
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Kuva 29: Orbex 45010 liukurengas 

 Sisäreiän halkaisija 𝑑𝑖 = 50 𝑚𝑚 

 Aksiaalisuuntainen pituus 𝑙 = 129 𝑚𝑚 

 Ulkohalkaisija 𝑑𝑜 = 120 𝑚𝑚 

 Virtakapasiteetti 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 20 𝐴 per vaihejohdin 

Liukurenkaan johdinten virtakapasiteetin määrittää valmistajan mukaan komponenttien 

lämpiäminen resistiivisten häviöiden seurauksena. Kolmivaihemoottoria ohjatessa 

moottorin kokonaisvirta sekä meno- että tulosuunnassa jakautuu kolmelle johtimelle. Näin 

yhdessä johtimessa kulkee keskimäärin kaksi kolmasosaa moottorin kokonaisvirrasta, eli 

tässä tapauksessa 𝐼𝑎𝑣𝑔 = (2/3) × 25 𝐴 ≈ 16,7𝐴. Todetaan, että vaihejohdinten 

virtakapasiteetti on riittävä. 

3.4.4 Paikoitusjärjestelmä 

Mallikoelaboratoriossa on ohjailukokeiden tulosten tallentamista varten käytössä 

infrapunakamerajärjestelmä, joka koostuu neljästä Qualisys Oqus -kamerasta sekä 

laskentatietokoneesta. Kamerat asennetaan laboratorion koealtaan yläpuolella kulkevan 

vaunun rakenteisiin kuvaamaan aluetta, jossa laivamalli liikkuu. Kukin kamera näkee alueen 

eri kuvakulmasta. Kameroiden keskenään synkronoidut infrapunasalamat valaisevat 

laivamallin jolloin malliin asennetut heijastinpallot heijastavat infrapunavaloa takaisin 

kameran linssiin. Kukin kamera määrittää ottamastaan kuvasta heijastinpallojen sijainnit 

omassa näkökentässään ja laskentatietokone määrittää eri kameroiden näkymien perusteella 

heijastinpallojen sijainnit kolmiulotteisessa avaruudessa. Laskentatietokoneelle voidaan 

kertoa, että määrätyt pallot ovat kiinni samassa jäykässä rakenteessa, jolloin kyseiselle 

rakenteelle voidaan määrittää paitsi sijainti kolmiulotteisessa avaruudessa, myös 

kiertokulmat kolmen akselin suhteen. 
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Kuva 30: Qualisys Oqus -kamera 

Kamerajärjestelmän paikoitustarkkuus laboratorion normaaliolosuhteissa on noin 2 mm. 

Määritetään heijastinpallojen vaadittu keskinäinen etäisyys 𝑥, jotta vaadittu 1 asteen 

kulmatarkkuus saavutetaan: 

 
𝑥𝑚𝑖𝑛 =

2 𝑚𝑚

tan (1°)
≈ 115 𝑚𝑚 (19) 

Laboratoriossa käytössä olevassa mittauskehikossa heijastinpallojen suurin keskinäinen 

etäisyys on noin 114 cm, joten voidaan todeta olemassa olevan kamerajärjestelmän täyttävän 

vaatimusmäärittelyn paikoitusjärjestelmälle asetetut kriteerit. 

3.4.5 Ohjaustietokone 

Lähtötiedot ohjaustietokoneen valinnalle ovat seuraavat: 

 Pienikokoinen 

o Asennetaan laivamalliin 

 Sisältää CAN-väylämoduulin ja CAN-väylän rajapintaelektroniikan 

 Sisältää Ethernet-verkkoliitännän 

o DP-ohjaintietokoneyhteyttä varten 

 Ohjelmoitavissa komentorivikehotteen kautta C-kielellä 

o Ei vaadi näytön liittämistä tietokoneeseen 

 Käyttöjännite 48 V tasajännite 

 Suolavesiroiskeet kestävä kotelointi 

Edellä kuvatuin lähtötiedoin ei löydy täysin valmista ratkaisua. Kokoonpannaan 

ohjaustietokone osista, käyttäen seuraavia komponentteja: 
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 BeagleBone Black -pienoistietokone 

o ARM Cortex-A8 1 GHz 32-bittinen mikroprosessori 

o 512 megatavua keskusmuistia 

o 4 gigatavua massamuistia 

o CAN-väylämoduuli (ei rajapintaelektroniikkaa) 

o Ethernet-liitäntä 

o Ubuntu Linux -käyttöjärjestelmä komentorivikehotteella 

 Sisältää kääntäjän C-kielelle 

o Mitat: pituus 87 mm, leveys 54 mm 

o Virransyöttö: USB-väylästä tai erillisestä 5 V tasajänniteliitännästä 

o Kotelointi: paljas piirilevy 

 Waveshare CAN CAPE -lisälaitelevy 

o CAN-väylän rajapintaelektroniikka 

 5 V tasavirtaregulaattori 

o Syöttöjännite 𝑉𝑖𝑛 ≥ 48 𝑉 

 Suolavesiroiskeet kestävä kotelo 

 

Kuva 31: BeagleBone Black -pienoistietokone 

 

Kuva 32: Waveshare CAN-väylälevy ja BeagleBone Black -pienoistietokone 
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4 Suunnittelu ja toteutus 

4.1 Mekaniikkasuunnittelu 

4.1.1 Ruoripotkurilaite 

Ruoripotkurilaitteen suunnittelu perustuu kuvan 24 (sivulla 39) mukaiseen konseptiin. 

4.1.1.1 Moottorikapseli 

Ruoripotkurilaitteen propulsiomoottori sinetöidään haponkestävästä teräksestä 

koneistettuun kapseliin. Kapseloinnin helpottamiseksi moottoria mukautetaan siirtämällä 

vaihejohdinten ulostulot vaihdelaatikon suuntaan. Kuvassa 33 nähdään vaihejohdinten 

reititys kapselin keskiholkin läpi. Johdinten käyttämä aukko täytetään asennuksen 

yhteydessä silikonimassalla, jolloin läpiviennistä tulee vesitiivis. Lisäksi keskiholkin ja 

pääty- sekä pohjaholkkien väliset liitokset on tiivistetty o-renkain. Moottorin peittävä 

pohjaholkki nähdään kuvassa 34. 

 

Kuva 33: Propulsiomoottorin vaihejohdinten läpivienti 

Ruoripotkurilaitteen arvioitu työntövoima suurimmissa malleissa on noin 500 N. Alustavien 

laskelmien mukaan tämä ylittää moottoriin integroidun vaihdelaatikon laakerien aksiaalisen 

kantokyvyn. Tämän vuoksi kapselin päätyholkkiin lisätään kaksirivinen vinokuulalaakeri, 

joka kantaa potkuriakselilta tulevan kuormituksen. Potkuriakselille asennetaan myös tiiviste, 

joka estää veden pääsyn laakeriin sekä edelleen vaihdelaatikkoon. 
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Kuva 34: Propulsiomoottorin kapselirakenne 

Potkuriakselin päässä on kiristysholkki (kuva 34), jonka sisään sopii halkaisijaltaan 15 mm 

akseli. Kiristysholkki sallii nopean potkurin asennuksen, eikä herkkään akselitiivisteeseen 

tarvitse koskea muutoin kuin moottorikapselin huollon yhteydessä. Kiristysholkin 

epäsymmetrisen rakenteen vuoksi holkin toisella laidalla on tasapainotusreiät 

massakeskipisteen palauttamiseksi holkin pyörimiskeskiöön. 

4.1.1.2 Kääntöakseli 

Kääntöakseli koostuu kallistusnivelestä, päätykappaleesta ja läpivientiputkesta. Kuvassa 35 

on esitetty kääntöakselin liitos moottorikapseliin. Moottorikapselin kiinnittimet hitsataan 

kapselin pohjaholkin pintaan siten, että kiinnittimet asettuvat symmetrisesti keskiholkissa 

olevaan vaihejohdinten läpivientiin nähden. Kiinnittimiin ruuvattavissa kallistusnivelen 

levyissä on kaarevat urat, jotka sallivat noin 15 asteen asennuskulman. Lisäksi 

moottorikapselin kiinnittimet sallivat potkuriakselin suuntaisen säädön, jolla potkurin 

otsapinta saadaan haluttuun paikkaan. 

Kääntöakselin päätykappaleessa on läpiviennit vaihejohtimille, minkä ansiosta johtimet 

kulkevat pääosin kääntöakselin rakenteiden suojassa. Tällä ehkäistään johtimien jäämistä 

puristuksiin, kun ruoripotkurilaitteen kuoria kiinnitetään moottorikapselin ympärille. 

Päätykappaleeseen koneistetaan asennuspinnat venymäliuskoille työntövoimamittausta 

varten. Päätykappale on mittauspisteiden kohdalta poikkileikkaukseltaan I-palkki, minkä 

ansiosta mittauspisteissä esiintyvän venymän suhde työntövoimaan on hyvin lineaarinen ja 

määritettävissä myös laskennallisesti. 
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Kuva 35: Kääntöakselin ja moottorikapselin liitos 

 

Kuva 36: Kääntöakselin pituussäätö 

Kuvassa 36 on esitetty kääntöakselin pituussäätö. Päätykappale liukuu läpivientiputken 

sisään ja kiinnitysruuvit kiristetään lähinnä tavoiteltua mittaa vastaaviin päätykappaleen 

reikiin. Pituussäädön porraskoko ja samalla reikien välinen etäisyys on 20 mm. 

Kääntöakselin yläkiinnittimessä (kuva 39) on lisäksi pituuden hienosäätö. 
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4.1.1.3 Kääntömekanismi 

 

Kuva 37: Ruoripotkurilaitteen asennusrajapinta 

Ruoripotkurilaitteen kääntömekanismin suunnittelussa olennaisena reunaehtona on 

yhteensopivuus olemassa olevien laivamallien asennusrajapintoihin. Malleihin asennetaan 

jo valmistusvaiheessa sisähalkaisijaltaan 55 mm runkoputket kutakin ruoripotkurilaitetta 

varten (kuva 37). Putket asennetaan ruoripotkurilaitteen pyörimisakselin suuntaisesti, ja ne 

ovat usein kallellaan. Niinpä kääntömekanismin kiinnitys tulee suunnitella siten, että se 

asettuu runkoputken asennuskulman suuntaiseksi. 

 

Kuva 38: Kääntöakselin tukirakenteen laakerointi 
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Kääntömekanismin ja samalla koko ruoripotkurilaitteen kiinnitys perustetaan erityisen 

paikoitusholkin varaan. Holkin alapään ulkohalkaisija on sama kuin runkoputken nimellinen 

sisähalkaisija. Runkoputken todellinen sisämitta on hieman alle 55 mm, joten holkki ja putki 

muodostavat ahdistussovitteen. Kuvassa 38 on esitetty kääntöakselin tukirakenteen 

laakerointi ruoripotkurilaitteen runkoon. Kuvassa sinisellä merkityt osat pyörivät 

kääntöakselin mukana. Kääntöakseli työntyy runkoputken ja suojaholkin läpi ylätuelle (kuva 

39), jossa kiristyslevy lukitsee kääntöakselin pystysuuntaisen liikkeen ja toimii samalla 

hienosäätönä kääntöakselin pituudelle. 

 

Kuva 39: Kääntöakselin pituuden hienosäätö ylätuessa 

 

Kuva 40: Kääntöakselin tuenta 
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Ylätuen lisäksi kääntöakseli tuetaan erillisellä holkilla runkoputken alapäähän. 

Alatukiholkin (kuva 40) ulkohalkaisija on hieman pienempi kuin runkoputken sisähalkaisija, 

jolloin holkki ja putki muodostavat laakeriksi soveltuvan välyssovitteen. Kääntöakseli ei 

kosketa paikoitus- eikä suojaholkkia. 

 

Kuva 41: Kulma-anturin kiinnitys liukurenkaaseen 

Kuvassa 41 on esitetty kulma-anturin kiinnitys liukurenkaaseen. Koodikiekon asennusta 

varten roottorissa on soviteolake ja kierteet ruuveja varten. Lisäksi staattorissa on kierteet 

lukupään ruuveja varten. Anturin lukupään ja koodikiekon välinen etäisyys on tiukasti 

toleroitu, joten lukupään tai koodikiekon alle asennetaan tarvittaessa välyslevyjä takaamaan 

oikea asennusetäisyys. 

Kuvissa 42 ja 43 nähdään liukurenkaan roottorilta lähtevien vaihe- ja voimanmittaus-

johtimien reititys ylätuen rakenteen läpi. Ylätukeen koneistetaan kanavat johtimia varten. 

Johdinten liittimet kiinnitetään ylätukeen asennettuihin peitelohkoihin. Kääntöakselin sisältä 

tulevan johtimen ulkonema vaihtelee riippuen runkosyvyydestä; johdinten vapaa osuus 

kiinnitetään nippusiteillä ylätuessa oleviin johdinankkureihin. 

 

Kuva 42: Johdinten läpivienti ylätuessa 
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Kuva 43: Johdinten ankkurointi ylätukeen 

Kääntöakselilla on hihnakäyttö, jonka käyttävän pään hihnapyörä on kiinni vaihteellisessa 

askelmoottorissa. Vaihteen välityssuhde on 1:10 ja hihnakäytön välityssuhde 16:40. Näin 

kokonaisvälitykseksi moottorilta kääntöakselille saadaan 1:25. Kuten kuvasta 44 nähdään, 

askelmoottori-vaihdelaatikko -paketin kiinnityslevy liikkuu suhteessa runkolevyyn. Tämä 

mahdollistaa hihnan kiristämisen erillisellä ruuvilla. 

 

Kuva 44: Kääntömekanismin hihnakäyttö 
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4.1.1.4 Kotelointi 

Ruoripotkurilaitteen kääntöyksikön kotelointi rakentuu neljästä pääkomponentista; ala-, ylä- 

ja päätyrunkolevyistä sekä kuoripellistä. Kukin runkolevy muodostaa myös oman 

alikokoonpanonsa. Ala- ja ylärunkolevyt kiinnitetään päätyrunkolevyyn ruuveilla ja lisäksi 

ne tukeutuvat toisiinsa kääntöakselin suojaholkin laakeroinnin välityksellä. Kääntöakselin 

paikoitusholkki ruuvataan kiinni alarunkolevyyn. Runkolevykokoonpanot on esitetty 

kuvissa 45, 46 ja 47. 

 

Kuva 45: Alarunkolevyn alikokoonpano 

 

Kuva 46: Ylärunkolevyn alikokoonpano 

 

Kuva 47: Päätyrunkolevyn alikokoonpano 
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Kuva 48: Ruoripotkurilaitteen kääntöyksikön runkokokoonpano 

Kuvassa 48 nähdään kääntöyksikön runko kokonaisuudessaan. Kuvassa kääntöyksiköstä 

puuttuu vielä propulsiomoottorin ohjain, kuoripelti sekä asennusjalat. 

 

Kuva 49: Ruoripotkurilaitteen kääntöyksikön asennusjalka 

Kääntöyksikön asennusjalan rakenne on esitetty kuvassa 49. Asennusjalka kiinnitetään 

kääntöyksikön alarungossa olevaan T-uraan asianmukaisilla uramuttereilla. Jalassa olevien 

ruuviurien kanssa tämä sallii lähes rajattomat asemointivariaatiot. Kääntöyksikön 

kallistuskulman tukevoittamiseksi asennusjaloissa on erillinen korkeudensäätöruuvi. 

Kuvassa on esitetty yksi mahdollinen asennustapa, jossa ruuviuran läpi laivamallin 

runkovaneriin ruuvattu puuruuvi pitää korkeudensäätöruuvin vastinlevynä toimivaa 

aluslevyä paikallaan. 
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4.1.2 Tunnelipotkurilaite 

Tunnelipotkurilaitteen suunnittelussa tähdätään samantapaiseen perusratkaisuun kuin 

ruoripotkurilaitteenkin kanssa – laivamalliin asennetaan kiinteästi yksi edullinen 

komponentti (runkoputki) johon arvokkaammat osat kiinnitetään mallin varustelun 

yhteydessä.  

Tunnelipotkurilaitteen runkoputken sisähalkaisijan tulee vastata mahdollisimman hyvin 

esikuvansa tunnelihalkaisijaa. Lisäksi käytettävän potkurin halkaisija on oltava 

mahdollisimman lähellä runkoputken sisähalkaisijaa. 

Runkoputken sisään tulevan potkuriakselin mekaniikan tulee olla mahdollisimman 

pienikokoista virtausvastuksen minimoimiseksi. Esisuunnittelun yhteydessä selvitettiin 

saatavilla olevien kulmavaihteiden, kartiohammaspyöräparien sekä hammashihnapyörien 

momentinvälityskykyä niiden kokoon nähden. Selvityksen tuloksena todettiin, että 

parhaimman välityskyvyn suhteessa kokoon tarjoaa hihnavälitys. Karkaistuilla ja 

tarkkuushiotuilla kartiohammaspyörillä olisi päässyt suurempaan momentinvälityskykyyn 

samassa kokoluokassa, mutta karkaistut hammaspyörät eivät ole korroosionkestoltaan hyviä. 

Hammaspyörien luotettava eristäminen suolavedeltä olisi kasvattanut konstruktion kokoa ja 

valmistuskustannuksia merkittävästi. Voimanvälityskomponentiksi valittiin Gates 

PowerGrip GT3 -hihna ja vastaavat 14-hampaiset hihnapyörät. 

4.1.2.1 Hihnavälitys ja laakerointi 

Tunnelipotkurilaitteen perusrakenne on yksinkertainen; kaksi laakeroitua hihnapyörää, 

potkuriakseli, moottori ja runkorakenne. Kuvissa 50 ja 51 on esitetty tunnelipotkurilaitteen 

ala- ja yläpään rakenne. 

 

Kuva 50: Tunnelipotkurilaitteen alapään rakenne 
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Kuva 51: Tunnelipotkurilaitteen yläpään rakenne 

Hihnan kiristys tapahtuu asennusvaiheessa vetämällä moottorilohkosta ja samanaikaisesti 

kiristämällä moottorilohkon ruuvit, jolloin moottorilohko lukkiutuu paikalleen kitkan avulla. 

4.1.2.2 Liitos laivamallin runkoon 

Kuvassa 52 on esitetty tunnelipotkurilaitteen liitos runkoputkeen. Runkoputki asennetaan 

laivamallin sisään mallin rakennusvaiheessa tai jälkikäteen kaivertamalla ja massaamalla. 

Runkoputken ja asennuslohkon sekä asennuslohkon ja hihnaputken välit täytetään 

tiivistemassalla. 

 

Kuva 52: Tunnelipotkurin runkoputki 
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Tunnelipotkurilaite asennetaan runkoputkeen ilman potkuriakselia, jolloin alapään 

laakerilohko mahtuu läpi runkoputkeen leikatusta reiästä. Alapään akseli on ontto (kuva 53), 

minkä ansiosta potkuriakseli voidaan asentaa paikalleen potkuritunnelin kautta. 

Tunnelipotkurilaite kokonaisuudessaan on esitetty kuvassa 54. 

 

Kuva 53: Tunnelipotkurilaitteen alapään ontto akseli 

 

Kuva 54: Tunnelipotkurilaite 
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4.1.2.3 Moottorinohjaimen kotelointi 

Tunnelipotkurilaitteen moottorin ohjaamiseen käytetään samaa moottorinohjainta kuin 

ruoripotkurilaitteessa propulsiomoottorin ohjaamiseen. Ruoripotkurilaitteesta poiketen 

tunnelipotkurilaitteessa ei ole omaa koteloa, johon moottorinohjaimen voisi asentaa. Tämän 

vuoksi moottorinohjain asennetaan erilliseen koteloon, joka kiinnitetään 

tunnelipotkurilaitteen läheisyyteen. Kotelo on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen; yhteen 

asennuslevyyn on kiinnitetty moottorinohjain, kotelotuuletin ja riviliitin kaapelointia varten. 

Lisäksi kotelossa on läpivientiholkit kaapeleille. Moottorinohjainkotelon rakenne on esitetty 

kuvassa 55. 

 

Kuva 55: Tunnelipotkurin moottorinohjaimen kotelointi 
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4.2 Sähkösuunnittelu 

4.2.1 Ruoripotkurilaite 

 

Kuva 56: Ruoripotkurilaitteen moduulikaavio 

Kuvan 56 kaaviosta käy ilmi ruoripotkurilaitteen sisäiset moduulit ja niiden väliset 

kytkennät. Propulsiomoottorin ohjain (katso 3.4.2) ja absoluuttienkooderi (katso 3.4.3) ovat 

valmiita tuotteita, jotka eivät vaadi erillistä suunnittelua. 

Kääntömoottorin ohjaimen on kommunikoitava CAN-väylällä muun järjestelmän kanssa 

sekä TIA-422 -yhteensopivalla sarjaliikenneväylällä absoluuttienkooderin kanssa. 

Ohjelmoitavaa pienikokoista askelmoottoriohjainta, joka sisältäisi molemmat väylät, ei 

markkinoilta löytynyt. Niinpä kääntömoottorin ohjain kootaan erillisistä moduuleista; 

mikrokontrollerialustasta (kuva 57), askelmoottorimoduulista (kuva 58) sekä väylien 

tarvitsemasta rajapintaelektroniikasta, joka on koottu yhdeksi moduuliksi (kuva 59). 

Rajapintaelektroniikkamoduulin suunnittelussa huomioitiin moduulin käyttö-

mahdollisuudet muissakin sovelluskohteissa. Moduulin sisältämät rajapinta-

elektroniikkasirut ja mikrokontrollerialustan liitäntäpisteet voidaan yhdistellä eri tavoin 

käyttämällä tinasiltoja. 
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Kuva 57: Kääntömoottoriohjaimen mikrokontrollerialusta 

 

Kuva 58: Kääntömoottoriohjaimen askelmoottorimoduuli 

 

Kuva 59: Kääntömoottoriohjaimen rajapintaelektroniikkamoduuli 
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4.2.2 Tunnelipotkurilaite 

Tunnelipotkurilaitteen moduulikaavio on erittäin yksinkertainen; moottorinohjaimen 

vaatimien liitosten lisänä on vain kotelon sisäinen tuuletus. Kaavio on esitetty kuvassa 60. 

 

Kuva 60: Tunnelipotkurilaitteen moduulikaavio 

4.2.3 Virtalähdeyksikkö 

Virtalähdeyksikön moduulikaavio on esitetty kuvassa 61. Virtalähdeyksikön rakenne on 

väliaikainen, esimerkiksi virranmittaus sekä ylivirta- ja häiriösuojaus puuttuvat. 

Huomattavaa on CAN-väylän ketjutus propulsiolaitteiden kautta, millä saadaan väylän 

oksien yhteenlaskettu pituus minimoitua ja sen myötä väylänopeus maksimoitua. 

 

Kuva 61: Virtalähdeyksikön moduulikaavio 
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4.3 Ohjelmointi 

4.3.1 Kääntömoottorin ohjaus 

Kääntömoottori on bipolaarinen askelmoottori, jota ohjataan kuvassa 58 nähtävällä 

askelmoottorimoduulilla. Moduulin rajapintana on suunta- ja askelpulssit sekä 

konfigurointi- ja diagnostiikkaväylä. Takaisinkytkentänä käytetään kuvassa 28 nähtävää 

absoluuttianturia, jonka rajapintana on TIA-422 -standardin mukainen sarjaliikenneväylä. 

Ohjausyksikkönä on kuvassa 57 nähtävä mikrokontrollerialusta, joka sisältää ARM Cortex 

M4F -prosessoriytimen. 

Askelmoottorin ohjauksessa on tärkeää huomioida moottorin mekaaninen hitaus ja taipumus 

värähtelyille. Kiihdytettäessä tai hidastettaessa moottorille on syötettävä askelpulsseja siten, 

että pulssien muodostama kiihdytys- tai hidastusramppi ei ylitä moottorin 

momentintuottokykyä suhteessa roottorin hitauteen. Lisäksi värähtelyjen minimoimiseksi 

askelnopeuden tulee muuttua tasaisesti askel askeleelta, ei pykälittäin ajan funktiona. 

Värähtelyä voidaan myös vähentää pienentämällä askelkokoa mikroaskelluksen avulla. 

Kääntömoottorin ohjausohjelma koostuu neljästä pääosasta: 

1. Komentojen vastaanottaminen ja tilatietojen lähettäminen CANopen-yhteensopivaa 

rajapintaa käyttäen. 

2. Absoluuttianturin tilatietojen vastaanottaminen TIA-422 -sarjaväylää pitkin. 

3. Askelpulssien generointi akselmoottorimoduulille. 

4. Askelpulssigeneraattorin parametrien asettaminen absoluuttianturin tilatietojen ja 

vastaanotettujen komentojen perusteella. 

Askelpulssigeneraattori ohjelmoitiin käyttäen Aryeh Eidermanin julkaisemaa algoritmia 

[33]. Algoritmi on suunniteltu käyttämään liukulukulaskentaa, joten se sopii erinomaisesti 

valitulle mikrokontrollerialustalle, jonka prosessoriydin sisältää liukulukuyksikön. 

Muut toiminnot ohjelmoitiin käyttäen apuna Texas Instrumentsin TivaWare-apukirjastoa 

[34], joka sisältää kattavat ohjelmointirajapinnat mikrokontrollerialustan ominaisuuksiin. 

4.3.2 Propulsiomoottorien ohjaus 

Sekä ruoripotkuri- että tunnelipotkurilaitteen propulsiomoottorien ohjaimiin kirjoitettiin 

ohjelma, joka perustuu Texas Instrumentsin InstaSPIN MOTION -algoritmin [35] 

esimerkkikoodeihin. Esimerkeistä poimittiin moottorinohjausalgoritmin keskeiset 

toiminnot, minkä jälkeen koodiin rakennettiin toiminnot moottorinohjaimen käynnistämistä 

ja sammuttamista sekä ohjaustilan vaihtoa varten. Ohjaustiloja on kolme; 

vakiokierrosnopeus, vakiomomentti tai vakioteho. 
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Ohjelman muokkaus oli haastavaa, sillä valmistajan toimittamien esimerkkikoodien 

dokumentointi oli vajavainen. Esimerkit korostivat yhtä ominaisuutta kerrallaan, eikä 

toimivaa kokonaisuutta ollut valmiina. Muokattujen toimintojen luonti edellytti 

ohjelmakoodiin tutustumista esimerkkikoodeja syvemmin. Apua löytyi toisaalta myös 

valmistajan keskustelufoorumilta, jossa osaan kysymyksistä oli jo vastattu, mutta vastaukset 

eivät olleet vielä ehtineet mukaan varsinaiseen dokumentaatioon. 

CAN-väylätuen ohjelmointi InstaSPIN-esimerkkien yhteyteen oli hyvin vaikeaa, sillä 

valmistaja ei esitiedoista poiketen toimittanut CAN-väylää käsitteleviä esimerkkejä osana 

tarjoamaansa kehitysympäristöä. Lopulta valmistajan edustajalta saatiin epävirallista reittiä 

puolivalmis esimerkki, joka yhdessä moottorinohjainmoduulin mikrokontrollerin 

datalehden kanssa vastasi avoinna olleisiin kysymyksiin riittävällä tarkkuudella ja CAN-

väylätuki saatiin ohjelmoitua. 

CANopen-tuen ohjelmointi propulsiomoottorin ohjaimeen oli lopulta helpompaa kuin 

kääntömoottorin ohjaimeen, sillä propulsiomoottorin ohjainmoduulin mikrokontrollerin 

sisältämä CAN-moduuli oli ominaisuuksiltaan kattavampi kuin kääntömoottorin vastaava. 

Näin osa CANopenin vaatimista toiminnoista, kuten automaattisen tilatiedon ajastus, saatiin 

toteutettua suoraan laitteiston ominaisuuksilla. 

Propulsiomoottorin ohjaimen ohjelmakoodi saatettiin siihen pisteeseen, että CAN-väylällä 

tarvittava tunnistenumero ja käytettävän moottorin parametrit voidaan asettaa koodiin 

yhdessä paikassa. Tämän jälkeen koodi käännetään kyseiselle moottorinohjaimelle ja 

ohjelma tallennetaan moottorinohjaimen muistiin. Jatkokehitystä ajatellen tunnistenumeron 

ja moottoriparametrien asetus tulisi voida tehdä ilman ohjelman uudelleenkääntöä ja -

tallennusta. 

4.3.3 GPS-NMEA -rajapinta paikoituskamerajärjestelmään 

Kamerajärjestelmästä saadaan laivamallin sijainti- ja asentotiedot kuudessa vapausasteessa. 

Kamerajärjestelmä lähettää tiedot käyttäen UDP-protokollaa, pakettien tietorakenne on 

kuvattu kamerajärjestelmän valmistajan dokumentaatiossa [36]. 

Tietojen vastaanottamista ja prosessointia varten ohjaustietokoneelle kirjoitettiin ohjelma C-

kielellä. X-koordinaatista muodostetaan leveyskoordinaatti, Y-koordinaatista 

pituuskoordinaatti ja kääntökulmasta suuntakulma. Z-koordinaattia, kallistumiskulmaa ja 

nyökkäyskulmaa ei käytetä. Ohjelmalle määritetään aloitussijainti pituus- ja 

leveyskoordinaatein. Pituuskoordinaatin laskennassa huomioidaan leveyskoordinaatti, sillä 

lähelle napa-alueita sijoittuvissa kokeissa pituuskoordinaatin muuntokerroin muuttuu hyvin 

nopeasti leveyskoordinaatin funktiona. 

Ohjelmassa on lisäksi ajastin, jonka avulla kamerajärjestelmän toimittamista staattisista 

sijaintitiedoista lasketaan laivan nopeus, kurssi ja kääntymisnopeus. 

Vastaanotetuista ja lasketuista tiedoista muodostetaan NMEA0183-standardin [37] mukaisia 

lauseita, jotka toimitetaan eteenpäin jälleen UDP-protokollaa käyttäen. Tuotetut lauseet ovat 

GGA (pituus- ja leveyskoordinaatit), VTG (kurssi ja nopeus), HDT (suuntakulma) sekä ROT 

(kääntymisnopeus). 
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4.3.4 CAN-väylän rajapinta 

Ohjaustietokoneen CAN-väylämoduulin ajurit ovat valmiina Linux-ytimessä ja ne toimivat 

Linux-standardiksi valitun SocketCAN-rajapinnan [38] kautta. SocketCAN-rajapinta 

mahdollistaa CAN-viestien käsittelyn UDP-pakettien tapaan. Tämän ansiosta ohjelmakoodi 

muistuttaa huomattavan paljon normaalia verkko-ohjelmointia. 

Ohjaustietokoneelle kirjoitettiin C-kielellä rajapintaohjelma, joka hallitsee CAN-väylällä 

olevia laitteita. Ohjelma jäljittelee CANopen -isäntälaitteen toimintaa, eli se pitää 

muistissaan prosessikuvaa kaikkien orjalaitteiden tilasta, jota se päivittää vastaanottaessaan 

uusia CAN-viestejä. Vastaavasti vastaanottaessaan tilapäivityskomennon keskusohjelmalta, 

lähettää se muutoksia vastaavat CAN-viestit orjalaitteille. Vastaanotettuaan 

tilapäivityskomennon rajapintaohjelma lähettää orjalaitteille päivityspyynnön ja 

keskusohjelmalle tilaraportin. Tilapäivityskomennot ja tilaraportit vastaavat rakenteeltaan 

rajapintaohjelman ylläpitämää prosessikuvaa. Rajapintaohjelma ja keskusohjelma 

kommunikoivat keskenään UDP-paketeilla. 

4.3.5 DP-järjestelmän rajapinta 

DP-ohjaintietokoneen valmistaja määritteli tätä projektia varten uuden protokollan, joka 

noudattelee NMEA0183-protokollan määrityksiä. Välitettävää tietoa on tosin enemmän, 

joten NMEA0183:n lausepituuden rajoitus on poistettu. ASCII-muotoiset komento- ja 

tilatietolauseet välitetään TCP-yhteyden yli. 

Ohjaustietokoneelle kirjoitettiin C-kielellä rajapintakirjasto, joka muuntaa DP-

ohjaintietokoneelta saapuvien komentolauseiden komentoarvot ohjausjärjestelmän 

käyttämään muotoon. Vastaavasti rajapintakirjasto muodostaa ohjausjärjestelmän 

tilatiedoista DP-rajapintaprotokollan mukaisia tilatietolauseita. Rajapintakirjastoa käytetään 

osana keskitinohjelman toteutusta. 

4.3.6 Keskitinohjelma 

Ohjaustietokoneelle kirjoitettiin C-kielellä keskitinohjelma, joka huolehtii tiedon 

välittämisestä järjestelmän eri rajapintojen välillä. Keskitinohjelma huolehtii DP-

järjestelmältä tulevien komentojen muuntamisesta ja välittämisestä CAN-väylärajapintaan 

sekä vastaavasti CAN-väylärajapinnalta tulevien tilatietojen muuntamisesta ja välittämisestä 

DP-järjestelmälle. Keskitinohjelma myös vastaanottaa paikoituskamerajärjestelmän 

rajapinnalta tulevat NMEA0183-lauseet ja välittää ne DP-järjestelmälle. 

Keskitinohjelman toiminta perustuu laivamallikohtaiseen asetustiedostoon, jonka avulla 

ohjelma osaa linkittää DP-järjestelmän ja CAN-väylän laitetunnisteet toisiinsa. 

Asetustiedosto määrittää myös komentojen ja tilatietojen päivitystaajuuden. 

Keskitinohjelman arkkitehtuuri sallii uusien komentokanavien, kuten käsiohjain- tai 

autopilottijärjestelmän, lisäämisen DP-järjestelmän tilalle tai rinnalle. 
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4.3.7 Propulsiolaitteita simuloivat apuohjelmat 

Rajapintojen ja keskitinohjelman ohjelmoinnin helpottamiseksi ohjaustietokoneelle 

kirjoitettiin C-kielellä apuohjelmia, jotka simuloivat propulsiolaitteita. Apuohjelmat 

hyödyntävät SocketCAN-rajapinnan ominaisuutta, jonka avulla samassa tietokoneessa voi 

suorittaa useampaa CAN-väylää käyttävää ohjelmaa ilman että ne häiritsevät toisiaan. 

Propulsiolaitteiden toiminta CAN-väylän näkökulmasta määriteltiin jo ennen varsinaisten 

propulsiolaiteohjelmien kirjoittamista, jolloin apuohjelmat voitiin kirjoittaa simuloimaan 

oikean propulsiolaitteen toimintaa jo ennen propulsiolaitteiden valmistumista. Tämä 

lähestymistapa auttoi löytämään suunnitellusta toiminnasta ongelmia, jotka oli helppo 

ratkaista yksinkertaisten apuohjelmien avulla. Propulsiolaiteohjelmien CAN-rajapintaa 

ohjelmoidessa muutoksia ei enää tarvinnut tehdä. 

Apuohjelmien toiminta perustuu Linux-ytimen sisältämiin ajastinominaisuuksiin. Ohjelmat 

laskevat ajastettuna moottorien nopeuksia määritettyjen kiihtyvyys-, inertia- ja 

kitkaparametrien sekä CAN-rajapinnasta saatavien komentojen perusteella. Lasketut 

tilatiedot palautetaan CAN-rajapintaan, josta keskitinohjelma välittää ne eteenpäin. 

Laskennassa tavoiteltiin realistisen oloista vastetta komentoherätteisiin, tarkkaa vastaavuutta 

oikeisiin propulsiolaitteisiin ei ollut tarpeen tavoitella. 

Kullekin apuohjelmalle määritellään todellista propulsiolaitetta vastaava CAN-

väylätunniste. Näin järjestelmän testausvaiheessa voidaan käyttää yhtä aikaa sekä 

propulsiolaitteita että apuohjelmia – testattavaa oikeaa laitetta vastaava apuohjelma jätetään 

käynnistämättä, jolloin CAN-väylällä kulkevat komennot ohjautuvat apuohjelman sijaan 

oikealle laitteelle. 



 

75 

 

4.4 Hankinnat 

Propulsiojärjestelmän komponenttihankinnat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

1. Vakiotuotteet 

 Moottorinohjaimet 

 Ruoripotkurilaitteen kääntömoottori 

 Kulma-anturi 

 Laakerit 

 Tiivisteet 

 Ruuvit ja muu pienmekaniikka 

 Sähkökomponentit 

2. Räätälöidyt vakiotuotteet 

 Tunnelipotkurilaitteen moottori 

 Ruoripotkurilaitteen propulsiomoottori 

 Liukurengas 

3. Mittatilauskomponentit 

 Piirilevyt 

 Koneistettavat osat 

Vakiotuotteet tilattiin pääosin jälleenmyyjiltä tavanomaisia tilausprosesseja hyödyntäen.  

Piirilevyjen teettämistä varten piirikaavioista tehtiin piirilevykuvat, joiden perusteella levyt 

tilattiin esivertailun perusteella kustannustehokkaimmalta toimittajalta. Koneistettavista 

osista tehtiin koneistuspiirustukset, jotka lähetettiin valikoidulle joukolle lähialueen 

konepajoja. Tarjouskilpailun perusteella valittiin yksi konepaja toimittamaan kaikki 

mittatilausosat. Osien lukumäärään nähden reklamaatiotarve osoittautui vähäiseksi. 

Räätälöidyt vakiotuotteet osoittautuivat haastavimmiksi hankinnoiksi. Ainoastaan 

tunnelipotkurilaitteen moottori toimitettiin ensi yrittämällä tilauksen mukaisena. 

Ruoripotkurilaitteen prototyypin propulsiomoottori jouduttiin palauttamaan 

yhdysvaltalaiselle valmistajalle kaksi kertaa, jotta moottoriin saatiin tilatut ominaisuudet. 

Ruoripotkurilaitteen prototyypin liukurengas tilattiin kiinalaiselta valmistajalta, joka ei 

onnistunut vaadittujen ominaisuuksien toteuttamisessa. Korvaava yksilö tilattiin 

yhdysvaltalaiselta valmistajalta, joka niin ikään toimitti virheellisen tuotteen, mutta virhe 

voitiin korjata paikan päällä. Sama valmistaja toimitti ensimmäisen laivamallin 

ruoripotkurilaitteiden liukurenkaat puutteellisina ja korjauskelvottomina, minkä vuoksi 

valmistaja joutui tekemään uudet liukurenkaat. 

Kaikkiaan projektin hankintaprosessi osoitti, että vanha kansanviisaus – ”sitä saa mitä tilaa” 

– ei aina pidä paikkaansa. 
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4.5 Kokoonpano 

Kuvissa 62-69 on esitetty järjestelmän kokoonpantuja komponentteja. 

 

Kuva 62: Ruoripotkurilaitteiden kääntöyksiköt 

 

Kuva 63: Ruoripotkurilaitteiden kääntöyksiköt 
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Kuva 64: Ruoripotkurilaitteiden moottorikapselit 

 

Kuva 65: Ruoripotkurilaitteet asennettuna laivamalliin 
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Kuva 66: Tunnelipotkurilaitteiden potkurit 

 

Kuva 67: Tunnelipotkurilaitteet asennettuna laivamalliin 
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Kuva 68: Tunnelipotkurilaitteen moottorinohjaimen kotelo 

 

Kuva 69: Virtalähdeyksikkö väliaikaiskytkentöineen 
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Kokoonpanon yhteydessä mekaniikkasuunnittelussa havaittiin puutteita, kuten 

kääntöakselin tukiholkin (kuva 40) sovite läpivientiputken (kuva 36) kanssa. 

Läpivientiputken tosimitta havaittiin noin 0,1 mm nimellismittaa suuremmaksi, minkä 

vuoksi sovitteesta tuli liian tiukka asennettavaksi. Ongelma korjattiin viilaamalla tukiholkin 

reikää väljemmäksi. 

Kuten kuvasta 69 nähdään, järjestelmä kokoonpantiin ensimmäiseen laivamalliin käyttäen 

kiinteitä liitäntöjä virtalähdeyksikön ja propulsiolaitteiden välillä. 

Järjestelmä kokoonpantiin yksikkö kerrallaan ja jokaisen uuden yksikön kytkennän jälkeen 

CAN-väylän toiminta testattiin. Kolmannen yksikön lisäyksen jälkeen havaittiin, että CAN-

väylän toiminta on epävarmaa. Väylän signaalien tutkiminen oskilloskoopilla paljasti, että 

kommunikaationopeus oli liian suuri suhteessa väylän pituuteen ja laatuun. 

Kommunikaationopeuden puolittaminen ratkaisi ongelman. 

 

Kuva 70: Laivamallin ensimmäinen veteenlasku 

Heti kun laivamalli oli laskettu veteen (kuva 70), huomattiin tunnelipotkurilaitteiden 

runkoputkien vieressä vuoto. Vuoto saatiin vain osittain tukittua lisämassauksella – tästä 

tehtiin johtopäätös, että runkoputket on syytä asentaa malliin jo rakennusvaiheessa mikäli 

mahdollista. 

Ensimmäisen vesikoekäytön yhteydessä huomattiin tunnelipotkurilaitteiden yläpään 

rakenteiden niin ikään vuotavan mallin sisälle vettä. Yläpäästä vuotava vesi nousee hihnan 

mukana alapään laakeriputken sisältä. Lisäksi vesikoekäytön jälkeen huomattiin, että 

tunnelipotkurilaitteen laakerit ja hihnapyörät kärsivät korroosiosta huomattavasti arveltua 

enemmän. Tästä tehtiin johtopäätös, että tunnelipotkurin yläpään mekaniikka on 

suunniteltava uudelleen vuotojen eliminoimiseksi ja korroosionkeston parantamiseksi. 
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5 Koekäyttö 

Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa propulsiojärjestelmä, jota voi käyttää DP-

järjestelmän mallimittakaavakokeisiin. Tavoitteeseen pääseminen voidaan todentaa vain 

kokeilemalla järjestelmän toimintaa todellisissa olosuhteissa. 

DP-järjestelmään sisältyvä laivan matemaattinen malli tarvitsee toimiakseen tiedon paitsi 

laivan massasta ja hydrodynaamisista ominaisuuksista, myös potkurilaitteiden 

työntövakioista eli niiden tuottaman työntövoiman suhteesta kierroslukuun. Lisäksi DP-

ohjain tarvitsee luotettavan laivan paikka- ja suuntatiedon voidakseen määrittää tarvittavat 

korjausliikkeet tavoiteasemassa pysymiseksi. 

Laivan massa määritetään mittaamalla vesiviivan paikka, minkä perusteella voidaan laivan 

3D-mallista laskea vedenalaisen osan syrjäyttämän veden määrä. Potkurilaitteiden 

työntövakiot määritetään paaluvetokokeella. Hydrodynaamiset ominaisuudet määritetään 

DP-ohjaimen kalibroinnin yhteydessä. 

DP-järjestelmän voidaan todeta toimivan, jos laivamalli pysyy avovedessä tavoitepaikallaan 

kun ulkoisia voimia ei ole ja palaa tavoitepaikalleen ulkoisen häiriön jälkeen. 

Lisäksi tavoitteena on kokeilla avovesiolosuhteisiin suunnitellun DP-algoritmin toimintaa 

jääolosuhteissa. Odotusarvona on, ettei algoritmi suoriudu halutulla tavalla jääolosuhteissa. 
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5.1 Työntövakioiden määritys 

DP-ohjaimen virittämiseksi kullekin propulsiolaitteelle tuli määrittää työntövakio eli laitteen 

tuottaman työntövoiman suhde potkurin pyörimisnopeuden neliöön. Työntövakiot 

määritettiin paaluvetokokeella eli ankkuroimalla laivamalli laboratorion koealtaan reunaan 

köydellä, joka oli kiinni voima-anturissa. Tämän jälkeen propulsiolaitteille annettiin 

kierroslukukomento, odotettiin että köysivoima tasaantuu ja kirjattiin mitattu voima ylös. 

Kuvassa 71 nähdään ruoripotkurilaitteiden paaluvetokoe. 

 

Kuva 71: Ruoripotkurilaitteiden paaluvetokoe 

Ruoripotkurilaitteen työntövakio mitattiin neljässä tilanteessa: 

1. Potkuri osoittaa keulaan päin ja työntää laivaa taaksepäin (virtaus keulaan päin) 

2. Potkuri osoittaa keulaan päin ja vetää laivaa eteenpäin (virtaus perään päin) 

3. Potkuri osoittaa perään päin ja vetää laivaa taaksepäin (virtaus keulaan päin) 

4. Potkuri osoittaa perään päin ja työntää laivaa eteenpäin (virtaus perään päin) 

Tunnelipotkurilaitteiden työntövakiot mitattiin sekä styyrpuurin että paapuurin suuntaisille 

työnnöille. Mittaus tehtiin kummallekin laitteelle erikseen, sillä vaikka laitteet itsessään ovat 

identtiset, ovat tunneligeometrioiden aiheuttamat häviöt erilaiset. 
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5.2 DP-algoritmin viritys avovesikäyttöön 

5.2.1 Kalibrointi 

Työntövakioiden mittauksen jälkeen DP-järjestelmän valmistaja teki tarvittavat esiasetukset 

DP-ohjelmaan ennen kalibrointiajoa, jotta laivan käytös olisi jokseenkin ennustettavaa. Heti 

kalibrointiajon alussa huomattiin vielä muutamia korjausta vaativia yksityiskohtia DP-

ohjaimen ja propulsiojärjestelmän välisessä kommunikaatiossa. Esimerkiksi potkurien 

pyörimissuuntien määrittely ei ollut yksiselitteinen, joten pyörimissuuntia jouduttiin 

vaihtamaan. Suunnanvaihto toteutettiin vaihtamalla moottorien vaihejohtimista kaksi 

päikseen, jolloin moottorin pyörimissuunta muuttuu. 

Kalibrointiajossa DP-järjestelmä antaa laivalle työntökäskyjä, jotka liikuttavat laivamallia 

edestakaisin, sivusuunnassa, siksak-kuviossa sekä paikallaan kääntyen. DP-järjestelmä 

mittaa saavutetut vasteet saamistaan sijainti- ja suuntatiedoista ja laskee mittausten 

perusteella laivamallin hydrodynaamiset ominaisuudet. 

5.2.2 Avovesikoeajo 

Kalibroinnin jälkeen järjestelmää kokeiltiin avovesiolosuhteissa. Kuten kuvassa 72 näkyy, 

kamerajärjestelmä asennettiin laboratorion mittausvaunuun. Tällöin laivamallin 

tavoitesijaintia voitiin muuttaa liikuttamalla mittausvaunua. Avovesikoeajossa kokeiltiin 

paitsi suoraan eteen- ja taaksepäin liikkumista, myös erilaisia etenemiskulmia. Niin ikään 

kokeiltiin järjestelmän reaktiota ulkoisen voiman aiheuttamaan sijaintipoikkeamaan. 

 

Kuva 72: Propulsio- ja DP-järjestelmän avovesikoeajo 
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5.3 DP-algoritmin toiminta jääolosuhteissa 

 

Kuva 73: Laivamallin tasaiseen jäähän DP-ohjauksella tekemä ränni 

Avovesikoeajon jälkeen järjestelmää kokeiltiin jääolosuhteissa. Laivamallilla ajettiin ensin 

tasaiseen jäähän suora ränni, joka nähdään kuvassa 73. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt jää 

hajotettiin lautoiksi (kuva 74). Lauttakentässä laivamalli asetettiin eri etenemiskulmiin ja 

seurattiin sen kykyä pysyä tavoitesijainnissaan, kun mittausvaunu ja sen myötä 

tavoitesijainti eteni lauttakentässä (kuvat 75 ja 76). 

 

Kuva 74: Lauttakenttä 
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Kuva 75: Laivamalli lauttakentässä 

 

Kuva 76: Laivamalli lauttakentässä 
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5.4 Tulokset 

5.4.1 Ruoripotkurilaitteiden työntövakiot 

 

Kuva 77: Ruoripotkurilaitteen paaluvetokokeen tulokset 

Kuvassa 77 nähdään ruoripotkurilaitteen paaluvetokokeen mittaustulokset sekä niistä 

linearisoidut työntövakiot. Tuloksista voidaan nähdä, että suurin työntövoima suhteessa 

potkurin pyörimisnopeuteen saavutetaan, kun potkuri osoittaa keulaan päin ja virtaus perään 

päin. Tällöin potkurille tuleva virtaus on häiriötön ja toisaalta potkurilaitteen tuottama 

virtaus ei osu laivan runkoon aiheuttaen vastavoimaa. Vastaavasti pienin työntövoima 

saavutetaan, kun potkuri osoittaa keulaan ja virtaus niin ikään keulaan. Tällöin 

potkurilaitteen runko häiritsee potkurille tulevaa virtausta ja potkurilaitteen tuottama virtaus 

osuu laivan perärunkoon. Tätä ilmiötä kutsutaan työnnönvähennykseksi. Lisäksi on 

huomioitava se, että ruoripotkurilaitteiden potkurit on optimoitu toimimaan vain yhteen 

suuntaan, koska suunnanvaihto voidaan toteuttaa potkurilaitetta kääntämällä. 
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5.4.2 Tunnelipotkurilaitteiden työntövakiot 

 

Kuva 78: Tunnelipotkurilaitteiden paaluvetokokeen tulokset 

Kuvassa 78 nähdään tunnelipotkurilaitteiden paaluvetokokeen mittaustulokset sekä niistä 

linearisoidut työntövakiot. Tuloksista nähdään, että etutunnelin työntövoima suhteessa 

kierroslukuun on takatunnelia suurempi. Tämä on odotettavissa, sillä etutunneli on 

takatunnelia lyhempi ja suorempi. Etu- ja takatunnelien tehokkaampien virtaussuuntien 

poikkeavuus johtuu siitä, että tunnelipotkurilaitteet on asennettu osoittamaan eri suuntiin, 

jolloin hihnaputken aiheuttama häiriö potkurille tulevassa virtauksessa asettuu eri puolille 

kummassakin tunnelissa. 
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5.4.3 Havainnot avovesikoeajosta 

Avovesikoeajossa havaittiin, että laivamalli kykenee pitämään tavoitesijaintinsa ja -

kulmansa erittäin hyvin, myös suurilla liikenopeuksilla. Näin ollen voitiin todeta, että DP-

järjestelmä toimii ja propulsiojärjestelmä toteuttaa sille asetetut tavoitteet. 

Toisaalta laivamallin reaktiot liikenopeuden muutoksiin ja ulkoisella voimalla aiheutettuun 

sijaintipoikkeamaan olivat hitaita. Tämä oli odotettavissa, sillä liikenopeuksien muutokset 

(eli veden virtausnopeuden muutokset) ovat reaalimaailmassa hyvin hitaita, eikä 

odottamattomia ulkoisia voimia normaalitilanteissa esiinny. 

Lisäksi havaittiin, että mittausvaunusta laivamalliin kulkevat kaapelit aiheuttavat 

merkittävän häiriövoiman jo pienelläkin tulokulmalla. Järjestelmä pystyi kompensoimaan 

kaapeleiden vaikutuksen tasaisessa liikkeessä, mutta liikenopeuden muuttuessa kaapelien 

vaikutus oli nähtävissä. Todettiin, että ulkoisten häiriöiden minimoimiseksi järjestelmän 

olisi syytä olla akkukäyttöinen ja kommunikaation tapahtua langattomasti. 

5.4.4 Havainnot jääkoeajosta 

Jääkoeajossa havaittiin, että tultaessa avovedestä tasaiseen jäähän, jäi laivamalli 

tavoitesijainnistaan jälkeen. DP-algoritmin sopeuduttua tasaisen jään aiheuttamaan 

lisävastusvoimaan, pysyi laivamalli tavoitesijainnissaan kiitettävästi liikuttaessa laivan 

rungon suuntaisesti. Kulmassa ajettaessa laivamalli jäi sivusuuntaisesta tavoitesijainnistaan 

välittömästi. Tämä johtui kuitenkin ennen kaikkea laivamallin suorakylkisestä 

runkomuodosta, jolla ei ole käytännön edellytyksiä edetä tasaisessa jäässä muuten kuin 

rungon suuntaisesti. 

Kun laivamallia liikutettiin lauttakentässä eri etenemiskulmilla, havaittiin, ettei laivamalli 

pysy tavoitesijainnissaan. Kuvassa 76 nähdään, kuinka laivamalli on ajautunut lähelle 

koealtaan reunaa jäälauttojen vuoksi. Kuvan ottamisen jälkeen koe keskeytettiin ja malli 

siirrettiin manuaaliohjaustilassa lähemmäksi altaan keskiosaa antamalla sivusuuntainen 

ohjauskäsky. Tämä onnistui, joten päätelmänä on, ettei DP-algoritmi jyvittänyt tarpeeksi 

sivusuuntaista ohjausvoimaa sijaintivirheen korjaamiseksi. Todettiin, ettei avoveteen 

säädetty DP-algoritmi toimi sellaisenaan jääolosuhteissa. 
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6 Pohdinta 

Työn päätavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa modulaarinen laivan pienoismallin 

propulsiojärjestelmä, jota voi käyttää DP-kokeisiin. Suoritetun koeajon perusteella voidaan 

todeta, että tähän tavoitteeseen päästiin. 

Monet vaatimuslistan vaatimuksista on kuitenkin toistaiseksi jätetty todentamatta; mm. 

potkurilaitteiden maksimisuoritusarvot, saavutettavat momentinmittaustarkkuudet sekä 

järjestelmän modulaarisuus käytännössä. Lisäksi joitain järjestelmän ominaisuuksia on 

tietoisesti jätetty toteuttamatta tämän diplomityön puitteissa. Nämä liittyvät tavoitteeseen 

käyttää järjestelmää myös perinteisissä mallikokeissa. Tämän tavoitteen osalta voidaan 

todeta, että suunnittelussa kyettiin ottamaan huomioon kaikki lisävaatimukset, mutta 

suunnittelun onnistumista tältä osin ei ole todennettu. 

Järjestelmän jatkokäyttöä varten on tärkeää todentaa vaatimusten mukainen suorituskyky 

sekä toteuttaa oleelliset ominaisuudet, jotka tässä työssä on sivuutettu. Näitä ovat muun 

muassa (ei tärkeysjärjestyksessä): 

 Graafinen käyttöliittymä potkurilaitteille 

 Mekaaninen käyttöliittymä potkurilaitteille (ohjainkahvat) 

 Peräsinlaitteen suunnittelu 

 Työntövoimamittauksen toteutus 

 Virtalähdeyksikön modulaarinen suunnittelu 

 Akkukäytön ja langattoman tiedonsiirron suunnittelu 

Lisäksi koeajon aikana havaitut ongelmat tunnelipotkurilaitteen mekaniikassa tulisi korjata 

pikimmiten. 

Aikataulullisesti projekti venyi huomattavasti alkuperäisistä suunnitelmista. Syynä tähän 

olivat osin ongelmat komponenttitoimituksissa, mutta ennen kaikkea yksityiskohtaisessa 

suunnittelussa esiin nousseet tekniset ongelmat. Osan ongelmista olisi voinut sivuuttaa 

nopeasti niin sanotuilla väliaikaisratkaisuilla, mutta koska tiedossa oli että järjestelmää on 

tarkoitus käyttää lähes sellaisenaan muissakin projekteissa, haluttiin ratkaisuista tehdä 

kerralla kunnollisia. 

Kirjoittajan arvion mukaan työssä onnistuttiin kaiken kaikkiaan tavoitteellisesti erittäin 

hyvin. Toteuttamatta jääneet ominaisuudet olivat alun perin rajattu diplomityöosuuden 

ulkopuolelle, mutta ne on kuitenkin kyetty huomioimaan järjestelmän suunnittelussa siten, 

ettei niiden lisäämiseksi tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia jo toteutettuihin järjestelmän 

osiin. Tämän työn tuloksena toimeksiantajalla on käytössään aiempaa edistyneempi 

järjestelmä, jota voidaan laajentaa kattamaan tulevaisuuden mallikoetarpeet. 
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