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Termit ja lyhenteet
ABB

Asea Brown boveri. Kansainvälinen sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä.

AVR

Automatic Voltage Regulator, generaattorin jännitteensäätäjä.

DTC

Direct Torque Control, ABB:n patentoima moottorinohjaustekniikka.

Epätahtigeneraattori

Sähkökone, joka muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Roottorin pyörimisnopeus on suurempi verrattuna
koneen sisäisen magneettikentän pyörimisnopeuteen.

GOOSE

Generic Object Orientated Substation Event. IEC61850standardin mukainen kommunikaatioprotokolla.

HIL

Hardware in Loop. Tekniikka, jolla kehitetään ja testataan
sulautettuja järjestelmiä simulaation avulla.

Hotellikuorma

Laivan sähkökuorma, joka ei sisällä propulsiokuormaa.

Hz

Hertsi, taajuuden yksikkö.

I/O

Input and Output, tiedon siirtämistä tietokonelaitteiston
komponenttien välillä.

IEC

International Electrotechnical Commission, kansainvälinen
sähkötekniikan standardoimis-järjestö.

IEC61850

Kansainvälinen standardi sähköaseman laitteiden väliseen
kommunikointiin.

IED

Intelligent Electronic Device, älykäs elektroninen laite.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, kansainvälinen sähkötekniikan standardoimis-järjestö.

IMO

International Maritime Organization, määrittelee SOLASsäännöt.

MMS

Manufacturing Messaging Specification, viestintään käytetty protokolla.

MVA

Megavolttiampeeri, nimellistehon yksikkö.

viii
Permeanssi

Magneettinen johtavuus, SI-järjestelmän suure.

Päätaulu

Laivan sähköenergian pääjakelukeskus.

Reluktanssi

Magneettinen vastus, permeanssin käänteisarvo.

Remanenssi

Muuntajan rautasydämessä oleva magneettinen jäännösvuo.

SCL

Substation Configuration Language, sähköaseman kuvaamiseen käytettävä ohjelmointikieli.

SOLAS

Safety of Life at Sea, YK:n alaisen merenkulkujärjestön
IMO:n määrittelemät vaatimukset ja standardit.

Tahtigeneraattori

Sähkökone, joka muuttaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Roottorin pyörimisnopeus on sama verrattuna koneen sisäisen magneettikentän pyörimisnopeuteen.

1
1.1

Johdanto
Tutkimuksen tausta

ABB toimittaa laivoihin sähköjärjestelmiä, alkaen generaattoreista ja päättyen isoihin laivoja eteenpäin työntäviin moottoreihin. Lisäksi ABB toimittaa muuntajia,
katkaisijoita ja sähköverkon suojareleitä. Yksittäiseen toimitukseen kuuluu yleensä
myös ohjelmistoja ja serverikoneita, joiden avulla hoidetaan kunnossapidon valvontaa, laitteiden välistä kommunikointia, mahdollisia automaation toimintoja ja paljon
muuta.
Järjestelmän toiminnasta on paljon tietoa ja kokemusta, mutta siitä huolimatta
toiminnassa saattaa esiintyä epäkohtia. Toimitettavat projektit ovat keskenään samankaltaisia, mutta sisältävät yleensä joitain muutoksia. Toimitettavaa projektia ei
ole välttämättä koskaan aiemmin toteutettu juuri kyseisellä kokoonpanolla, ja vaikka
se sisältäisikin paljon entuudestaan tunnettuja komponentteja, yllättäviä tilanteita
saattaa esiintyä.
Sovellusten ja laitteiden perusteellinen testaaminen on osa niiden kehityksen
kaarta. Testauksen aikana saatetaan huomata vikoja ja puutteita, joista osa voi olla
kriittisiä toiminnan kannalta. Asiakkaille saatettujen tuotteiden on syytä olla valmiita,
sillä tuotteissa olevat viat ja puutteet vaikuttavat negatiivisesti toimittajayritykseen.
Yksittäisen tuotteen testaaminen osana järjestelmää käyttökohteessa ei ole hyvä
ratkaisu. Mikäli tuotteessa ilmenee virheellistä toimintaa, sen korjaaminen voi olla
haasteellista. Erityisesti suojareleisiin liittyvät testit vaikuttavat muihin järjestelmiin,
koska ne valvovat laivan koko sähkönjakelua. Esimerkiksi mielivaltainen sähkönjakelun
katkaisu tai suojauksen testaaminen haastaville vikatilanteille ei ole mielekästä
lopullisessa käyttökohteessa. Lisäksi paikanpäällää tapahtuva virheiden korjaaminen
ja testaus lisäävät huomattavasti kustannuksia.
Ongelmatilanteita kohdataan usein nimenomaan testattaessa kokonaisen järjestelmän toimivuutta. Yksittäistä toimintoa on suoraviivaista testata laboratoriossa,
mutta laaja järjestelmä tuo mukanaan omat ongelmansa. Jokainen erillinen laite
toimii omalla prosessorillaan, joka laskee, vastaanottaa ja lähettää tietoa. Laitteet
eivät aina ole valmiita toimimaan signaalin saapuessa tai määritykset ovat pielessä,
jolloin laitteet eivät ole samaa mieltä suoritettavasta toimenpiteestä. Lopputuloksena
on usein järjestelmän virheellinen toiminta.
Tämän työn tarve tulee suoraan edellä mainituista ongelmista. Kaikilta ongelmilta
on tuskin mahdollista välttyä, mutta niitä voidaan kuitenkin vähentää. Simuloinnin
avulla voidaan tehokkaasti pureutua ongelmatilanteisiin ja pyrkiä ratkaisemaan ne
ennalta.

1.2

Tutkimusongelma

Tässä työssä määritellään laivasimulaatio, jonka vaatimukset pohjautuvat aiemmin
toteutettuihin projekteihin ja niistä saataviin tietoihin. Esimerkeiksi pyritään valitsemaan erityyppisiä laivoja, joiden verkkorakennetta voidaan soveltaa laajemmassa
käytössä. Simulaatiolle asetettavien vaatimusten avulla kirjoitetaan tekninen kuvaus,
jonka avulla kilpailutetaan markkinoilla olevia simulointiyrityksiä ja valitaan niistä
paras. Simulaatioon sisältyvien osien mallintaminen ei kuulu työhön, vaan ne tulee
saada joko simuloinnin toimittavalta yritykseltä tai kolmannelta osapuolelta. Erityisenä mielenkiinnonkohteena ovat sähköverkon suojareleet ja niiden testaaminen
osana järjestelmää.
Fyysiset suojareleet yhdistetään osaksi tietokonesimulaatiota käyttäen HIL-mallia
(Hardware in Loop). Käyttämällä oikeita laitteita osana simulaatiota voidaan testata niiden alkuperäistä ohjelmakoodia. Samalla varmennetaan testattavan laitteen
toiminta osana isompaa järjestelmää.
Suuria järjestelmiä hankittaessa moni asia voi mennä pieleen. Yksi epäonnistumisen syy on tarvittavien ominaisuuksien huono määrittely. Alkutilanteessa on usein
mielikuva halusta tehdä jotain, mutta tarkkoja määrityksiä ei ole olemassa. Tällöin
tilatussa järjestelmässä ei välttämättä ole kaikkia tarvittavia ominaisuuksia, koska
tarpeita ei määritelty tarkasti. Työssä määriteltävien simulointivaatimusten pohjalta
ehdotetaan yhtä yritystä simulaation toimittajaksi.

1.3

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän työn tuloksena on laivasimulaatiolle määritellyt tarpeet, joiden avulla kirjoitetaan tekninen kuvaus simulaation ostamista varten. Erityisenä mielenkiinnonkohteena pidetään sähköverkon suojareleitä ja IEC61850-standardia. Vaatimuksissa
otetaan kuitenkin huomioon myös muiden järjestelmien tarpeita, kuten automaatiojärjestelmien ja eri ohjauskorteilla olevien sovellusten kommunikointi simulaation
kanssa.
Releiden tulee toimia määritellyllä tavalla vikatilanteen sattuessa. Keskeisiä tarpeita ovat releiden välinen kommunikaatio ja selektiivisyys. Tietynlaisessa vikatilanteessa suojareleiden tulee avata kytkimet oikeista sijainneista oikeassa järjestyksessä.
Järjestelmän tulee olla myös helposti laajennettavissa.
Lopullinen järjestelmä ei tule olemaan valmis tämän työn aikana, joten sen testaaminen jää työn ulkopuolelle. Pienempi releisiin ja IEC61850-standardiin liittyvä
GOOSE-testi kuitenkin määritellään ja toteutetaan. Myöhemmässä vaiheessa tämän
työn pohjalta rakennetulla laitteistolla on tarkoitus simuloida vikatilanteita ja varmistaa suojauksen selektiivisyys. Näin lyhennetään käyttöönotossa ja merikoeajolla
käytettävää aikaa, mikä johtaa suoriin kustannussäästöihin.

3

2

Sähköverkon rakenne, komponentit ja yleiset viat

Tässä luvussa tutustutaan laivan sähköverkkoon kytkettäviin laitteisiin ja verkon
yleisiin vikatilanteisiin. Luku etenee vastaavasti kuin sähkön tuotanto, siirto ja
kulutus. Ensin käsitellään generaattoreita, jotka tuottavat sähkön. Sen jälkeen sähkö
kulkee päätaulun ja muuntajien läpi taajuusmuuttajille, jotka ohjaavat moottoreita.
Lopuksi käsitellään sähköverkon vikatyyppejä.
Sähköverkko jakautuu karkeasti kolmeen osaan, jotka ovat havainnollistettuna
kuvassa 1. Kuvassa alimpana ovat teholaitteet, kuten generaattorit, muuntajat ja
sähköjohdot. Teholaitteet tuottavat energiaa, muuntavat jännitetasoja ja kuljettavat sähkön käyttökohteeseen. Ylimpänä kuvassa on ohjauslaitteet, joiden avulla
sähköverkko pidetään normaalissa käyttötilassa. Viimeisenä osana kuvassa on suojauslaitteet. Nämä antavat hälytystietoja ja tarvittaessa erottavat sähköverkon osiin,
jolloin ongelmatilanteen aiheuttanut vika eristetään terveestä verkosta. [10]
Ohjauslaitteet

Suojauslaitteet

Teholaitteet
Kuva 1: Sähköverkon jako karkeasti kolmeen osaan. Muokattu lähteestä [10].
Nykyisissä sähköisen propulsiojärjestelmän sisältävissä laivoissa käytetään niin
sanottua voimalaitoskonseptia. Tällöin samalla voimalaitoksella tuotetaan sähköenergia laivan propulsiokäyttöön sekä muille energian kuluttajille. Voimalaitokseen
lukeutuvat generaattorit, niitä pyörittävät primäärivoimanlähteet, eri ohjaus-, säätö-,
ja apujärjestelmät sekä päätaulu. [16] Kuvassa 2 on esitetty kuvauksen kaltainen
tyypillinen sähköverkko. Tilanpuutteen vuoksi kuvassa on vain sähköverkon oikea
puoli. Vasen on kuitenkin lähes identtinen.
Laivan sähköenergia tuotetaan yleensä kuvan 2 mukaisesti dieselgeneraattoreilla
(DG1-2). Tuotettu sähköenergia syötetään suoraan laivan päätauluun (MSB1-2),
josta energiaa jaetaan eteenpäin. Päätaulu voidaan katkaista kahteen osaan keskivaiheilla olevilla kiskokatkaisijoilla, jolloin yksi sähköverkon vika ei aiheuta kaikkien
generaattoreiden sammumista. Generaattorit ja päätaulu sijaitsevat yleensä toistensa
läheisyydessä, sillä päätaulu toimii laivan pääjännitekiskona. Generaattoreita on
normaalissa risteilijässä tyypillisesti neljä kappaletta [21].
Propulsiomoottoria (PM1) syötetään omien muuntajien (PT1-2) ja taajuusmuuttajien (PFC1-2) kautta. Tyypillisesti propulsiomoottoreita on vähintään kaksi.
Propulsio on myös yksi laivan suurimmista sähköenergian kuluttajista. Yksittäisen
propulsiomoottorin teho voi vaihdella muutamasta megawatista yli 20 megawattiin.
Taajuusmuuttajia on yhdellä propulsiomoottorilla usein kaksi systeemin kahdennuk-
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Kuva 2: Laivan sähköverkon tyypillinen rakenne. Kuvassa kokonaisuudessaan vain
oikea puoli päätaulusta. Myös osa kuluttajista on karsittu tilanpuutteen vuoksi. Vasen
puoli on lähes identtinen kopio. Ohjauspotkurimoottorien ja kompressorimoottoreiden
määrä saattaa vaihdella. Myös sähkön syöttö satamasta on vain yhdellä päätaulun
puolikkaalla.
sen vuoksi. Yhden taajuusmuuttajan vikaantuminen ei estä moottorin ajoa, mutta
vähentää saatavilla olevaa tehoa [21].
Laivan ohjauspotkurimoottoreita (BT1-2) sekä muita kompressorimoottoreita,
jotka pyörivät aina täydellä teholla, syötetään suoraan päätaulun kiskosta. Lämmitys,
valaistus ja ilmastointi, eli niin sanottu hotellikuorma saa syöttönsä päätaulusta
muuntajan (T1) kautta. Päätaulun toisesta puolikkaasta syötetään myös hotellikuormaa, jolloin yhden muuntajan vikaantuminen ei aiheuta täydellistä sähkökatkosta.
Propulsiomoottoreiden magnetointivirta syötetään yleensä pienjännitekiskosta.
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Muuntajat (T2-3) syöttävät tehoa pääjännitekiskosta 690 voltin pienjännitekiskoon.
Magnetointivirtaa syötetään moottorille kahdesta pisteestä (PT11-12), joten yhden
linjan vikaantuminen ei aiheuta kaiken tehon häviämistä. Pienjännitekiskoa syötetään myös kahdella eri muuntajalla, siten että kisko voidaan jakaa kahteen erilliseen
osaan. Magnetointivirtaa voidaan siis syöttää kummalla tahansa muuntajalla pienjännitekiskoon, josta magnetointivirta voidaan vielä kierrättää useampaa eri reittiä
propulsiomoottorille.
Suurjänniteverkon maadoitus toteutetaan kytkemällä suurohmiset vastukset
(NPC1-2) generaattoreiden tähtipisteistä laivan runkoon. Nollapisteimpedanssi muodostuu pääasiassa mainituista vastuksista ja johtojen pituuskapasitansseista. Tämä
rajoittaa verkossa esiintyvien maasulkuvirtojen suuruutta, jotka voivat olla jopa
pienempiä kuin kuormitusvirrat. Maadoitustapa on myös helposti toteutettavissa
laivaverkossa. Pienjänniteverkosta on tehty kelluva, jolloin sen nollapistettä ei ole
maadoitettu laivan runkoon. Tämän suurimpana etuna on, ettei yksivaiheinen maasulku aiheuta katkaisijan aukeamista. Hälytys kuitenkin saadaan vikatilanteesta.
Virtapiiri muodostuu ainoastaan johtojen pituuskapasitansseista, jolloin yksivaiheinen virtapiiri ei sulkeudu kokonaan. [6, s. 210] Vian sattuessa koko järjestelmää tai
verkon osaa ei tarvitse tehdä jännitteettömäksi, vaan normaali toiminta voi jatkua.
Vakavempien vikojen kohdalla relesuojauksen selektiivisyys toimii normaalisti [16].
Yleisimmin sähköverkko on 60 hertsin kolmivaiheverkko. Suurissa laivoissa suurjänniteverkko on 11 000 volttia ja pienjänniteverkko 690 volttia. Näille arvoille asetetaan raja-arvot luokituslaitosten toimesta. Jännite saa vaihdella välillä 97.5-102.5 %
ja taajuus tasaisella kuormalla 5 % molempiin suuntiin. Kuormanmuutoksessa sallittu taajuuden muutos on 10 %. Laivoissa voi myös olla 50 hertsin verkkotaajuus.
Sitä käytetään kuitenkin lähinnä Euroopan sisäisessä liikenteessä. Isommalla taajuudella muuntajien ja generaattoreiden kokoa voidaan pienentää, jolloin ne mahtuvat
paremmin tavalliseen risteilijään. [9, s. 15]
Useat eri viranomaiset määrittelevät sähköverkkoon liittyviä vaatimuksia. Yksi
tärkeimmistä organisaatioista laivaturvallisuuden määrittelemisessä on IMO (International Maritime Organization). IMO määrittelee SOLAS-säännöt (Safety of Life
at Sea), jotka määrittelevät lähtökohdat rakennusvaiheen, varustelun ja operoinnin standardeille. Valtiolla, jonka lipun alla alus operoi, on velvollisuus varmistaa
kaikkien mainittujen standardien noudattamisesta. Muut valtiot myös tarkastavat
toistensa aluksia. Näin varmistetaan, ettei sääntöjä ja standardeja jätetä huomiotta.
Ensimmäinen versio SOLAS-säännöistä luotiin Titanicin onnettomuuden sattuessa
1914. [11]
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2.1

Generaattorit

Laivoissa on yleensä kaksi eri tapaa saada sähköenergiaa: generaattorit ja satamaalueella kantaverkosta erillisellä kytkennällä. Laivan ollessa merellä sähkö tuotetaan
aina generaattoreilla, jota pyöritetään dieselmoottoreilla. Primäärilähteinä voidaan
käyttää myös muita lämpövoimakoneita, kuten höyry- ja kaasuturbiineja. Tyypillisesti
yhdessä laivassa on neljä generaattoria. Joissain tapauksissa niitä voi olla enemmänkin.
Tyypillinen generaattori on tehotasoltaan noin 3–20 MVA.
Generaattoreina voidaan käyttää joko tahti- tai epätahtikoneita. Laivoissa generaattorit ovat kuitenkin aika suuria, jolloin on taloudellisempaa käyttää tahtigeneraattoreita [18]. Isolla generaattorilla on myös itseisarvoltaan isot häviöt, jotka
aiheuttavat lämpenemistä. Tehokkailla laitteilla on yleensä vesijäähdytys ja pienemmillä generaattoreilla ilmajäähdytys. Kuvassa 3 on esitetty ilmajäähdytteisen
generaattorin poikkileikkaus. Ilma kiertää generaattorin sisällä tuuletuskanavassa
ja lämpenee erityisesti kulkiessaan staattorin sydämen ilmarakojen läpi. Lämmennyt ilma kierrätetään jäähdyttimen läpi, jossa lämpötila laskee. Ilma siirtyy taas
tuuletuskanavaan ja aloittaa kierroksen alusta. [9, s. 33]

Kuva 3: Ilmajäähdytteisen generaattorin poikkileukkaus. [9, s. 33]
Tyypillisesti laivageneraattorit ovat harjattomia. Harjamekanismin ja sen aiheuttavan pölyn poisjääminen parantaa luotettavuutta, sillä huollontarve on vähäisempi.
Antaakseen sähkötehoa, generaattorin roottori täytyy magnetoida. Kyseistä toimintoa suorittavaa laitetta kutsutaan herätinkoneeksi, jota käsitellään seuraavalla
sivulla. Harjattomassa generaattorissa magnetointiin käytetty tasavirta syötetään
suoraan napakäämeihin pääkoneen akselille asennetun magnetointikoneen kautta.

7
Magnetointikoneena käytetään vaihtovirtakonetta, jonka tuottama jännite tasasuunnataan ennen roottorikäämeihin syöttämistä. Roottorin käämeissä kulkeva tasavirta
aiheuttaa voimakkaan magneettikentän, jota ohjaamalla pidetään huoli generaattorin
tuottaman vaihtojännitteen oikeellisuudesta. [9, s. 34]
Laivassa olevat generaattorit ovat usein keskenään eri teholuokan koneita. Näin
voidaan paremmin vastata eri tilanteiden tehontarpeisiin. Paikalleen ankkuroidun
laivan sähkönkulutus ei ole kovin suurta verrattuna liikkuvaan laivaan. Häviöt kasvavat ja taloudellisuusaste laskee, jos generaattoria ei pyöritetä sen nimellisnopeudella.
Näin ollen isotehoisen generaattorin käynti alle nimellisnopeuden on huonompi ratkaisu kuin asentaa laivaan eri teholuokan generaattoreita. Generaattoreita myös
kytketään ja irrotetaan verkosta tehotarpeen mukaan. Erityisesti laivaa liikuttavat
propulsiomoottorit kuluttavat suuresti tehoa. Älykäs generaattoreiden ohjaus säästää
myös jonkin verran polttoainekuluissa.
Laivaverkossa voi myös esiintyä äkillisiä suuria kuormamuutoksia. Sähköverkko on
verrattain pieni suhteessa isoihin kuluttajiin. Tällöin on vaarana jännitteiden nopea
laskeminen tai nouseminen vikatilanteissa. Jokainen generaattori täytyykin varustaa
automaattisella jännitteensäätäjällä, joka tarkkailee tuotettua jännitettä. Tarpeen
mukaan säädetään roottorin magnetointivirtaa kompensoimaan uutta tehontarvetta.
Jännitteensäätäjiä käytetään myös hyväksi laivan loistehon ohjaamisessa.
Kaikissa laivoissa on myös hätägeneraattorit, kaikkien päägeneraattoreiden hajoamisen varalta. Varavirta tuotetaan käytännössä aina dieselkoneella, jolta vaaditaan
automaattinen käynnistys. Vaadittu toiminta-aika on 36 tuntia matkustajalaivoilta
ja yksi tunti muilta. Hätägeneraattorin käynnistys voidaan toteuttaa sen omasta
akustosta tai paineilmamoottorilla. Hätägeneraattori kytketään suoraan päätauluun
ja tarvittaessa sen voi käynnistää myös manuaalisesti. [9, s. 43]
Herätin ja generaattorin säätö
Generaattori ei tuota sähköä pelkästään pyörittämällä roottoria. Tällaisessa tapauksessa staattorin sisällä pyörii vain metallia. Jännitettä saadaan tuotettua pyörittämällä magneettikenttää staattorin sisällä, eli roottori täytyy magnetoida. Näin saadaan
aikaan magneettikenttä, joka pyörii roottorin mukana. Magnetoinnissa käytetään
tasavirtaa ja sen syöttävää laitetta kutsutaan herätinkoneeksi. Joissain tapauksissa
saatetaan käyttää vielä erillistä pilottiherätintä, jossa kestomagneettimoottorilla
herätetään varsinainen herätin. [9, s. 34]
Taajuutta, jännitettä sekä pätö- ja loistehoa säädetään erillisellä laitteistolla.
Kuvassa 4 on esitetty havainnollistava kuva AVR:stä (Automatic Voltage Regulator,
suom. jännitteensäätäjä) ja nopeussäätimestä. Kuvassa oikealla oleva dieselmoottori
pyörittää akselia, jonka varrella on pyörimisnopeuden mittaus sekä roottori akselin
päässä. Pyörimisnopeuden perusteella säädetään sähköverkon taajuus vastaamaan
säätäjälle annettua asetusarvoa. Roottori on staattorin sisällä, jonka käämityksistä
AVR mittaa sähköverkon jännitteet. Olemassa olevan jännitteen perusteella säädetään roottorin magnetointivirtaa, joka vaikuttaa suoraan sähköverkossa olevaan
jännitteeseen.
Sähköverkon taajuutta kontrolloidaan suoraan dieselmoottoreiden pyörimisnopeu-
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Kuva 4: Generaattorin säätäjät, AVR ja nopeussäädin. [9, s. 33]
den perusteella. Dieselmoottoria taas ohjataan edellä mainitulla nopeussäätimellä.
Käytännössä dieselmoottorin pyörimisnopeuteen vaikuttavaa momenttia kontrolloidaan polttoaineen syötöllä. Polttoaineen syöttöä ohjataan yksinkertaisella PIDsäätimellä, joka tarkkailee verkon taajuutta. Huomatessaan eron asetusarvoon, säädin
pyrkii kompensoimaan sen lisäämällä tai vähentämällä polttoaineen syöttöä voimakoneeseen. [21] Tahtigeneraattorin pyörimisnopeuden ja verkossa olevan taajuuden
välinen yhteys voidaan määritellä seuraavasti: [5, kpl 2.3]
n = 60 ·

f
,
p

(1)

jossa n = generaattorin pyörimisnopeus (rpm), p = generaattorin napapariluku ja
f = verkon ja generaattorin taajuus (Hz).
Taajuuden säätöön liittyy oleellisesti myös pätötehonjako, jota kutsutaan pätötehostatistiikaksi. Säätäjän pyytäessä lisää pätötehoa voimakoneelta, kasvaa sen
momenttiarvo. Tämä taas pyrkii kasvattavaan pyörimisnopeutta. Taajuus täytyy
kuitenkin pitää vakiona, joten tahtigeneraattorilla napajännite siirtyy tehokulman
δ verran staattorin ja verkon vaihejännitteen UV edelle. Pätötehoa kontrolloidaan
suoraan säätämällä vaihekulmaa δ, jonka yhteys pätötehoon määräytyy seuraavasti:
[5]
UEG · UV
P =3·
· sin(δ),
(2)
Xd

9
jossa P = pätöteho, UEG = napajännite, UV = vaihejännite, Xd = tahtireaktanssi ja
sin(δ) = tehokulma.
Useammalla generaattorilla ylikuorman välttämiseksi pätöteho jaetaan tasaisesti
kaikille verkossa oleville generaattoreille. Tämä toteutetaan niin sanotulla speed droop
-menetelmällä. Yksittäisen generaattorin pätötehokuorman kasvaessa muutetaan
kyseisen voimakoneen pyörimisnopeuden asetusarvoa alemmaksi. Generaattorin kyky
tuottaa pätötehoa vähenee ja pätötehon tuotto kohdistuu enemmän muille verkossa
oleville generaattoreille. [37]
Generaattorin ulostulojännitettä säädetään PID-säätimellä. Säätö toteutetaan
muuttamalla roottoriin syötettävää magnetointivirtaa. Tämä muuttaa staattorin ja
roottorin ilmavälissä olevaa magneettivuota. Staattoriin indusoituva jännite määräytyy suoraan magneettivuosta kaavalla:
e = −N ·

dφ
,
dt

(3)

jossa e = indusoituva jännite, N = käämikierrosten lukumäärä, φ = magneettivuo
ja t = aika. Miinusmerkki kuvaa jännitteen suuntaa suhteessa magneettikenttään.
Jännitteen, pätötehon ja taajuuden lisäksi säädetään myös loistehoa. Sen säätötoimenpiteitä kutsutaan loistehostatiitaksi. Verrattuna pätötehostatiikkaan, loistehostatiikka toimii hyvin samankaltaisesti. Siinä muutetaan generaattorin napajännitteen jänniteohjetta kääntäen verrannollisesti suhteessa generaattorin loistehoon.
Jännitteen asetusarvoa lasketaan, kun loisteho kasvaa. Kuten aiemmin mainittiin,
jännitettä säädetään muuttamalla roottorille syötettävää magnetointivirtaa. Yhden
generaattorin jännitteen laskeminen ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi sähköverkon
jännitteeseen, mutta generaattorin loistehoa voidaan ohjata tehokkaasti. [9, s. 37]
Kaikkia mainittuja säätöjärjestelmiä voidaan ohjata niin sanotulla ylemmän tason
säädöllä eli PMS (Power Management System, suom. tehonhallinta) -järjestelmällä.
Tällä järjestelmällä voidaan ohjata jokaista säätäjää erikseen tai yksittäisenä, pitäen
sähköverkon arvot haluttuina.
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2.2

Päätaulu

Päätaulu on vakiintunut laivoissa nimitykseksi vastaavasta laitteistosta kuin sähköverkkomaailmassa kojeisto. Päätaulu sisältää sähköverkon suojareleet ja katkaisijat,
sulakkeet sekä kuparisen pääjännitekiskon. Sähköteho syötetään päätauluun suoraan
generaattoreilla. Päätaulu toimii sähkön jakelukeskuksena, josta kaikki kuluttajat
saavat tehonsa. Jokainen kuluttaja on erotettu vielä katkaisijalla vikatilanteiden
eristämiseksi terveestä verkosta. Kaikki tärkeät kuluttajat tulee liittää suoraan päätaulun syöttöihin, kuten:
- ohjauspotkurit

- palopumput

- peräsinkoneen sähkölaitteet

- palohälytyslaitteet

- propulsion apulaitteet

- tyhjennyspumput

- radio- ja merenkulkulaitteet

- ankkurivintturit

Vähemmän tärkeät kuluttajat liitetään joko pää- tai aputauluun. Verkon ylikuormitustilanteissa ne voidaan sulkea pois verkosta ja säästää energiaa kriittisempiin
toimintoihin. Tyypillisesti ylikuormitustilanteessa ensin sammutetaan ilmastointi
ja tuuletus ja sen jälkeen tarvittaessa lastinjäähdytys. Mikäli ylikuormaa on vieläkin, voidaan myös kansikoneisto irrottaa verkosta. Kuorman pudotukset tapahtuvat
viiden sekunnin välein niin kauan, kunnes sähköenergian tuotannon ja kulutuksen
tasapaino on taas saavutettu. [9, s. 20]
Yleensä laivoissa päätaulun kentät yhdistyvät toisiinsa kuparikiskolla. Generaattorikentät syöttävät sähkötehon tuohon kuparikiskoon, josta muut kuluttajat ottavat
sähkötehonsa. Päätaulu jakautuu vielä kahteen osaan, jotka yhdistetään keskenään
kiskokatkaisijalla. Kuluttajat ja generaattorit jaetaan tasaisesti päätaulun puolikkaisiin, jolloin varmistetaan osittainen toiminta päätaulun katkaisemiseen johtavissa
vikatilanteissa. Puolikkaalla päätaululla voidaan vielä operoida laivaa turvallisesti,
eikä yksittäinen vika aiheuta koko laivan laajuista sähkökatkoa. Asiakkaan pyynnöstä kuluttajille voidaan järjestää kahdennettu sähkönsyöttö siten, että syöttökaapelit
kulkevat turvallisia reittejä ja ovat selvästi erillään toisistaan. [9, s. 21]
Kaikki kuluttajat jaetaan toiminnallisuuden tai sijoituksen perusteella eri ryhmiin.
Esimerkiksi moottorien ryhmäkäynnistimet ovat usein valvontahuoneessa ja toisinaan
moottoreiden lähellä. Sulakkeet ja tehokatkaisijat sijoitetaan sopiviin paikkoihin
verkon viallisten osien irrottamiseksi terveestä verkosta. Muita toiminnallisia kenttiä
ovat esimerkiksi generaattorin tulokenttä, muuntajan lähtökenttä ja mittakenttä.
Jokaisessa itsenäiseen toimintaan kykenevässä suurjännitekojeiston osassa tulee olla
yksi mittakenttä. Päätaulun jännite on yleisimmin 11 kV. [9, s. 22]
Kuvassa 5 on esitetty ABB:n UniGear ZS1-kojeiston poikkileikkaus. Kuvaan on
eroteltu kirjaimin eri toiminallisuuksia. Kohdassa A on katkaisija, jolla kyseinen
kuluttaja tarvittaessa erotetaan pääkiskosta. Busbar compartment, eli varsinainen
jännitekisko kulkee kohdassa B. Kaikki kaapelit sijoitetaan yleensä kojeiston alaosaan,
kohtaan C. Pienjännitekisko kulkee kohdassa D mikäli sellainen on. Kojeiston päällä
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on ilmajäähdytystä varten oma kanava. Etuseinään on sijoitettu kaikki päätaulun
hallintalaitteet, kuten erilaiset mittarit ja painonapit. Näistä yksittäisistä kojeistoista
rakennetaan koko päätaulu. [15]
Ensisijaisen päätaulun lisäksi laivassa on olemassa myös erillinen hätätaulu.
Hätätaulua syötetään hätägeneraattorilla, mikäli verkon muut osat ovat jostain syystä
jännitteettömiä. Tällöin hätägeneraattori tulee käynnistää omalla akustolla. Suuren
katkon aikana hyväksytään hätägeneraattorin käynnistyksen mittainen sähkökatko.
Hätätaulut jaetaan vielä eri prioriteettiluokkiin, joista ylemmän prioriteettitason
taulu syöttää aina seuraavaa. Näin saadaan katkaistua helposti kuluttajia, mikäli
sähkötehoa tarvitaan ensimmäisen asteen kuluttajille enemmän. Prioriteetiltaan
tärkeimpiä ovat esimerkiksi henkilöhissit ja palo- ja tyhjennyspumput. Seuraavalle
tasolle kuuluvat esimerkiksi tutkat, muut navigointilaitteet ja sairaala. [9, s. 21]

Kuva 5: Päätaulussa olevan yksittäisen kentän jakautuminen osiin. Kuvassa ABB:n
UniGear ZS1-kojeisto. [15]
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2.3

Muuntajat

Muuntajia käytetään jännitetasojen muuntamiseen sekä virtapiirien osien galvaaniseen erottamiseen. Muuntajan avulla myös sovitetaan taajuusmuuttajan syötön
jännitetaso ja vaihekulma. Yleisesti ottaen muuntajia käytetään vaihtojännitesovelluksissa tehonsiirtoon. Siirrettäessä tehoa pienellä jännitteellä on johtimessa kulkeva
virta suuri. Tämä aiheuttaa johtimen lämpenemistä, eli tapahtuu tehohäviötä. Johtimessa kulkeva teho on suoraan verrannollinen virran toiseen potenssiin, tehon ja
Ohmin lain mukaisesti:
P = U I,
(4)
U = RI.

(5)

Nyt sijoittamalla kaavaan 4 kaava 5 saadaan johtimessa oleva teho:
P = I 2 R,

(6)

jossa P = teho, U = jännite, I = virta ja R = resistanssi. Yllä olevasta kaavasta
huomataan virran suhde tehoon. Muuntajalla voidaankin muuttaa virran ja jännitteen suhdetta käyttäen hyväksi sähkömagneettista induktiota, jolloin muuntaminen
tapahtuu seuraavasti: [32, s. I-6]
U1
I2
N1
=
= ,
N2
U2
I1

(7)

jossa N = käämikierrosten lukumäärä, alaindeksi 1 on ensiö- ja alaindeksi 2 toisiopuoli.
Tehon kulkusuunnan perusteella muuntajan kahta eri jännitetasoa nimitetään ensiöksi
ja toisioksi.
Oppikirjamainen muuntaja on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Ensiö- ja
toisiokäämitykset kierretään rautasydämen molemmin puolin. Jokaiselle vaiheelle voi
olla oma erillinen rautasydän tai se voi olla käämien kesken yhteinen. Rautasydän
valmistetaan tavallisesti 0,23–0,35 mm:n paksuisista kidesuunnatuista sydänlevyistä
häviöiden pienentämiseksi [7, s. 141].
Muuntajat jaetaan karkeasti kahteen kategoriaan sydänrakenteen perusteella.
Sydänmuuntajassa on kolme pylvästä, eikä vaihekäämien luoma nollavuoroinen magneettivuo voi sulkeutua muuntajan rautasydäntä myöten. Vuon paluureitti muodostuu käämien välisen tilan ja muuntaja-astian kautta. Tällaisen muuntajan permeanssi
on pieni ja magneettinen vastus suuri. Vaippamuuntajassa on viisi pylvästä, joista
reunimmaisten ympärillä ei ole käämitystä. Jos vaippamuuntajan reunimmaiset pylväät kyllästyvät, se käyttäytyy kuten sydänmuuntaja. Vaippamuuntajan rakenne
voidaan usein rakentaa matalaksi, joten sen liikuteltavuus on parempi [7, s. 143].
Tavallisesti korkeamman jännitteen puolella käämikierroksia on enemmän ja käämityslanka on ohuempaa. Jännite laskee toisiossa kaavan 7 mukaisesti, jolloin virta
kasvaa. Tämän vuoksi johdon paksuus saattaa myös kasvaa.
Vaikka muuntajien hyötysuhde on usein hyvä, pieni osa energiasta kuluu lämmöksi.
Isolla muuntajalla muodostuva lämpö voi muodostua ongelmaksi. Tällöin tehostetaan jäähdytystä. Useimmat laivoissa olevat muuntajat ovat ilmajäähdytteisiä, sillä
erityisesti öljyjäähdytteisissä muuntajissa on suuri palokuorma. Luokituslaitokset
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määräävätkin jäähdytysnesteelle vähintään 300 asteen syttymispisteen, kun tavallisella muuntajaöljyllä se on vain 150 astetta [9, s. 31]. Nestejäähdytteiset muuntajat
ovat usein tehokkaampia, mutta vaativat erillisen pumpun kierrättämään jäähdytysnestettä. Ilmajäähdytteisen muuntajan suurin etu verrattuna nestejäähdytteiseen
onkin riippumattomuus apusähköstä [7, s. 152].
Sähköverkon vikatilanteiden kannalta muuntajien vaikeus on kytkentäsysäysvirta (eng. inrush current). Kun muuntaja kytketään jännitteelliseksi, se ottaa heti
magnetointivirtaa. Virran suuruus riippuu rautasydämessä olevasta remanenssista
sekä jännitteen kytkemishetkestä. Kytkennän tapahtuessa jännitteen nollakohdasta,
syntyy suurin virta. Tällöin muuntajan magneettivuo on huippuarvossaan. 90 asteen
vaihesiirto jännitteen ja magneettivuon välillä johtuu vain aikayksikössä dφ/dt tapahtuvasta indusoitumisesta, eli jännite muodostuu magneettivuon aikaderivaatasta.
Mikäli kytkentähetkellä t1 on remanenssivuo φr , vuon huippuarvo nousee entisestään
arvoon φ̂ + φr . Kuvassa 6 on esitetty epäedullisin tapaus, jossa magneettivuon ensimmäinen huippuarvo nousee arvoon 2 · φ̂ + φr . Tällainen vuo kyllästää rautasydämen
ja aiheuttaa varsin suuren magnetoimisvirran. [7, s. 153]
Kytkentäsysäysvirta voi pahimmillaan olla useita kertoja suurempi kuin normaali
vaihevirta. Tällöin suojarele saattaa irrottaa muuntajan verkosta. Tämä voidaan
kuitenkin estää, mikäli virrassa havaitaan toisen yliaallon komponentti. Varsinainen vikavirta muodostuu erilaisesta spektristä [21]. Yleisesti kytkentäsysäysvirran
suuruutta vaimennetaan katkaisijan sulkemisvastuksilla tai sulkemalla kukin vaihe
oman jännitteensä huippuarvon kohdalla. Kytkentäsysäystä ei pystytä täydellisesti
poistamaan, mutta sen suurimmat arvot voidaan kuitenkin välttää [7, s. 155].
Yleisesti ottaen muuntajien viat ja ongelmat ovat harvinaisia. Mahdollisia ongelmia voidaan ehkäistä tehokkaasti pitämällä muuntajat puhtaina ja kuivina asentamalla pieni lämmityslaite. Sopivin huoltovälein pölyn ja muun lian poistaminen

Kuva 6: Epäedullinen tapaus, jossa jäännösvuolla on jännitteen muuttumissuuntaan
nähden suunta, jolloin vuon ensimmäinen huippuarvo saavuttaa hyvin suuren arvon
2 · φ̂ + φr . [7, s. 154]
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pidentää käyttöikää. Paineilma on huono vaihtoehto muuntajan puhdistamiseen, sillä
ilma työntää kaikenlaiset roskat syvemmälle muuntajaan. Pahimmassa tapauksessa
se aiheuttaa jonkin asteisia eristevaurioita.
Muuntajien eristysvastus tulisikin mitata huollon yhteydessä. Normaalista alentuneen vastusarvon syy tulee selvittää ja korjata. Hyvin matala arvo tarkoittaa
todennäköisesti oikosulkua käämikierroksissa. [9, s. 31]
Vaikka muuntajissa on tilastollisesti vähän ongelmia, niiden seuraukset voivat olla
vakavia. Muuntajan räjähdys tuhoaa sen käyttökelvottomaksi. Tulipalo taas voi levitä
muuntajan lähellä oleviin laitteisiin. Tämän vuoksi ison muuntajan läheisyyteen ei
tule sijoittaa muita laitteita.

2.4

Taajuusmuuttajat

Laivan operoinnin kannalta taajuusmuuttajat ovat yksi avaintekijöistä, sillä laivan pääpotkurimoottoreita, eli propulsiomoottoreita, syötetään taajuusmuuttajilla.
Taajuusmuuntajien tehtävä on muokata sähkö moottoreille sopivaan muotoon ja
kontrolloida moottorien pyörimisnopeutta. Propulsiomoottoreita ei yleensä kytketä
suoraan verkkoon, koska silloin vaihtoehtoina ovat vain täysi- ja nollateho.
Taajuusmuuttajan tarkoitus on ohjata moottoria energiatehokkaasti ja tarkasti.
Säätötapoja on monia, joista yksi on ABB:n patentoima DTC-tekniikka (Direct
Torque Control, suom. suora momenttisäätö). Kyseinen säätötekniikka perustuu
vaativien reaaliaikaisten säätöalgoritmien toteuttamiseen. Tällä saavutetaan muun
muassa viiveetön momentin säätö, joka on hyvä myös alhaisilla puolijohteiden kytkentätaajuuksilla. Tämä ominaisuus mahdollistaa tarkan ohjaamisen moottorin
nopeudelle ja momentille. [36]
Taajuusmuuttajan toiminnallinen perusperiaate on hyvin yksinkertainen. Tavoitteena on ohjata ulostulon taajuutta, jolla säädetään esimerkiksi moottorin pyörimisnopeutta. Sisään tulevalla taajuudella ei ole niinkään väliä. Se voi olla tasa- tai
vaihtosähköä. Kuvassa 7 on kuvattu vaihe vaiheelta taajuusmuuttajan toiminta. Ensimmäisessä vaiheessa taajuusmuuttajalle syötetään tehoa. Tässä tapauksessa teho
saadaan vaihtojänniteverkosta, jonka taajuus on vakio. Toisessa vaiheessa vaihtosähkö tasasuunnataan diodisillalla. Jännite ei käy enää negatiivisella puolella, mutta ei
ole vielä hyvää tasasähköä. Kolmannessa vaiheessa tasasähkön laatua parannetaan
syöttämällä sähkö kondensaattoriin, joka tasoittaa käyrämuotoa. Kondensaattoreista
rakentuva välijännitepiiri sisältyy aina taajuusmuuttajaan ja siihen voidaan syöttää
sähköteho joko tasasuuntaamalla tai ottamalla teho suoraan erillisestä tasavirtalähteestä. Viimeisessä vaiheessa tasasähköstä muodostetaan taas vaihtovirtaa, jonka
taajuutta voidaan säädellä puolijohteilla.
Yksi laivoissa käytettävistä taajuusmuuttajista on ABB:n ACS6000-sarjan tuotteet. Yksi niiden eduista on modulaarinen rakenne, jossa eri tarkoituksiin soveltuvia
lohkoja on helppo yhdistellä saman laitteen sisällä. ASC6000-sarja käyttää ABB:N
DTC-ohjaustekniikkaa, kuten monet muutkin taajuusmuuttajat. Sen avulla säätö on
erittäin tarkka, joka omalta osaltaan lisää laitteen käyttöturvallisuutta. [12]
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Kuva 7: Taajuusmuuttajan perusperiaate. [12]

2.5

Moottorit

Moottorit ovat rakenteeltaan hyvin samanlaisia kuin generaattorit. Usein niitä voidaankin käyttää ristiin. Jos moottoria pyöritetään ulkoisella voimalla, se käyttäytyy
generaattorin tavoin. Laivassa olevat moottorit ovat joko tahti- tai epätahtimoottoreita. Ne jakautuvat vielä ylemmällä tasolla propulsio- ja ohjauspotkurimoottoreihin.
Propulsiomoottoreilla tuotetaan laivaa eteenpäin työntävä voima. Useimmiten
nämä ovat tahtimoottoreita, mutta vaativissa ja erityisesti luotettavuutta vaativissa
sovelluksissa voidaan käyttää myös epätahtimoottoreita [16, s. 17]. Propulsiomoottorit
jakautuvat vielä ABB:n kehittämään Azipod R -järjestelmään sekä akselipotkureihin.
Ohjauspotkurimoottorit ovat yleisimmin epätahtikoneita. Niitä käytetään laivan
ohjaamiseen hitaissa nopeuksissa, esimerkiksi satama-alueella. Ohjauspotkurimoottorit käynnistetään kytkemällä ne suoraan sähköverkkoon. Joissain tapauksissa käyte-
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tään erillistä käynnistintä rajoittamaan käynnistysvirtaa, sillä se voi olla jopa 4-7
kertaa nimellisvirtaa suurempi [9, s. 52].
Epätahtimoottorin toiminta, kuten useimpien moottoreiden toiminta perustuu
pyörivään magneettikenttään. Epätahtimoottorissa tämä saadaan aikaan syöttämällä kolmivaihevirtaa staattorin käämityksiin. Roottori voidaan tehdä monella
tavalla, joista yksi on häkkikäämitys. Nyt staattorin luoma pyörivä magneettikenttä indusoi sähkömotorisen voiman häkkikäämitykseen. Tämä voima muodostuu
vastakkaissuuntaiseksi staattoriin nähden ja pyörittää roottoria. Edellytyksenä epätahtikoneen toiminnalle on pieni sähköinen jättämä, eli moottori ei pyöri verkon
tahdissa. Häkkikäämitykseen ei muodostu sähkömotorista voimaa ilman jättämää.
[9, s. 50]
Epätahtimoottorin haittapuoli on pienempi tehokerroin, koska roottorin magnetointivirta syötetään staattorin kautta. Tämän vuoksi roottorin ja staattorin
välinen ilmaväli pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Roottorissa kulkevaa
virtaa on myös hankala mitata, joten moottorin ohjaaminen on vaikeampaa. Kokonaisrakenne on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja moottorityyppi soveltuu suoraan
verkkokäynnistykseen. [9, s. 51]
Epätahtimoottorin suurta käynnistysvirtaa voi olla tarpeen rajoittaa. Liian suuri virta aiheuttaa todennäköisesti suojauksen laukeamista, eikä moottoria saada
käynnistettyä. Yksi tapa rajoittaa epätahtimoottorin virtaa on käyttää kuristinta.
Kuristin kytketään virtapiirin kanssa rinnan. Sähkön syöttö tapahtuu kuitenkin
vain suoraan verkosta tai kuristimen läpi. Moottoria käynnistettäessä sähkö kuljetetaan katkaisijoiden avulla kuristimen läpi. Kuristin rajoittaa käynnistysvirtaa,
eikä suojaus laukea turhaan. Muutamien sekuntien kuluttua moottori kytketään
suoraan verkkoon. [35] Toinen vaihtoehto on käyttää tähti-kolmio -käynnistystä, jossa
kolmioon kytketty moottori ottaa vain kolmasosan nimellisestä käynnistysvirrasta.
Samalla verkosta otettu teho ja moottorin vääntömomentti putoavat kolmasosaan.
Tähti-kolmio -käynnistys ei kuitenkaan sovellu laitteille, joiden kuormitus kasvaa
voimakkaasti pyörimisnopeuden mukana. Tällaisia ovat muun muassa nostolaitteet,
pumput ja puhaltimet. [9, s. 53]
Tahtimoottorin staattorissa on samanlainen käämitys kuin epätahtikoneessakin.
Magnetoinnin syöttämisessä roottorille on kuitenkin toiminallinen ero. Tahtikoneessa
magnetointi syötetään tasavirtana roottorin käämityksiin. Tähän on useita eri menetelmiä, joista yksi vaihtoehto on käyttää hiiliharjoja ja liukurenkaita. Magnetoinnin
ollessa säädettävissä, tehokerrointa voidaan ohjata mielivaltaisesti. Kokonaisuutena
tehokerroin on hieman parempi kuin oikosulkukoneissa. Ylimagnetoituna tahtikone
näkyy verkkoon kondensaattorina, eli se tuottaa loistehoa. Alimagnetoituna tilanne
on päinvastainen ja tahtikone kuluttaa loistehoa käämin kaltaisesti. [9, s. 53]
Tahtikoneen roottori pyörii siis aina verkkotaajuuden tahdissa. Tahtikone myös
reagoi nopeasti vääntömomentin ja sähkön taajuuden muutoksiin. Rakenteesta johtuen tahtikoneet ovat vähän isompia ja painavampia verrattuna epätahtikoneisiin.
Erillinen magnetointijärjestelmä myös lisää moottorin pituutta. [9, s. 56]
Tahtimoottoria ei voi kytkeä sähköverkkoon samalla tavalla kuin epätahtimoottoria. Tahtimoottoreita käytetäänkin useimmiten propulsiomoottoreina, jolloin niitä
ohjaavat taajuusmuuttajat. Näin käynnistys voidaan aloittaa nollatilanteesta. Taa-
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juusmuuttaja ei kuitenkaan ole välttämättömyys, vaan käynnistys voidaan hoitaa
myös eri tavalla. Tahtimoottoria voidaan pyörittää erillisellä apukoneella, mutta
kustannussyistä tällainen ei ole kannattavaa. Tällöin tahtikone käynnistetään häkkikäämityksen avulla, kuten oikosulkukone. Kun moottori on saavuttanut täyden
nopeuden, kytketään roottorin magnetointivirta päälle. Tahtikone tahdistuu nyt
automaattisesti verkon taajuuteen. Tästä aiheutuu kuitenkin todennäköisesti virtapiikki, sillä moottorin kehittämä jännite voi magnetoinnin kytkemishetkellä olla
täysin vastakkainen verkkojännitteeseen verrattuna. [18, Osa 10.2 s. 7]

2.6

Sähköverkon vikatyypit

Tähän mennessä esitellyt laitteet tuottavat, kuluttavat tai muokkaavat sähköenergiaa
jollain tavalla. Mikään laitteista ei kuitenkaan toimi täysin varmasti, vaan todennäköisesti vikaantuvat jossain vaiheessa. Vika voi ilmetä kulumisen seurauksena tai
inhimillisen virheen seurauksena. Risteilijän pituus voi olla jopa 300 metriä, joten
sähkökaapeliakin on tuhansia kilometrejä. Mahdollisia vikapaikkoja on siis useita.
Yleisiä sähköverkon vikatyyppejä ovat oikosulku, maasulku, verkon ylikuormitus, ylija alijännite sekä johdinkatkokset [23, s. 256].
Yksi yleisimmistä vioista sähköverkossa on oikosulku. Se voi olla yksivaiheinen,
eli vaihejohtimesta nollajohtimeen. Myös kahden vaihejohtimen ja kaikkien vaiheiden väliset oikosulut ovat mahdollisia. Oikosululla tarkoitetaan jännitteellisten osien
välistä epänormaalia yhteyttä pienen impedanssin kautta. Mikäli virtapiiri sulkeutuu maapotentiaaliin, vikatilannetta sanotaan maasuluksi. Oikosulku voi aiheutua
monesta eri tilanteesta, kuten: [19, s. 41]
- Eristyksen vanheneminen ja mekaaninen haurastuminen,
- korjaus- ja huoltotoimenpiteiden yhteydessä asetettujen maadoitusten unohtuminen paikalleen,
- ylijännitteen aiheuttama valokaari eristysvälin ylitse,
- mekaaninen vaurio, joka turmelee eristyksen tai
- virheelliset käyttötoimenpiteet, kuten jännitteen kytkeminen maadoitettuun
laitokseen, kuormitusvirran katkaiseminen erottimella ja virheellinen tahdistus.
Oikosulun suuruuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Usein laitteiden valinnan
yhteydessä simuloidaan vikatilanteita, minkä avulla voidaan määrittää suurimmat ja
pienimmät arvot vikatilanteille. Nämä tulee ottaa huomioon myös suunniteltaessa
suojausta. Oikosulun suuruuteen vaikuttavat muun muassa verkon jännite ja oikosulkuteho, vian luonne (1-, 2-, 3-vaiheinen), verkossa oleva kuorma ja oikosulkukohdan
oma impedanssi. [19, s. 41]
Oikosulku on harvoin harmiton vikatilanne. Siihen johtanut syy täytyy aina
selvittää ja korjata. Oikosulku aiheuttaa muun muassa voimia virrallisten osien välillä,
virrallisten osien lämpeneminen ja lämpölaajeneminen, jännitteitä maadoitettujen
osien välillä ja häiriöjännitteitä lähellä oleviin rakenteisiin sekä henkilövahinkoja
valokaarien yhteydessä. [19, s. 41]
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3

Päätaulun suojaus

Tässä osiossa tarkastellaan laitteiston välistä kommunikointia, jossa erityisenä mielenkiinnon kohteena on GOOSE:lla toteutettu viestintä. Tämän jälkeen tarkastellaan
hieman sähköverkon suojareleitä ja erityisesti niiden suojausfunktioiden pääpiirteitä.
Lopuksi käsitellään suojareleiden selektiivisyyttä.

3.1

Kommunikointi

Järjestelmän sisällä on usein tarvetta vaihtaa tietoa eri laitteiden kesken. Tätä kutsutaan laitteiden väliseksi kommunikoinniksi. Se voi tapahtua monella eri tapaa,
käyttäen eri protokollia ja tiedonsiirtoväyliä. Protokolla on lähettäjän ja vastaanottajan välinen sopimus, jossa määritellään signaalin sähköiset ominaisuudet, bittien
ja datan järjestyksen ja yhteydenmuodostuksen prosessi. Yleensä protokollan rakennetta kuvataan kerrosrakenteena, jossa alimpana on sähköinen mekanismi tiedon
lähettämiseen ja vastaanottamiseen jotain siirtotietä pitkin. Tästä ylöspäin on kerroksia, joissa hoidetaan virheentarkistuksia, reititys- ja osoitetietojen käsittelyä ja muuta
signaalinkäsittelyä. Ylimpänä on käyttäjäsovelluksen näkemät rajapinnat, joiden
avulla varsinainen käyttäjä liitetään prosessiin. Viestiä lähettäessä käyttäjä käynnistää prosessin, jossa viesti kulkee jokaisen kerroksen läpi alimmalle tasolle. Siellä viesti
lähetetään siirtotielle. Vastaanottamisessa tapahtumien kulku on päinvastainen. [33]
Kun viesti on valmisteltu tiedonsiirtoväylää varten, siirtyy se väylälle eteenpäin
kuljetettavaksi. Tiedonsiirtoväylä ei enää käsittele viestiä, vaan ainoastaan kuljettaa
sen määritettyyn sijaintiin, jossa protokollan alin kerros vastaanottaa kyseisen viestin.
Tiedonsiirtoväylänä voidaan käyttää perinteistä johdotettua I/O:ta esimerkiksi binäärisenä volttisignaalina tai 4–20 mA signaalitietona. Kenttäväylät, esimerkiksi ModBus
ja ProfiBus ovat hyviä valintoja tiedonkeruuksi antureilta. Nopeaa vasteaikaa ja isoa
siirtokaistaa vaativissa sovelluksissa voidaan käyttää esimerkiksi Ethernet-verkkoa
tai optista kuitua. Usein voidaan käyttää mielivaltaista protokollaa millä tahansa
tiedonsiirtoväylällä. Pois lukien tilanne, jossa analogista signaalia yritetään lähettää sellaisenaan digitaalisella tiedonsiirtoväylällä, kuten optisessa kuidussa. Tällöin
tarvitaan yksi muunnos lisää analogisesta signaalista digitaaliseen. [33]
Kommunikointiin ja varsinaiseen tiedonvaihtoon liittyvät vielä käsitteet vaaka- ja
pystysuuntainen integraatio. Kuvassa 8 on havainnollistettu mainittujen integraatioiden perusideat. Kuvan alareunassa on keskenään kommunikoivia releitä. Ne vaihtavat
informaatiota muun muassa selektiivisyyteen liittyen. Keskinäinen kommunikointi on
tärkeää, ettei suljeta verkosta turhaan terveitä alueita. Näitä ja muita releiden tietoja
voidaan tarkastella yhden tason ylempää valvomosta. Tämän mahdollistaa pystysuuntainen integraatio. Ilman tätä yhteyttä jokaista relettä pitäisi valvoa erikseen.
Integraatio mahdollistaa tiedon kulkeutumisen ja tarkastelemisen yhdestä pisteestä.
Ylimmältä tasolta voidaan hallita koko järjestelmää ja tehdä erilaisia määrityksiä.
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Kuva 8: Vaaka- ja pystysuuntainen integraatio. Vaakasuunnassa saman tason laitteet
kommunikoivat keskenään saavuttaakseen paremman yhteistoiminnan. Pystysuunnassa tietoa välitetään esimerkiksi valvomotasolle tarkasteltavaksi.
3.1.1

IEC61850-standardi

Yleisesti sähköaseman ohjaamiseen ja valvomiseen tarvitaan jokin toiminto. Myös eri
valmistajien laitteiden keskinäinen yhteensopivuus on varmistettava jollain tavalla.
Näitä asioita määrittelivät pääosin kaksi organisaatiota, jotka alun perin jakautuivat
maantieteellisesti kahteen osaan. Amerikassa toimiva ANSI (American National
Standards Institute) kehitti omia standardejaan, jotka poikkesivat muiden maiden
käyttämistä IEC (International Electrotechnical Standards Institute) standardeista.
Sähköasemat näiden kahden standardin välillä eivät olleet keskenään yhteensopivia
ja lopulta vuonna 2004 IEC61850-standardi yhtenäisti sähköasemien automaation ja
hallinnan. Uuden standardin tärkeimmät ominaisuudet ovat: [26, s. 4]
- Yksi protokolla koko sähköaseman käsittelyyn,
- yksi formaatti, jolla kuvataan koko sähköasema ja säännöt tiedonkeruulle,
- kuvaus, miten tieto tulee siirtää tietoverkon yli,
- parempi integraatio eri valmistajien laitteiden välille ja
- pitkäaikainen tuki ja kyky sopeutua uuden teknologian ominaisuuksiin.
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Yhteisen protokollan täytyy tukea kaikkia sähköasemilla olevia ominaisuuksia.
Tavallisimpien toimintojen, kuten suojauksen, automaation, ohjauksen ja tarkkailun
lisäksi täytyy tukea myös muun muassa kellosignaalin synkronointia ja versiohallintaa. Tämä tarkoittaa, että saman valmistajan eri laitteiden, eri versionumerolla
olevien ja myös eri valmistajien laitteet tulee kommunikoida sujuvasti keskenään.
Yhteensopimattomien laitteiden välille tarvittaisiin jonkinlaisia muuntimia, jotka monimutkaistaisivat järjestelmää turhaan. Yhteinen standardi vaatii myös avoimuutta
määrittelyyn. Kaikkien tarpeet on otettava huomioon. [26, s. 8]
Sähköaseman pääkomponenttien elinikä on useita kymmeniä vuosia, jolloin oletettavasti muita komponentteja vaihdetaan vähintään kerran uusiin. Vuosien aikana
tapahtuu teknologiakehitystä, jolloin uusi laite ei enää ole täysin samanlainen kuin
vanha. IEC61850-standardista onkin tehty riippumaton tulevaisuuden teknologian
muutoksille. Tietoja ei sidota yhteen teknologiaan, vaan määritellään millaista tietoa
käsitellään. Miten tieto käsitellään, ei ole väliä. Se on teknologiariippuvaista, mutta
tietorakenne ei. [26, s. 8]
IEC61850-standardin kommunikointi tapahtuu niin sanottujen loogisten solmujen
avulla (eng. logical node). Standardi siirtää tietoa objekteina, jota on havainnollistettu kuvassa 9. Kuvassa yksittäinen laite (Physical Device) sisältää eri kerroksia.
Ensimmäinen kerros on sovelluskerros (Application), joka pitää sisällään kuvauksen

Kuva 9: Loogiset solmut IEC61850-standardissa. [1]
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fyysisen laitteen toiminnoista ja muuttujista. Looginen solmu liittyy fyysiseen laitteeseen sovelluskerroksen avulla. Yhteensopivuuden vuoksi monet toiminnot ovat
standardoituja tiedonvaihtoa varten. Tällaisia ovat esimerkiksi fyysisen laitteen arvojen lukeminen ja kirjoittaminen, ohjauskäskyjen ylätaso, jolloin laitevalmistajat
voivat toteuttaa alemman toiminnallisen tason haluamallaan tavalla, tapahtumien
raportointi sekä muistissa säilyttäminen. [26, s. 9–11]
3.1.2

GOOSE

GOOSE-viesti (Generic Object Oriented Substation Event) on yksi IEC61850standardin määrittelemä kommunikointiprotokolla. GOOSE-viesti, kuten kaikki
muukin viestintä IEC61850-väylässä on sarjamuotoista tiedonvaihtoa [8]. Näin ei
tarvita kahta erillistä kaapelointia kahdelle eri viestille, vaan ne voidaan siirtää
esimerkiksi Ethernet-kaapelia käyttäen. Tällöin jokainen laite yhdistetään Ethernetväylään omista liityntäpisteistään. Väylän avulla mikä tahansa laite voi lähettää ja
vastaanottaa viestejä miltä tahansa muulta laitteelta.
Perinteisten I/O-johdotusten korvaaminen Ethernet pohjaisella väylällä vähentää
siis johtojen lukumäärää huomattavan määrän. Johtojen väheneminen johtaa myös
suoriin kustannussäästöihin. Yhdellä Ethernet-kaapelilla voidaan korvata iso osa
muista johdoista, joita yhdessä releessä voi olla useita kymmeniä [25]. Tämä kertautuu
nopeasti releiden ja muiden laitteiden määrän kasvaessa.
Erityisesti isoissa järjestelmissä I/O-johtojen määrä voi olla suuri. Tällöin muutosten tekeminen käyttöönotettuun järjestelmään on työläämpää verrattuna sarjamuotoiseen väylään. Suuresta kaapelinipusta on hankala seurata yksittäistä johtoa tai
vaihtaa se. Oikean kaapelin etsiminen monesta vaihtoehdosta voi olla myös hankalaa,
mikäli oikeaoppista merkintää on laiminlyöty. GOOSE:lla kommunikoidessa käytetään vain yhtä Ethernet-kaapelia, jossa kaikki signaalit siirretään sarjamuotoisesti.
Kaapelien päiden selvittelemistä ei enää tarvita, sillä kaikki muuttujat toteutetaan
täysin ohjelmallisesti. Näin ollen ei tarvitse erikseen testata usean johdon kytkentää
oikeaan porttiin. [8]
Ethernet-pohjainen ratkaisu mahdollistaa myös paremman laajennusvalmiuden
kuin perinteinen I/O-johdotus. Lisättäessä järjestelmään yksi muuttuja, sille tarvitaan myös fyysinen kulkuväylä. Perinteisessä tapauksessa se tarkoittaa uutta johtoa
kaapelikouruun, mutta IEC-väylässä ei. Väyläliikenteessä kaikki ovat vain muuttujia
toisten muuttujien seassa, eikä yhden lisääminen tai poistaminen vaikuta merkittävästi järjestelmän suorituskykyyn. Olettaen, ettei olla jo valmiiksi Ethernet-kaapelin
tiedonsiirron rajalla.
Vian nopea havaitseminen ja verkosta pois eristäminen on tärkeää. Kaikki releet
eivät saa laueta saman vian takia, vaan hyvässä tilanteessa yhden releen toiminta
riittää. Tarkastellaan esimerkkiä, jossa on kaksi suojarelettä. Ensimmäinen suojaa
kiskoa syöttävää johtoa ja toinen kiskosta lähtevää kuluttajaa, kuten kuvissa 10 ja
11. Vika tapahtuu piirrosten alimpaan haaraan, mutta molemmat releet huomaavat sen. Vain alemman releen tulisi toimia, koska vika on kokonaisuudessaan sen
suojausalueella.
Ensimmäisen kuvan tapauksessa on käytetty perinteistä I/O-johdotusta. Tyypil-
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Kuva 10: Johdotetun I/O:n avulla estetään ylemmän releen laukeaminen, kun vika
tapahtuu alemman releen suojausalueella.

Kuva 11: GOOSE:n avulla estetään ylemmän releen laukeaminen, kun vika tapahtuu
alemman releen suojausalueella.
linen viive ylemmän releen toimintaestolle on noin 100-120 millisekuntia. Se koostuu
20-40 millisekunnin turvamarginaalista mittamuuntajan saturaation vuoksi, vian
toteamiseen ja signaalireleen kytkemiseen käytetty aika noin 40 millisekuntia ja
vastaanottavan releen reagointiaika noin 40 millisekuntia. [13]
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Jälkimmäisen kuvan tapauksessa vastaava toiminto on toteutettu GOOSE-viestillä.
Alkutoimenpiteet ovat samat kuin johdotetulla I/O:lla. Vian toteamisen jälkeen tiedonsiirto tapahtuu kuitenkin selvästi nopeammin. Tähän kuluu aikaa yhteensä noin
15 millisekuntia. Tällöin kokonaisaika vian syntyhetkestä ylemmän releen toiminnonestämiseen kuluu vain 55-75 millisekuntia. Tämä on lähes 50 % nopeampi kuin
johdotetulla I/O:lla. [13]
Yleisesti ottaen tiedon lähetys GOOSE-viestinä on nopeampaa kuin yksittäistä
johtoa pitkin. Näin vältytään esimerkiksi signaalireleiden koskettimien hitaudelta ja
sisääntulon suodatuksentarpeelta. Lisäksi GOOSE-linjaa tarkkaillaan ja viallisesta
linjasta aiheutuu hälytys. Tämä toiminnallisuus on toteutettu lähettämällä GOOSEviestejä tasaisin väliajoin, joista ensimmäinen tapahtuu ajanhetkellä T1 . Seuraava
viesti lähetetään ajanhetkellä T2 . Jos edellisen viestin saapumisesta on kulunut
liian pitkä aika (T2 − T1 > normaali lähetysväli), oletetaan Ethernet-väylän olevan
viallinen ja aiheutetaan hälytys. Mikäli tasaisin väliajoin lähetettävään viestiin tulee
muutoksia, lähetetään se nopeatempoisesti väylään useita kertoja. Näin varmistutaan
viestin vastaanottamisesta linjan toisessa päässä, vaikka osa viesteistä hukkuisi
muu tiedon sekaan. GOOSE-viesteissä siirretään pelkkää tietoa, johon ei lukeudu
esimerkiksi aikaleimat. [8]
3.1.3

MMS

MMS-viestit (Manufacturing Message Specification) ovat yksi tapa kommunikoida verkossa olevien kahden eri laitteiden välillä. MMS-protokollaa ei määritellä IEC61850standardissa, vaan sen määrittelee ISO9506-standardi. IEC-standardi määrittelee
miten tieto-objektit sidotaan MMS-viestiin, mutta ei varsinaisen MMS-protokollan
perustoimintaa [24].
MMS-viestejä käytetään yleensä releiltä laivan automaatiolle. Erona GOOSEviestiin on tapa lähettää ja vastaanottaa viesti sekä aikaleima. GOOSE-viesti lähetetään monta kertaa väylään, kun taas MMS-viestiin pyydetään kuittaus. Aikaleimaa
ei käytetä suojausfunktioiden nopeamman toiminnan takaamiseksi, mutta vähän
hitaampi MMS-viesti sisältää nekin. Näin esimerkiksi automaatioserverille voidaan
tallentaa tapahtumatietoja aikajärjestykseen. [21]

3.2

Relesuojaus

Releet ovat tärkeässä asemassa sähköverkon suojauksessa. Sähköverkko ei saa kaatua kokonaisuudessaan yhdestä vikatilanteesta, vaan se täytyy jakaa osiin. Releet
valvovat verkkoa ja vikatilanteen sattuessa lähettävät katkaisijalle avauskäskyn mahdollisimman nopeasti. Vika-alue eristetään terveestä verkosta, jolloin vika voidaan
turvallisesti korjata muun verkon toimiessa normaalisti.[10] Relesuojauksen osalta
tarkastellaan ensin historiaa ja sen jälkeen suojauksen toimintaa ja edellytyksiä.
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3.2.1

Historia

Relesuojaus kehitettiin 1900-luvun alkutaipaleella ja ensimmäinen ABB:n valmistama
rele otettiin käyttöön vuonna 1905. Ensimmäiset releet olivat katkaisijaan integroituja
mekaanisia ylivirtasuojia, joissa solenoidin liikettä vaimennettiin ilmamännän avulla.
Reletyypin ongelmaksi muodostui lopulta turhan nopea osien kuluminen. Seuraava
vuonna 1917 kehitetty reletyyppi oli moottorien suojaukseen käytetty lämpörele,
jonka toiminta perustui kaksoismetallin taipumiseen. [22]
Seuraava iso mullistus tapahtui 1960 luvulla staattisten releiden tullessa markkinoille. Staattisessa releessä ei ole mekaanisen releen kaltaisia liikkuvia osia, vaan
sama toiminnallisuus on toteutettu sähkökomponenteilla. Laakerien poistuminen
vähensi huoltotarvetta, jolloin releen varmuusaste parani. Staattinen rele asetti myös
pienemmät vaatimukset mittamuuntajille, jolloin niiden rakennetta voitiin keventää.
ABB:n staattisten releiden valtakausi alkoi 1969 COMBILFEX-tuoteperheellä. Sen
erikoisuutena oli eri toimintojen yhdistely moduulimaisesti. Erillisinä toimintoina
olivat muun muassa ajastimet ja ylivirta ja -jännitesuojaus. Myös maailman ensimmäinen distanssirele kuului ABB:n staattisten releiden kategoriaan. Erikoisuutena
releessä oli nopea 21 millisekunnin toiminta-aika. [22]
Staattiset releet korvautuivat 1980-luvun alkupuolella mikroprosessoriin perustuvilla releillä. Analoginen elektroniikka oli kuitenkin vielä vahvasti läsnä, erityisesti
ajallisesti tärkeissä toiminnoissa. Mikroprosessorit toivat releisiin lisää laskentatehoa, joka mahdollisti uusien ominaisuuksien kehittämisen. Näitä olivat esimerkiksi
itsevalvonta ja suureiden tallennus verkon vikatilanteiden aikana. Nämä yhdessä
mahdollistivat yhä luotettavampia sähköverkkoja sekä nopeampaa vian ratkaisua.
[22] Nykyään prosessorit ovat hyvin tehokkaita, joten suurin osa releiden toiminnallisuuksista toteutetaan ohjelmakoodilla.
ABB:n uusin ja erityisesti Marine-yksikössä käytössä olevat releet kuuluvat
Relion R -sarjaan. Ne on suunniteltu vaativiin sähkönsiirtoverkon sovelluksiin aina jakeluverkon muuntamosovelluksiin asti. Yleisesti ottaen ne soveltuvat kaikkien
sähköjärjestelmien suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja valvontaan. Tuoteperheen laitteet on suunniteltu vastaamaan täysin IEC61850-standardin asettamia
vaatimuksia, jolla varmistetaan releiden yhteensopivuus muiden valmistajien standardia tukevien laitteiden kanssa. Standardi takaa myös käytettävyyden tulevaisuuden
sovelluksissa. Suorituskykynsä ansiosta releet soveltuvat myös vaativaan tiedonsiirtoon, kuten horisontaaliseen GOOSE-viestintään. Viestintä varmistetaan ABB:n
kehittämällä connectivity package -konseptilla, jonka ansiosta järjestelmäsuunnittelua on yksinkertaistettu ja järjestelmäintegroinnin virhemahdollisuuksia on saatu
vähennettyä. [14]
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3.2.2

Toiminta ja edellytykset

Releiden käyttö osana sähköverkon suojausta on maailmanlaajuisesti vakiintunut
käytäntö. Kuten aiemmin on mainittu, ne toimivat nopeasti eristääkseen viallisen
verkon alueen terveestä sähköverkosta. Käyttäjälle sähköverkko näkyy tasaisena teholähteenä, mutta todellisuudessa se altistuu jatkuvasti kaikenlaisille vikatilanteille
ja kuormanmuutoksille. Laivaverkko sisältää paljon isoja kuormia, joista yksittäisen
kuorman suuri muutos aiheuttaa generaattoreille toimenpiteitä. Näitä muutoksia
syntyy erityisesti vikatilanteissa, jolloin kuormia tai generaattoreita joudutaan pudottamaan pois sähköverkosta. Näissä tilanteissa suojareleillä on tärkeä rooli.
Rele siis tarkkailee epänormaaleja tilanteita sähköverkossa. Vikatilanteen yhteydessä se antaa katkaisijalle virtapiirin avauskäskyn, jolloin oletuksena vika-alue
saadaan eristettyä. Vikasuureiden ei haluta aiheuttavan vahinkoa laivan järjestelmille, jolloin toiminnan edellytyksenä on mahdollisimman nopea reagointiaika. Tämän
vuoksi täytyy käyttää suojarelettä. Ihminen ei pysty reagoimaan yhtä nopeasti kuin
rele, joka havaitsee vian millisekunneissa [10, s. 1]. Katkaisijan avauskäsky lähetetään
noin 15-20 millisekunnissa, kuten aiemmin todettiin. Ihminen reagoi noin 200-400
millisekunnissa muutokseen, jonka tiedetään tulevan piakkoin. Tämä siis edellyttää
keskittymistä, joka ei ole mahdollista pidemmissä aikajaksoissa [3]. Ihmisen reagointi vikaan, jonka ei tiedetä tulevan on vielä pidempi. Suojareleen reagointiaste ei
kuitenkaan vaihtele.
Laivan sähköverkko jaetaan eri osiin, joita kutsutaan suoja-alueiksi. Aukottomaan
suojauksen edellytyksenä on, että alueet peittävät osaksi toisensa. Vikatilanteen pois
kytkeminen aiheuttaa suuremman katkon, mikäli vika ei sijaitse selvästi jonkin releen
suoja-alueella. Varsinaiselta relesuojaukselta edellytetään, että: [23, s. 15]
- toiminnan on oltava selektiivistä, jotta vian sattuessa mahdollisimman pieni
osa verkosta jää pois käytöstä,
- toiminnan on tapahduttava riittävän nopeasti ja herkästi niin, että vaarat,
vauriot, häiriöt ja haitat jäävät kohtuullisiksi sekä verkon stabiiliuden tulee
säilyä kaikissa olosuhteissa,
- suojaus kattaa aukottomasti koko suojattavan järjestelmän,
- sen on oltava käyttövarma ja mahdollisimman yksinkertainen,
- käytettävyyden on oltava hyvä,
- suojaus on voitava koestaa käyttöpaikalla ja
- suojauksen on oltava hankintakustannuksiltaan kohtuullinen.
Suojauksen toiminnan kannalta releisiin asetellaan ohjearvot, toiselta nimeltään
asetteluarvot. Nämä arvot ylitettäessä suojarele havahtuu, mutta ei vielä anna
katkaisijalle avauskäskyä. Havahtumisen aikana asetteluarvojen ylitys tai alitus on
vain pientä, eikä välttämättä vaarallista. Näin ollen ei ole pakko laukaista heti. Mikäli
rele on erikseen asetellun ajan jälkeen edelleen havahtuneena, antaa se katkaisijalle
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avauskäskyn. Mikäli alkuperäisen asetteluarvon ylitys on tarpeeksi suuri, rele antaa
avauskäskyn heti. [7, s. 344]
Nykyään käytössä olevat Relion R -sarjan releet perustuvat mikroprosessoreihin.
Vanhempia mekaanisia releitä ei oikeastaan enää käytetä, sillä mikroprosessorireleet
mahdollistavat enemmän ja monipuolisempia toimintoja. Näiden suurimpia etuja
ovatkin: [19, s. 40]
- Suuri joustavuus,
- järjestelmien itsediagnostiikka ja omien vikojen paikallistaminen,
- vikojen analysointi jälkikäteen,
- informaation keruu mahdollista,
- kustannusten säästö ja
- nopea reagointi vikatilanteissa.
Mikroprosessorireleiden suojaus perustuu ohjelmistoon, joka analysoi verkkoarvoja mittamuuntajan mittausten perusteella. Näitä funktioita voikin olla useita samassa
releessä ja yhteensä ne voivat hyödyntää jopa tuhatta eri parametria verkon suojaukseen ja erilaiseen kommunikointiin [31]. Verkon valvonta ja analysointi on myös
tehokasta, sillä verkkoarvot saadaan tallennettua vikatilanteen yhteydessä muistiin
ja jopa lähetettyä automaattisesti eteenpäin tiedon vastaanottavalle serverille. Tietoa
voidaan myös mahdollisesti analysoida etänä, mikäli siihen tarvittava laitteisto on
asennettu laivaan.

3.3

Suojausfunktiot

Suojausfunktio on mikroprosessorireleissä ohjelmakoodilla toteutettu toiminto sähköverkon vikojen havaitsemiseen. Mikroprosessorilla varustettuihin releisiin voidaan
ohjelmoida kerrallaan yksi tai useampi suojausfunktio. Esimerkiksi generaattorin
releessä yhtä aikaa olevia suojauksia ovat muun muassa takateho, alimagnetointi,
lämpösuoja ja oikosulku. Kaikissa laitteissa on oma yhdistelmä suojausfunktioista,
riippuen suojattavan kohteen ominaisuuksista. Alla olevassa taulukossa 1 on listattu
käytössä olevia suojausfunktioita. [25]
Taulukon suojausfunktiot ovat vain kooste käytössä olevista funktioista. Nämä
jakautuvat kaikkiin releisiin eri yhdistelmillä. Sama funktio voi olla myös käytössä useammassa releessä, kuten esimerkiksi valokaarisuoja (ARC protection) löytyy
useimmista releistä. Funktioiden tunnuksia määritellään kahdessa eri standardiorganisaatiossa eri tavalla. Taulukkoon on kerätty sekä IEC:n että IEEE:n käyttämät
tunnukset. Yleisimpien funktioiden toimintaa tarkastellaan vielä erikseen omissa
luvuissaan.
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Taulukko 1: Käytössä olevia suojausfunktioita. Taulukko ei ole täydellinen listaus
kaikista suojausfunktioista. [25]
Suojausfunktio
IEC Symbol IEEE symbol
ARC protection
ARC
50L
Differential current
3DI>
87G
Directional earth fault
I0 >→
67N
Earth fault (Gen)
U0 >
59N
Earth fault (TB)
U0 >>
59N
Negative phase sequence
I2 >
46
Non-directional earth fault
I0 >
51N
Overvoltage
3U>
59
Residual overvoltage
U0 >
59G
Residual overvoltage (Synch block)
U0 >
59N
Residual overvoltage (Transfer feeder trip)
U0 >>
59N
Reverse power
P>←
32
Short circuit over current
3I>>
51
Start-up protection
ls2t,n<
48
Synchro check / Voltage check
SYNC
25
Thermal overload
3I>θ
49
Transformer inrush and motor start-up current
3I2f >
68
detector
Under-excitation
X<
40
Undervoltage (opposite bus)
3U<<
27
Undervoltage (own bus)
3U<
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3.3.1

Differentiaalisuojaus

Differentiaalisuojaa (eng. Differential protection) käytetään muuntajien käämi-,
kierros-, maa- ja oikosulkusuojaukseen sekä generaattoreiden käämi- ja oikosulkusuojaukseen. Joissain tapauksissa myös sähkölinjoja suojataan differentiaalisesti.
Differentiaalisuojan toimintaperiaate on havainnollistettu kuvassa 12. Suojattavan
alueen (protected zone) molemmista päistä mitataan jokainen vaihevirta. Releitä
voi olla kaksi kahdella mittauksella ja keskinäisellä kommunikoinnilla tai yksi rele,
joka mittaa virrat molemmista päistä. Vian sattuessa suojausalueella virrat suuntautuvat kohti vika-aluetta. Tämä näkyy muutoksena alueen reunoilta mitattavaan
differentiaaliseen virtaan ja suojaus toimii. [28, s. 410]
Differentiaalisuojauksen lohkokaavio on havainnollistettu kuvassa 13. Kaavio on aika laaja, sillä se sisältää laajasti eri käyttötarkoituksiin olevia funktioita. Muuntajien
kytkentäsysäystä (Inrush detector) valvoo kuvassa ylimpänä oleva lohko. Kytkentäsysäys syntyy kytkettäessä muuntaja jännitteiseksi. Kytkentäsysäys aiheuttaa verkkoon
erityisesti toista harmonista, jonka perusteella suojaus on toteutettu. Differentiaalinen suojaus (Differental calculation) lohko laskee virtamittausten perusteella tarpeen
suojaukselle. Kytkennässä tulee ottaa huomioon mittamuuntajien muuntosuhde, sillä
verkkojännitteet eivät välttämättä ole samoja muuntajan molemmin puolin. Diffe-
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Kuva 12: Differentiaalisuojan toimintaperiaate. Suojattavan alueen/kohteen molemmista päistä kulkevaa virtaa tarkkaillaan. Ideaalitilanteessa differentiaalinen virta on
nolla. [28, s. 413]
rentiaalisuojaus tarvitsee myös tiedot muuntajan kytkentäryhmästä (Transformer
vector group matching) ja epäsymmetrisen verkon komponenteista (Zero-sequence
component elimination). [28, s. 412-425]
Stabilointilohko (Stabilized low stage) muuttaa suojan toimintaan tarvittavan
virran määrää. Isoilla kuormilla halutaan isompi differentiaalinen virta, ennen kuin
katkaisijalle annetaan avauskäsky [28, s. 410]. Vikaan heti reagoiva lohko (Instantaneous high state) ei huomioi kuorman suuruutta, vaan toimii heti asetteluarvon
ylittyessä. Synkronoitu katkaisulohko (Direct intertrip) huolehtii differentiaalisen
suojauksen molemmissa päissä olevien katkaisijoiden yhtäaikaisesta käskyttämisestä.
[28, s. 427-428]

Kuva 13: Releen lohkokaavio differentiaalisiin suojaustoimintoihin. [28, s. 410]
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3.3.2

Yli- ja alijännite

Ylijännitettä (eng. Overvoltage) käytetään suojaamaan muun muassa generaattoreita,
muuntajia, moottoreita ja siirtojohtoja. Ylijännite saattaa rikkoa esimerkiksi johtojen
erityksiä ja näin aiheuttaa läpilyöntejä. Ylijännitettä voidaan mitata joko yksi-,
kaksi- tai kolmivaiheisena. Ylijännitettä esiintyy useimmiten transienttien yhteydessä,
viallisen jännitteensäätäjän seurauksena, nopeissa kuormamuutoksissa ja kuorman
irrotessa kokonaan verkosta, jolloin generaattori syöttää pientä kuormaa suurella
teholla. [28, s. 549]
Alijännitettä (eng. Undervoltage) käytetään suojaamaan laitteita, jotka ovat
vaarassa rikkoutua liian pienen jännitteen seurauksena. Esimerkiksi otettaessa liian
suurta tehoa generaattorilta, sen jännite laskee. Jännite laskee myös esimerkiksi
maasulun yhteydessä, jonka tunnistamiseen on myös täysin oma funktio. [28, s. 561]
Jännitesuojausten toimintaa on havainnollistettu kuvassa 14. Lohkokaaviossa
vasemmassa yläreunassa ovat sähköverkon jännitesyötöt kolmivaiheisena. Tason valvoja (Level detector) tarkkailee vaihejännitteitä maapotentiaalia ja muita vaiheita
vasten. Mikäli jännitteen asetteluarvo ylitetään, toiminta siirretään vaiheen valintalogiikkaan (Phase selection logic). Tämä määrittelee mitä vaiheita vika koskee
ja oman asetteluarvon ylittyessä käynnistää ajastimen (Timer). Ajastin aiheuttaa
releen havahtumisen ja mikäli vika ei poistu asetellun ajan sisällä, rele antaa katkaisijalle avauskäskyn. Suojaustoiminnon toiminta voidaan myös estää. Antamalla
oikea signaali estolohkolle (Blocking logic) ei varsinainen suojauslogiikka tee mitään. Esto voidaan myös ohjelmoida toimimaan asetellun ajan verran, jonka jälkeen
suojauslogiikka toimii normaalisti. [28, s. 550]

Kuva 14: Releen lohkokaavio jännitteiden suojaustoimintoihin. [28, s. 556]
3.3.3

Ylivirta

Ylivirtaa (eng. Overcurrent) mitataan hyvin samankaltaisesti kuin yli- ja alijännitettä.
Ylivirtareleitä käytetään yleisesti suojaamaan kaikkia komponentteja ylivirran aiheuttamilta rikkoutumisilta. Lohkokaaviollinen toiminta on täysin sama kuin kuvassa
14, mutta virroilla. [28, s. 210]
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3.3.4

Maasulkusuoja

Maasulkusuojassa (eng. Earth current protection) mitataan suoraan nollajohdossa
kulkevaa virtaa. Maasulun yhteydessä nollajohdossa kulkee virta, joka havaitaan
releellä. Tällöin suojaus toimii ja antaa katkaisijan avauskäskyn. Lohkokaaviollinen
toiminta on hyvin samanlainen verrattuna kuvaan 14, mutta nollajohdon virralla.
Maasulkusuojassa voi olla myös suunnan tunnistus. Tällöin tarvitaan myös tieto
nollajännitteestä ja yhden vaiheen jännitteestä ja virrasta. [28, s. 287 ja 298]
3.3.5

Yli- ja alitaajuus

Taajuuden tarkkailua käytetään suojaamaan verkossa olevia laitteita epänormaaleilta
taajuuksilta. Taajuuden stabiilius on tärkeää sähköverkolle, eikä se saa muuttua
tai heilua kovin paljoa. Yli- ja alitaajuutta syntyy esimerkiksi tuoton ja kulutuksen
epätasapainosta. Sähköverkossa taajuus pyrkii kasvamaan liian suurella sähkön
tuotolla ja vastaavasti laskemaan verkon liian suurella kuormituksella. [28, s. 597]
Taajuuden suojauksen toimintaa on havainnollistettu kuvassa 15. Yli-ja alitaajuuden lohko (Freq>/< detection) vertaa mitattua verkkotaajuutta asetteluarvoon
ja ilmoittaa tulokset toimintalogiikan lohkolle (Operate logic). Taajuuden derivaattamuutosta (df/dt detection) tarkkaillaan molempiin suuntiin. Mikäli muutosnopeus
ylittää asetteluarvon aiheutetaan toimintalogiikan lohkolle hälytys. Toimintalogiikan lohko sisältää algoritmit havahtumiselle ja varsinaiselle toiminnalle. Estolohko
(Blocking logic) voidaan ohjelmoida toimimaan kolmella eri tavalla. Ensimmäinen
vaihtoehto on estää havahtuminen, eli rele antaa katkaisijan avauskäskyn heti. Toinen vaihtoehto on estää avauskäskyn antaminen, mutta havahtuminen on sallittua.
Kolmas vaihtoehto on estää kaikki toiminta. [28, s. 593]

Kuva 15: Releen lohkokaavio taajuuden suojaustoimintoihin. [28, s. 593]
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3.3.6

Vinokuormasuoja

Vinokuormasuojaa (eng. Negative-sequence overcurrent protection) käytetään pyörivien sähkökoneiden suojaamiseen epäsymmetriseltä vaiheiden kuormitukselta. Generaattorissa vinokuormitus synnyttää staattoriin virralle vastakkaisen komponentin.
Tämä aiheuttaa haitallisen magneettikentän, joka pyörii eri suuntaan kuin varsinainen kenttä. Tästä voi aiheutua muun muassa roottorin ylikuumenemista ja tärinää
[28, s. 528]. Lohkokaaviollinen toiminta on hyvin samankaltaista kuin kuvassa 14,
mutta vaiheen virtamittauksella [28, s. 526].
3.3.7

Moottorin käynnistys

Moottorin käynnistyksen suojaa (eng. Motor start-up supervision) käytetään suojaamaan moottoreita käynnistyksen yhteydessä. Esimerkiksi oikosulkumoottorin hidas
käynnistyminen vaatii paljon tehoa, sillä kyseisen moottorin ottama teho on suurimmillaan pienillä pyörimisnopeuksilla. Suojausfunktio tunnistaa myös jumiutuneen
roottorin ja sallii vain määritellyn määrän käynnistysyrityksiä. [28, s. 633].
Kuvassa 16 on esitetty moottorin käynnistyksen lohkokaavio. Käynnistyksen
valvoja (Startup supervisor) tarkkailee ajankohtaa moottorin käynnistykselle. Kumulatiivinen laskuri (Cumulative startup protection) pitää muistissaan käynnistysyritykset ja estää liian aikaiset käynnistysyritykset virheellisen toiminnan yhteydessä.

Kuva 16: Releen lohkokaavio moottorin käynnistyksen suojaustoimintoihin. [28, s.
634]
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Lämpötilaa tarkkaileva funktio (Thermal stress calculator) pitää huolen, ettei moottori ylikuumene käynnistyessään. Pitkäaikainen käynnistys aiheuttaa moottorien
lämpenemistä. Moottorin tahtisuoja (Stall protection) aiheuttaa hälytyksen, mikäli
moottori putoaa sille ominaisesta tahdista. [28, s. 634-638]
3.3.8

Moottorin jumisuoja

Moottorin jumisuoja (eng. Motor load jam protection) aktivoituu moottorin käynnistymisen jälkeen. Sen tehtävänä on tarkkailla moottorin toimintaa ja estää sen
rikkoontuminen vikatilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi laakerin rikkoutumisesta
aiheutuva rasitus tai äkillinen kuorman muutos, johon moottori ei pysty vastaamaan
ja tippuu tahdista. Suojaus myös tarkkailee, että otettava teho ei ole oikosulkuvirtaa.
Tällöin moottori on todennäköisesti jumiutunut, eikä pääse pyörimään normaalisti.
[28, s. 264]
3.3.9

Takateho

Takatehoa (eng. Reverse power protection) käytetään laivoissa yleisemmin suojaamaan generaattoria pyörittävää voimakonetta. Generaattori voi käyttäytyä kuten
moottori, mikäli generaattoria pyörittävä mekaaninen voima vähenee merkittävästi. Tällöin on vaarana voimakoneen rikkoutuminen. Yleensä generaattorit eivät
vahingoitu, vaikka ne toimisivatkin moottoreina. [28, s. 611]
Toimintaa havainnollistava lohkokaavio on esitetty kuvassa 17. Tehon laskeminen
(Power calculation) tapahtuu kaavion ensimmäisessä lohkossa erikseen valittujen
vaiheiden perusteella. Tämän jälkeen tieto siirretään tehotason tarkkailijalle (Level
detector) ja tehon suunnan määrityslohkolle (Directional calculation). Mikäli tehotaso
on suurempi kuin asetteluarvo, rele havahtuu ajastimen (Timer) määrittelemäksi

Kuva 17: Releen lohkokaavio takatehon suojaustoimintoihin. [28, s. 612]
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ajaksi. Suunnan määrityslohko laskee tehon virtaussuunnan, mikäli lohko on otettu
käyttöön. Funktiosta voi myös estää jokaisen lohkon toiminnan, releen havahtumisen
tai pelkästään sen toiminnan. [28, s. 612-615]
3.3.10

Ali- ja ylimagnetointi

Ali- ja ylimagnetointia (eng. Underexcitation, Overexcitation) käytetään suojaamaan
synkronisia moottoreita ja generaattoreita. Alimagnetoidun koneen staattorin ja
roottorin välinen magneettikenttä heikkenee, jolloin on vaarana koneen putoaminen tahdista. Tahtikone saattaa myös näkyä epätahtikoneena verkkoon päin, jolloin
se kuluttaa enemmän tehoa. Ylimääräinen teho aiheuttaa kuumenemista ja voi
vahingoittaa esimerkiksi käämityksiä. Yleinen alimagnetoinnin syy on vika jännitteensäätäjässä tai varsinaisessa magnetointiyksikössä. [27, s. 821] Ylimagnetointi taas
saattaa aiheuttaa liian suuria virtoja, joiden seurauksena magneettiset hajakentät
suurenevat. Nämä aiheuttavat ylimääräisiä pyörrevirtoja, jotka saattavat aiheuttaa
ylimääräistä lämpenemistä ja esimerkiksi eristysvikoja. Yleinen syy on äkillinen
kuorman väheneminen, jossa magnetointikone ei reagoi heti muutokseen. [27, s. 686]
Alimagnetoinnin lohkokaavio on esitetty kuvassa 18. Suojaus perustuu impedanssin laskemiseen (Impedance calculation) verkon suureista. Laskettu impedanssiarvo
sijoitetaan ympyrälle, jonka sisäpuolella on toiminta-alue (Impedance reach check).
Mikäli impedanssi ei sijoitu asetellun ympyrän sisälle, käynnistetään ajastin (Timer).
Asetellun ajan jälkeen suojaus toimii, edellyttäen ettei impedanssi ole palautunut
toiminta-alueelle. Magnetointivirran olemassaoloa valvotaan vielä erikseen ja sen
kokonaan poistuminen aiheuttaa ajastimen käynnistymisen (External loss detection).
[27, s. 819]
Ylimagnetoinnin lohkokaavio on esitetty kuvassa 19. Suojaus perustuu jännitteen
ja taajuuden suhteeseen (U/f calculation). Jännitteenä käytetään magnetoinnin
seurauksena indusoitunutta jännitettä, jota ei voida mitata suoraan. Se lasketaan
magnetointijännitteen, kuormavirran ja hajareaktanssin perusteella. Laskennasta

Kuva 18: Releen lohkokaavio alimagnetoinnin suojaustoimintoihin. [27, s. 818]
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Kuva 19: Releen lohkokaavio ylimagnetoinnin suojaustoimintoihin. [27, s. 692]
saatua arvoa vertaillaan ennalta asetettuun arvoon (Level detector), jonka ylittyessä
käynnistetään ajastin. Asetellun ajan jälkeen suojaus toimii, mikäli ylimagnetointia
tapahtuu edelleen. [27, s. 678]
3.3.11

Tahdistin

Tahdistimen (eng. Synchrocheck) avulla yhdistetään kaksi asynkronista verkkoa
keskenään. Tahdistinta tarvitaan sähköverkon ollessa jakautuneena kahteen osaan
katkaisijan yli, joista molemmilla puolilla on oma generaattori ja kuluttajia. Verkkoja
ei voida yhdistää ilman tahdistuskriteerien täyttymistä. Ehtona on seuraavien asioiden
esiintyminen katkaisijan molemmin puolin:
- sama jännite,
- sama vaihekulma ja
- sama taajuus.
Erikseen voidaan määritellä raja-arvot, jolloin suureiden katsotaan olevat tarpeeksi
lähellä toisiaan. Tahdistin valvoo suureita katkaisijan molemmin puolin ja sopivien
arvojen vallitessa antaa luvan katkaisijan sulkemiselle. [27, s. 1203]

3.4

Selektiivisyys

Selektiivisyydellä tarkoitetaan vikapaikkaa lähinnä olevan releen suojauksen toimintaa. Hyvä relesuojausjärjestelmä on selektiivinen, nopea, luotettava, herkkä ja toimii
myös yllättävissä käyttötilanteissa [7, s. 342]. Varsinainen suojausjärjestelmä määritellään standardissa SFS 60050-448, jonka mukaan siihen kuuluvat suojauslaitteet,
mittamuuntajat, johdotus, laukaisupiiri, teholähteet sekä mahdollisen tiedonsiirtojärjestelmän ja jälleenkytkennän automatiikka mutta ei katkaisijoita. [7, s. 335]
Aukottomassa suojauksessa releiden suojausalueet ovat hieman päällekkäin. Tällöin myös selektiivisyys toimii paremmin, kun pahimmassa tapauksessa ei tarvitse
ensimmäisenä laukaista generaattorirelettä. Kuvan 20 esimerkissä selektiivisyydelle
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on kolme porrasta. Vian ollessa oikean alareunan muuntajassa ja olettaen kahden
ensimmäisen suojauksen epäonnistuvan, suojaus tapahtuu seuraavasti:
1. Rele 1 havahtuu ja laukaisee sen suojausalueella olevan vian. Mikäli suojaus ei
toimi, niin
2. Rele 2 jakaa sähköverkon kahteen osaan, jolloin vika-alue rajoittuu vain toiselle
puolelle.
3. Rele 3 toiminnan yhteydessä sähkönsyöttö verkkoon katkeaa, koska generaattori
irroitetaan verkosta.

DG

DG

Rele 4

Rele 3
Rele 2
Rele 1

Selektiivisyyden
kolme tasoa

Kuva 20: Selektiivisyyden tasot.
Selektiivisyyttä voidaan parantaa merkittävästi releiden välisellä kommunikaatiolla. IEC61850-protokolla tarjoaa tähän hyvän ratkaisun. Oletetaan nyt viestiyhteys
kuvassa 20 olevien releiden välille. Vika tapahtuu edelleen salaman osoittamaan kohtaan. Nyt rele 1 havahtuu ja viestittää ylempänä oleville releille huomanneensa vian
ja avaavan katkaisijan. Muiden releiden ei tarvitse toimia. Mikäli releen 1 katkaisija
ei toimi, rele lähettää viestin virheilmoituksen väylään ja seuraavana vuorossa oleva
rele avaa oman katkaisijansa. Viestiyhteydellä selektiivinen suojaus toimii hieman
nopeampaa verrattuna perinteiseen aikahidastukseen.
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4

Simulointiin liittyvät yleiset asiat

Tässä osiossa tarkastellaan simulointiin liittyviä asioita. Aluksi tarkastellaan yleisesti
mihin käyttökohteisiin simulointia voidaan soveltaa ja miksi sen käyttäminen on hyödyllistä. Seuraavaksi tarkastellaan HIL-simulointia (hardware in loop) ja sen hyötyjä.
Kolmanneksi määritetään IEC61850-standardiin pohjautuva validointitesti kyseiselle
standardille ja erityisesti GOOSE-viestinnälle. Lopuksi esitellään käyttötarkoitukseen
sopivat simulointiohjelmat ja vertaillaan niiden eroja.

4.1

Simuloinnin tarkoitus

Simuloinnilla voidaan tarkastella tapahtumia virtuaalisesti. Sitä käytetään työkaluna, kun pyritään mallintamaan todellisen järjestelmän toimintaa matemaattisten ja
loogisten mallien avulla. Simulointia voidaan käyttää myös järjestelmän toiminnan
kuvaamiseen ja tiedon hankkimiseen eri tapahtumaketjuista. Simulaatiolla voidaan
tarkastella myös käytetyn mallin nopeutettua käyttäytymistä halutuilla parametriarvoilla. [30, s. 1]
Simulointi on kannattavaa silloin, kun tarkasteltava tilanne on epämääräinen,
jatkuvasti muuttuva tai liian monimutkainen tarkan analyysin tekemiseen. Simulointi
on hyödyllistä myös sovelluksissa, joissa kehityksen aikana testaaminen on käytännössä mahdotonta. Näin voi olla, kun varsinaista prosessia ei vielä ole, simuloinnin
riskit ovat liian suuret tai syntyvät kulut kasvavat liikaa. Simulointi yleisesti on
kannattavaa seuraavissa tilanteissa:
- etsitään keinoja tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen,
- halutaan tietoa suunniteltujen muutosten vaikutuksista,
- mitoitetaan käytössä olevat ja tarvittavat resurssit,
- järjestelmän toiminnan ja vikojen ennakointi,
- vaatimusten täyttymisen toteaminen,
- laitteiden optimointi,
- vertaillaan eri vaihtoehtoja järjestelmän toteutukseen ennen päätöksen tekoa
tai
- tarvitaan tietoa eri tekijöiden vaikutuksesta järjestelmään. [29]
Nykyaikaisilla simulointiohjelmilla voidaan mallintaa lähes kaiken tyyppisiä järjestelmiä. On kuitenkin huomioitava, että simulointi on vain kokeellinen menetelmä,
joka ei automaattisesti etsi optimoituja ratkaisuja ongelmiin. Hyvällä mallintamisella
voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Simulointimallin rakentamiseen
osallistuneet henkilöt syventävät omaa tuntemustaan järjestelmästä, mikä auttaa
kokonaisuuden hahmottamiseen ja ymmärtämiseen. Eri muuttujien ja parametrien
vaikutusta on helppo testata, sillä simulaatiossa laitteiston tuhoutumisvaara on lähes
mitätön.
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Simulointi tapahtuu nimenomaan virtuaalisesti, jolloin tietokoneelle on annettu
matemaattinen malli järjestelmän käyttäytymisestä. Tällöin voidaan testata radikaaleja ratkaisuja ja ”entä jos” -tilanteita. Simuloidussa tilanteessa ei häiritä todellista
järjestelmää, esimerkiksi suunniteltujen muutosten vaikutus koko järjestelmään on
helpompi testata simuloiden. Todellisen järjestelmän muutostöihin sisältyy aina
suurempi riski epäonnistumisesta.
Simulointi ei kuitenkaan ole aina suoraviivainen toimenpide vaan sisältää myös
lukuisia epävarmuustekijöitä. Simulaation tulokset ovat virheellisiä, mikäli ilmiöiden
matemaattiset mallit eivät vastaa todellisuutta. Samaan ongelmaan johtavat myös
liiat yksinkertaistukset mallissa. Tällöin oikeaan laitteistoon vaikuttava ilmiö voi jäädä
huomaamatta simulaatiossa. Useat mallit sisältävät myös aseteltavia parametreja,
esimerkiksi generaattorissa staattorin ja rottorin käämityksen resistanssi. Nämä
täytyy asetella vastaamaan todellisista laitteista mitattuja arvoja. Varsinainen malli
voi olla hyvinkin tarkka, mutta oikeiden parametrien löytyminen voi olla hankalaa
ilman riittäviä mittaustuloksia. Lisäksi simulaatio voi osoittautua epästabiiliksi, mutta
ensi tuntumalta ei kuitenkaan voida olla varmoja onko laskenta vain numeerisesti
epästabiili vai onko värähtely todellista ja simulointimalli osoittaakin todellisen
ongelman.
Yksinkertaistus on usein tarpeen, mutta joissain tapauksissa käytettävä malli on
silti monimutkainen. Tällöin simulaation suorittaminen vaatii paljon laskentatehoa.
Tehovaatimus kasvaa entisestään, jos simulaation halutaan olevan reaaliaikainen.
Laitteiston on laskettava kaikki ilmiöt ja sähköiset pisteet tasaisin aikavälein. Muuttuva aikaväli ei sovellu reaaliaikasimulaatiolle [4]. Myös IEC 61850 standardi asettaa
vaatimuksia reaaliaikasimulaatiolle. Johdotuksin vedettyjen binäärisignaalien siirtyminen Ethernet-väylään ja standardin mukaisen kommunikoinnin rajapintojen täytyy
toimia kuten reaalimaailmassa. Erityisesti standardin mukainen GOOSE-viesti vaatii
järjestelmältä pientä latenssia [20].

4.2

HIL-ympäristö

HIL-ympäristö (Hardware in Loop) tarjoaa mahdollisuuden testata laitetason osia
osana tietokoneella olevaa simulaatiota. Yksittäistä tai useampaa laitetta voidaan
mallintaa emulaattoreilla ja erilaisilla ohjelmistoilla, mutta ne vaativat aina muutoksia
ohjelmakoodiin verrattuna todelliseen komponenttiin. Näin ollen oikeaa komponenttia
ei testata sellaisenaan, eikä sen täydellistä toimintaa oikeassa käyttökohteessa voida
todentaa simulaatiolla.
Eli täydellisen testauksen ja varmuuden saamiseksi, testattavana olevaa elektroniikkaa ja ohjelmakoodia ei saisi muokata mitenkään. HIL-ympäristö tarjoaa
mahdollisuuden testata laitteistoa vastaavanlaisessa ympäristössä kuin todellinen
käyttökohde. Se tarjoaa testattavalle osalle oikeat käyttöjännitteet, I/O-portit ja
muut signaalit sekä kaiken muun, joka on kriittistä aidon tilanteen mallintamiseksi.
Yleensä HIL-simuloinnissa testataan oikeita ohjauskortteja niiden alkuperäisellä ohjelmakoodilla, siten että testauksen jälkeen ohjauskortin voisi siirtää suoraan todelliseen
sovellukseen.
Testausmenetelmät ovatkin yksi HIL-simuloinnin hyvistä puolista. Kuvassa 21
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Kuva 21: HIL-simuloinnin periaate. Simulaatiossa mallinnetaan fyysiset laitteet, joita
ohjataan oikeilla ohjauskorteilla. Muokattu lähteestä [17]
on esitetty yleinen malli, jossa hyödynnytetään HIL-mallia. Kuvassa vasemmalla on
fyysinen ohjauskortti, joka ohjaa jotain tiettyä prosessia tai konetta. Ohjauskortti
keskustelee kuvassa oikealla ylhäällä olevien fyysisten laitteiden kanssa I/O-väylän
avulla. Nämä kaksi lohkoa muodostavat todellisen systeemin, jonka testaaminen todellisilla osilla voi olla kallista, epäkäytännöllistä tai jopa vaarallista. HIL-simuloinnissa
fyysiset laitteet, kuten esimerkiksi dieselgeneraattorit ja moottorit mallinnetaan simulointiympäristöön. Fyysisiä ohjauskortteja sen sijaan ei mallinneta, vaan simulaatiosta
tuodaan tarvittavat lähtötiedot aidoille ohjauskorteille. Ne toteuttavat omien ohjauslogiikoiden perusteella laskentaa ja syöttävät tulokset takaisin simulaatioon. Simuloidut laitteet reagoivat ohjaukseen ja uuden tilan arvot syötetään taas ohjauskortille.
Kuvassa 21 oleva katkoviiva esittää simuloinnin I/O-väylää fyysiselle ohjauskortille,
eikä se välttämättä ole sama kuin oikeassa sovelluksessa. Todellinen väylä saattaa
olla toteutettu yksittäisillä johdoilla tai korkeilla usean megahertsin taajuuksilla [17].
Tällöin HIL-simulaattorin täytyisi toimia vielä korkeammilla taajuuksilla. I/O-väylä
voidaan kuitenkin muuntaa esimerkiksi fieldbus-protokollalle sopivaksi, jolloin HILsimulaattori pystyy käsittelemään kaikki syötteet tehokkaammin. Tärkeintä on, ettei
ohjauskorttiin tehdä rakenteellisia tai ohjelmallisia muutoksia.
HIL-testauksella on myös muita hyötyjä testattavuuden lisäksi. Todella isojen
laitteiden, kuten nosturien tapauksessa simuloiminen on erityisen hyödyllistä. Tämä
lisää turvallisuutta merkittävästi, sillä ison laitteen testaaminen käyttökohteessa voi
sisältää vaaratekijöitä ja erityisesti mahdollisuuden henkilövahinkoihin. Esimerkiksi
nosturin tapauksessa voidaan testata miten ohjauskortti toimii vaijerin varassa
heiluvan kuorman kuljettamisesta. HIL-testauksessa ei ole samoja vaaratekijöitä, eikä
kuviteltu nosturin vaurioituminen aiheuta rahallisia tappioita. Simulaatio voidaan
aina nollata ja palata lähtötilanteeseen.
Simulointi kehityksen alkuvaiheessa on myös hyödyllistä. Tällöin voidaan huomata asioita, jotka ilmenisivät muuten vasta projektin loppuvaiheessa laitteiston
käyttöönotossa tai muussa yhteydessä. Ohjausalgoritmeja ei myöskään voi testata
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loppukohteessa, jos ohjauslaitteistoa kehitetään yhtä aikaa muun laitteiston kanssa. HIL-mallilla voidaan testata näitä algoritmeja ja välttyä mahdollisesti muuten
vasta loppuvaiheessa ilmeneviltä ongelmilta. [17] Myös tilastotiedot paljastavat ongelmakohtien alussa esiintymisen tärkeyden [38]. Ohjausta ja laitteistoa on myös
usein mahdotonta testata, jos niitä kehitetään yhtä aikaa. HIL-mallilla ohjausta voidaan kehittää ja testata helposti, sillä ohjattavat laitteet voidaan nopeasti mallintaa
simulaattoriin.
HIL-laitteiston käytöstä voi hyötyä myös ajallisesti. Projektin alkuvaiheessa
löydetty vika on helppo korjata verrattuna loppuvaiheessa löydettyyn vikaan. Loppuvaiheessa löydettyä vikaa ei välttämättä voida korjata optimaalisimmalla tavalla,
sillä asennettua laitteistoa voi joutua siirtämään, purkamaan tai haluttu ratkaisu
ei ole enää yhteensopiva muun järjestelmän kanssa. Tällöin joudutaan kehittämään
vaihtoehtoisia menetelmiä, johon kuluu ylimääräistä aikaa. Alkuvaiheessa huomatun
puutteen tai vian ratkaisuun käytetty aika on täten lyhempi. Isossa projektissa
täytyy ottaa myös muut laitetoimittajat huomioon. Eri kokonaisuudet saattavat olla
riippuvaisia toisistaan laitteiston käyttöönoton aikana, esimerkiksi sähkön kuluttajalaitteet ovat riippuvaisia sähköverkosta. Tällöin sähköverkkoa ei voida mielivaltaisesti
pimentää, vaan huoltotyöt täytyy sovittaa muiden toimittajien aikatauluihin.
Ajansäästö johtaa säästöihin rahassa, kuten vikojen löytäminen alkuvaiheessa.
HIL-simulaattorin alkukustannukset saattavat olla suuret, mutta sen avulla voidaan
säästää projektin loppuvaiheen kustannuksista. Esimerkiksi muiden toimittajien seisottaminen käyttöönoton aikana voi maksaa yhtä paljon kuin HIL-simulaattori. Myös
aitojen prototyyppien valmistaminen on kallista, verrattuna laitteiden simuloimiseen.
Lyhyenä kertauksena vielä HIL-simuloinnin hyödyt, haasteet ja riskit.
Hyödyt:
- Oikeiden laitteiden liittäminen simulaatioon, jossa laitteen riippuvuuksia, kuten
sähköverkkoa simuloidaan.
- Ei tarvitse tehdä muutoksia testattavaan osaan.
- Poistaa vaaratekijöitä ja vähentää henkilövahinkojen riskiä.
- Mahdollisuus kustannus- ja aikasäästöihin.
- Simulaatio on aina nollattavissa lähtötilanteeseen.
- Ohjausalgoritmien testaaminen kohdelaitteiston ollessa vielä kehitysvaiheessa.
Haasteet:
- Käyttökohdetta vastaavan ympäristön luominen testattavalle osalle.
- Simulointi ei koskaan ole täysin verrattavissa todelliseen tilanteeseen.
Riskit:
- Simulaation elementit eivät ole tarpeeksi realistisia.
- Todellisia ongelmia ei tunnisteta simulaatiolla.
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4.3

IEC-väylän toimivuustesti

Ennen simulointitoimittajan valintaa täytyy varmistua heidän sovellusten suorituskyvystä koskien IEC61850-standardia. Standardi on isossa roolissa laitteiden välisessä
kommunikaatiossa, joten se on yksi peruskivistä koko simulaatiolle. Ilman GOOSEviestintää ei voida toteuttaa laivaverkon suojausta, kuten se nykyisin on toteutettu.
Kaiken informaation siirtäminen binäärisenä signaalina omaa johtoa pitkin aiheuttaa
kaaoksen, jonka purkaminen vikatilanteessa aiheuttaa kovasti työtä. Kuvassa 22 havainnollistetaan väylän etuja verrattuna yksittäisjohdotuksin vedettyihin signaaleihin.
Sininen viiva kuvaa väylää, joka kiertää releeltä releelle. Väylän tapauksessa riittää,
että jokainen rele on kerran väylän varrella, jota pitkin voidaan lähettää ja vastaanottaa tietoa. Yksittäisjohdotuksella kaikki releet täytyy yhdistää toisiinsa kahteen
kertaan, yksi tuleville ja toinen lähteville viesteille. Kuvan 22 releistä numerot 2, 3
ja 5 on yhdistetty muihin releisiin, jättäen releet 1, 4 ja 6 vielä ilman johdotuksia.
Johtojen määrä kasvaa nopeasti ja ilman hyvää organisointia johdotuksesta voi tulla
sekava. Releiden välistä kommunikaatiota tarvitaan erityisesti selektiivisyyteen, kun
releet sulkevat verkon viallisia osia pois verkosta [25].
Kuvassa 23 on visuaalinen kuvaus GOOSE-viestin kulusta releeltä simulaatioon
ja takaisin releelle. Yksinkertainen testi riittää toteamaan standardin oikeaoppisen
toiminnan simulaatiossa. Tässä testissä lähetetään IEC61850-standardin mukainen
GOOSE-viesti oikealta releeltä simulaatioon. Vastaava ominaisuus täytyy löytyä
simuloidulta releeltä ja lopuksi simulaatiosta lähetetään GOOSE-viesti takaisin
oikealle releelle. Kaikki releet kuuluvat Relion R -sarjaan ja jokaiseen vaiheeseen
pätee IEC61850-standardin asettamat vaatimukset.

Rele 2

Rele 1

Rele 3

Rele 4

Rele 6

Rele 5

Kuva 22: Kommunikaatioväylän hyöty suhteessa yksittäisjohdotettuun kommunikaatioon. Kuvassa sininen viiva esittää releeltä releelle kulkevaa väylää ja muut
värit yhdeltä releeltä muille kulkevia johtoja. Yksittäisjohdotuksella jokainen rele
kytketään toisiinsa omalla johdolla, kun taas väylän avulla riittää yksi johto.
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Todelliset
osat

Simulaatio
Rele

Rele

1.

3.

2.
ABB releemulaattori

IEC61850

6.

5.

4.

IEC61850

Rele

IEC61850

Kuva 23: IEC61850-standardin mukaisen GOOSE viestin testijärjestely.
Testin yhteydessä tulisi myös tallentaa aikaleimat signaalien kulkuajoista. Näin
varmistutaan simuloidun väylän tehokkuudesta ja voidaan paremmin verrata sitä
todelliseen tilanteeseen. Alla lueteltuna vaiheet tarkemmin:
1. Oikea rele lähettää GOOSE-viestin Ethernet-kaapelia pitkin simulaatioon.
Viestinä lähetetään releen mittamuuntajilta saama tieto vaihevirroista.
2. Simulaatio vastaanottaa lähetetyn viestin onnistuneesti.
3. Viesti kiertää simulaation sisällä IEC-väylää pitkin releeltä releelle.
4. Simuloitu rele lähettää GOOSE-viestin IEC-väylään.
Viestinä lähetetään releen mittamuuntajilta saama tieto vaihevirroista.
5. Simulaatio lähettää IEC-väylässä kulkevan tiedon oikealle releelle.
6. Oikea rele vastaanottaa GOOSE-viestin.
Testi voidaan suorittaa myös emuloimalla oikeaa relettä tietokoneella. Tällöin
on helpompi seurata ja lähettää IEC-väylässä olevia viestejä. Oikeaan releeseen
täytyisi tehdä erityinen ohjelma, joka lähettää tiettyä GOOSE-viestiä, kun tietokoneemulaattorilla viestejä voidaan generoida muutamalla painalluksella. Emulaattorilla ei
myöskään tarvitse syöttää releelle käyttöjännitteitä eikä muita tarvittavia signaaleja.
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4.4

Kaupalliset simulointiyritykset

HIL-simuloinnille asetetut tavoitteet rajaavat markkinoilla olevat yritykset pieneen
ryhmään. Järjestelmän laajuuden ja luonteen vuoksi tarvitaan erityisosaamista
simuloinnista, elektroniikasta sekä ymmärrys kokonaisen järjestelmän mallintamisesta
reaaliaikaiseen simulaatioon. Varsinainen vaatimusmäärittely esitellään myöhemmin
alkaen sivulta 44.
Toimijoita markkinoilla on useita, joista varsinaisesti kaksi ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. HIL-simulointia käytetään teollisuudessa paljon hyväksi, mutta
esimerkiksi autoteollisuuteen erikoistuneet yritykset eivät soveltuneet sähköverkkojen
simulointiin. Suurin puute aiheutuu IEC61850-väylän ja kokemuksen puutteesta
sähköverkkojen simulointiin. Jatkoon valittiin kaksi parasta yritystä, joita kutsutaan
jatkossa yrityksiksi A ja B.
Yritykset A ja B kykenevät tarjoamaan teknisesti tarpeeksi hyvän ratkaisun
laivan järjestelmien yhtäaikaiseen HIL-simulointiin. Molempien ratkaisut eroavat
hieman toisistaan jakautuen hyviin ja huonoihin asioihin.
Esitellään aluksi yrityksen A hyviä ja huonoja puolia. Yksi hyvistä ja osin huonoista asioista on Simulink-ohjelmiston käyttö. Kyseinen ohjelmisto mahdollistaa
hyvin paljon, mutta vaatii käyttäjältään erityisosaamista. Huonona puolena Simulinkohjelmistossa on sen yhteensopivuus eri koneiden välillä, sillä on mahdollista, ettei
sama ohjelmakoodi toimikkaan kaikilla koneilla puuttuvien kirjastojen vuoksi. Toinen
huono puoli yritykselle A muodostuu sähköverkon arvojen vahvistamiseen käytettävistä laitteista. Yrityksellä ei ole sopivia omia vahvistimia, joten se joutuu ostamaan
ne kolmannelta osapuolelta. Tämä johtaa ongelmaan, jossa vahvistimet sisältävät
liikaa tai liian vähän ominaisuuksia. Täysin käyttökohteeseen soveltuvia vahvistimia
ei ole niin sanotusti hyllytavarana. Vaatimukset täyttäviä vahvistimia on olemassa,
mutta niiden kustannukset nousevat tehojen myötä.
Yrityksen B tuotteet ovat hieman erilaisia. He suunnittelevat kaikki talon sisällä,
eivätkä käytä kolmannen osapuolen vahvistimia. Tämä on hyvä puoli, sillä erikseen
käyttötarkoitukseen suunnitellut vahvistimet takaavat hyvän yhteensopivuuden. Yksi
hyvä kilpailuetua edistävä puoli on mahdollisuus kytkeä kahden toisistaan riippumattomien simulaatioiden laitteet yhtä aikaa. Tämän mahdollistaa simulaatioiden
välillä liikuteltava prosessointiyksikkö, joka yhdistyy I/O-rajapinnan tarjoaviin laitteisiin erillisellä kaapelilla. Hyvä ja huono puoli muodostuu myös yrityksen B omasta
simulointiympäristöstä ja sen käyttäjäystävällisyydestä. Helppokäyttöisyyden vuoksi
järjestelmän käyttöön ei vaadita kovin syvällistä kokemusta, mutta samalla se estää
laitteiston käytön muuhun kuin suunniteltuun käyttökohteeseen. Tällainen voi olla
esimerkiksi uuden ohjauskortin prototyyppitestaaminen, joka vaatii monimutkaisen
kirjaston simulaatioon. Kyseinen kirjasto voidaan rakentaa esimerkiksi Simulinkillä,
mutta se ei ole käytössä yrityksellä B.
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5

Simulaation vaatimusmäärittely

Lukuun viisi mennessä on esitelty risteilijässä olevia laitteita ja niiden toimintaa.
Tarkastelussa ovat olleet laivan generaattorit, päätaulu, muuntajat, taajuusmuuttajat ja moottorit. Lisäksi laiva sisältää paljon pienempiä komponentteja, joita ei ole
tarkasteltu erikseen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tarkasteltiin releitä, niiden
suojausfunktioita ja selektiivisyyttä. Myös GOOSE-viestintää tarkasteltiin vähän laajemmin. Näiden jälkeen syvennyttiin HIL-simuloinnin periaatteeseen ja määriteltiin
IEC-väylätesti. Lopuksi vertailtiin kahta yritystä, joista toinen tullaan valitsemaan
toimittajayritykseksi diplomityössä määritettyyn simulaatioon.
Tässä osiossa määritellään varsinainen simulaatio, joka sisältää edellä esitetyt
laitteet ja toiminnallisuudet. Vaatimusmäärittelystä ei ole tarkoitus tehdä viimeistä
yksityiskohtaa myöden liian tarkkaa. Ensimmäistä versiota on tarkoitus käyttää
markkinoiden tunnusteluun ja hintatason selvittämiseen. Käytännössä käyttötarkoitukseen soveltuvia yrityksiä on vain kaksi, kuten edellä on mainittu.
Aluksi esitellään simuloinnin tarve, määritellään simulaation yleiset vaatimukset
ja kuvataan ilmiöitä joita täytyy mallintaa. Tämän jälkeen määritellään laitteistolle
asetetut vaatimukset. Lopuksi pohditaan laajennusmahdollisuuksia simulaation sisällä
ja ulkoisesti kytketyissä laitteissa.

5.1

Simuloinnin tarve

Tarve simuloinnille tulee kustannusten vähentämisestä, toiminnan tehostamisesta
laivan käyttöönotossa. Sähköverkon ja siihen liittyvien laitteiden asennuksen sekä
ulkopuolisten vaatimusten täytyttyä alkaa niiden käyttöönotto. Tällöin kaikki laitteet
käynnistetään yhtenäisenä järjestelmänä ensimmäistä kertaa. Yksittäisenä toiminnallisuutena kaikki osat on testattu tehtaalla, mutta kaikkien laitteiden toimiminen
yhtenä kokonaisuutena vaihtelee. Projektit ovat samankaltaisia ja komponenttien yhteistoiminnasta on paljon kokemusta. Järjestelmiin tulee kuitenkin pieniä muutoksia
projektien välillä, jolloin yllättäviä ongelmia saattaa esiintyä.
Lisäksi simulointiympäristö hyödyttää uusien ratkaisujen kehittämistä ja testaamista. Erityisesti konseptitason suunnitelmien puutteet on hyvä huomata kehitystyön
alkuvaiheessa. Simulaatiolla voidaankin huomata asioita, joita ei osattu aiemmin
ottaa huomioon.
Näiden vuoksi simulointi ja erityisesti HIL-simulointi on tarpeen. Jokainen
laboratorio-olosuhteissa huomattu virhe todennäköisesti tulee maksamaan vähemmän kuin vastaavan virheen toteaminen käyttöönoton aikana. Projektien laajuuden
vuoksi on hyvä pysyä aikataulussa. Virheiltä on kuitenkin mahdollista välttyä, jos
seisomiseen johtaneet syyt huomataan etukäteen simulaatiolla.
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5.2

Simulaation vaatimukset

Alkuvaiheessa ensisijainen tavoite on simuloida tilanteita, joissa voidaan todentaa sähköverkon suojareleiden oikeaoppinen toiminta. Varsinainen simulaatio tulee kuitenkin
sisältämään koko laivan jollain tasolla. Näin pystytään testaamaan järjestelmätason
käyttäytyminen eikä vain yksittäisen komponentin tai laitteen.
Kuvassa 24 on havainnollistettu simulaatioon mukaan otettavia toiminnallisia
lohkoja. Nuolet kuvaavat miten informaatio kulkee lohkojen välillä. Ylimpänä kuvassa on generaattorit, jotka viestivät suoraan päätauluun. Päätaulun viestintä koostuu
oikeastaan vain releistä, jotka vaihtavat tietoa tehonhallinnan kanssa (PMS). Tämä
puolestaan antaa tietoja propulsion ohjausyksikölle (PCU), joka antaa taajuusmuuttajille ohjearvot. Propulsion ohjausyksikköä voidaan myös ohjata kaukokäytöllä
komentosillalta (RCS). Lisäksi simulaatioon otetaan automaatioyksikkö EMMA.

NPC2

DG2

NPC1

DG1

Generaattorit
Päätaulu

PT2

PT1
BT1

PMS

PCU

PFC2

BR2

BR1

PFC1

Taajuusmuuttajat

RCS
T2
EMMA

T5

T1
PM1

PT12

PT11

690 V

Hotel

Kuva 24: Simulaatioon liittyvät lohkot ja niiden kommunikointi. Osa laitteista
kytketään HIL-mallin avulla ja osa lohkoista simuloidaan. Selkeyden vuoksi kuvasta
on jätetty pois vasen puoli päätaulusta. [25]
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Simulaatiolle asetetaan myös seuraavan laisia yleisen tason vaatimuksia:
Toiminnalliset lohkot, jotka vaativat mallinnusta on saatava valmiina. Tarpeeksi
tarkan mallin rakentaminen ilman syvempää tietämystä laitteiston toiminnasta
ei ole mahdollista. Liiat yksinkertaistukset saattavat huonontaa simuloitujen
tulosten oikeanmukaisuutta ja ovat siten epäluotettavia. Malleja voidaan myös
ostaa kolmansilta osapuolilta ja joissain tapauksissa niitä voidaan tehdä itse.
Reaaliaikainen simulointiympäristö on perusta koko työlle. Mikäli halutaan testata järjestelmätason käyttäytymistä oikeilla komponenteilla, reaaliaikainen
simulointi on ainut järkevä vaihtoehto. Ilman oikeaa laitteistoa ei ole väliä
vaikka tietokone laskisi simuloidun tilanteen arvoja hitaammin, kunhan kaikki
toiminta on hidastettua. Oikeat laitteet toimivat omilla prosessoreillaan, joiden
kellotaajuuden vaihto ei ole käytännöllistä. Reaaliaikainen simulaatio on sitä
parempi mitä nopeammin lasketaan sähköisten solmujen arvot. Laskentavälin
täytyy olla vakio, jotta kaikki sen hetkiset arvot pohjautuvat samoihin lähtöarvoihin. Käytännön kokemus on osoittanut 50 mikrosekunnin olevan liian
pitkä laskuväli. Kyseinen simulaattori ei pysy laskennallisesti stabiilina kaikissa
tilanteissa [34].
Yhteensopivuus erilaisiin projekteihin. Tässä työssä mainittujen asioiden simuloimisen lisäksi laitteiston tulee olla yhteensopiva myös muun muassa tasasähköilmiöiden simuloimiseen. Vaihto- ja tasasähkösovelluksissa on usein myös
eri laitteisto, joka yhdistetään HIL-mallin avulla simulaatioon. Tällöin vaihto
simulaatiosta toiseen tulee olla suoraviivaista, eikä se saa teettää uusien laitteiden liittämisen lisäksi kovin paljoa lisätyötä. Laitteiston tulee kattaa myös
tarpeet vaihtosähköprojektien keskinäisille eroille.
Kuolleen laivan käynnistys. Kuollut laiva tarkoittaa tilannetta, jossa kaikki generaattorit ja muut sähköntuottajat ovat irti sähköverkosta. Tällöin oikeassa laivassa käynnistetään generaattoreita pyörittävät voimakoneet ja sähköntuotanto
käynnistyy. Tämän muutosilmiön simuloiminen esimerkiksi SimPowerSystemsTM työkaluilla ei onnistu täydellisenä [34]. Kyseisen tilanteen tapahtuessa erityisesti
merellä olevalle risteilijälle on kiusallinen tilanne, jolloin asennetun järjestelmän
oikeaoppinen toiminta on kriittistä. Tilanteen simuloiminen ennen oikeaa mahdollista vikatilannetta antaa arvokasta tietoa järjestelmän käyttäytymisestä.
Tuki eri väyläprotokollille. Erityisesti sähköasemamaailmassa käytössä olevan
IEC61850-standardin tuki on kriittistä. Iso osa sähkölaitteiden kommunikoinnista tapahtuu kyseisen standardin määrittelemien ehtojen mukaan. Erityisesti
suojareleet hyödyntävät GOOSE-viestintää. Toiminnan varmistamiseksi toimittajayritykseltä tullaan vaatimaan myös IEC61850 väylätesti, jossa todennetaan protokollan toimivuus simulaation sisällä. Lisäksi tuki vaaditaan yleisille
väyläprotokollille, kuten Modbus TCP.
Ethernet tuki vaaditaan väyläliityntöjen vuoksi. Ethernet-pohjainen väyläliikenne
on yleisesti käyttöön otettu tapa rakentaa kommunikaatiota eri laitteiden

46
välille. Pitkillä matkoilla liikenne saattaa olla valokuidussa, mutta laboratorioolosuhteissa siirtomatkat pysyvät verrattain lyhyinä.
Helposti laajennettavissa oleva järjestelmä takaa käytön varmuuden. Tällainen järjestelmä on myös ostajan silmissä houkuttelevampi. Laajennusmahdollisuudessa on syytä ottaa huomioon miten järjestelmä laajentuu laskentatehon
ja I/O-kanavien tarpeen kasvaessa. Riippuen toimittajista, tapa laajentaa
järjestelmää on erilainen.
Turvallinen järjestelmä suojaa käyttäjää virheellisiltä kytkennöiltä ja vaarallisilta jännitteiltä. Vaarallisia jännitteitä ei missään nimessä saa olla laitteiston
ulkopuolella kosketeltavissa. Verkkoarvojen vahvistimien tulee olla myös suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjälle virheellisessä toimintatilanteessa.
Laitteistossa tulee olla asianmukaiset varoitukset vaarallisista jännitteistä ja
mahdollisesti oma hätäseis painike.
Automaattinen testausympäristö tarvitaan simuloidun järjestelmän testaamiseen ilman käyttäjän vuorovaikuttamista sen kanssa. Simulointimallin valmistumisen, oikeiden laitteiden kytkemisen ja testaustapausten määrittelyn
jälkeen automaattinen testausympäristö simuloi määriteltyjä tilanteita automaattisesti. Testattavaa järjestelmää voidaan simuloida vuorokauden ympäri
vaihtaen määriteltyjä parametreja aina automaattisesti. Myös samaa tilannetta
voidaan toistaa useita kertoja ja varmistua testattavan järjestelmän toimivuudesta ja vakaasta toiminnasta. Automaattisten testiajojen jälkeen käyttäjälle
tulee tulostaa raportti järjestelmän toimivuudesta, ajetuista testeistä ja niiden
tuloksista sekä mahdollisista virhetilanteista testien aikana.
Avaimet käteen -periaate. Simulaatiota ja siihen liittyviä HIL-liityntöjä ja vahvistimia ei haluta rakentaa itse. Myös simulaatiossa olevat komponentit halutaan valmiina, joko toimittajayrityksen toimittamina tai ostettuna kolmannelta
osapuolelta. Varsinainen simulointimalli tehdään itse, mutta muu järjestelmä
tulee toimittaa niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella.
5.2.1

Sähköverkon vikojen ilmeneminen

Yleisiä sähköverkon vikatyyppejä ovat oikosulku, maasulku, verkon ylikuormitus,
yli- ja alijännite sekä johdinkatkokset, kuten aiemmin mainittiin. Näiden vikojen
mallintaminen ja toistaminen simulaatiossa on tärkeää niiden yleisyyden vuoksi.
Yleisesti oikeilla laitteilla oiko- ja maasulkuja tapahtuu komponenttien rikkoutumisen johdosta, jolloin jokin vaihe saattaa yhdistyä toiseen vaiheeseen tai maapotentiaaliin. Huolto ja korjaustöiden yhteydessä myös asennusvirheet ovat mahdollisia,
joiden johdosta sähkö kulkee väärää reittiä. Verkon ylikuormitusta esiintyy erityisesti vikatilanteissa, joissa jokin generaattori menee vikatilaan ja se irrotetaan
sähköverkosta. Tällöin muiden generaattorien täytyy hetkellisesti tuottaa enemmän
tehoa. Verkosta täytyy irrottaa kuluttajia, mikäli jäljelle jääneet generaattorit eivät
pysty vastaamaan verkossa olevaan kuormaan. Yleisesti ylikuormitusta tapahtuu
myös kaapeleille, joiden läpi pyritään kuljettamaan enemmän tehoa kuin johtimen

47
ominaisuudet sallivat. Yli- ja alijännitteitä esiintyy esimerkiksi äkillisissä kuorman
muutoksissa. Johdinkatkokset ovat näistä harvinaisempia, mutta kuitenkin täysin
mahdollisia.
Mainittujen vikojen tulisi olla helposti mallinnettavissa simulaatiossa. Yksittäinen
vika täytyy voida tehdä mihin kohtaan tahansa sähköverkkoa ja vian parametreja
tulee voida asetella vapaasti. Tämä on tärkeää erityisesti automaattisen testausympäristön kannalta, jotta testejä voidaan ajaa automaattisesti useita hieman eri parametreilla. Varsinaisella teknisellä toteutuksella ei ole niin väliä, kunhan se täyttää
simulaatiolle asetetut vaatimukset.
Käyttöliittymän käytön helppoudella on myös merkitystä simulaation kannalta.
Vian asettaminen ja siirtäminen toiseen osaan sähköverkkoa tulee olla suoraviivaista
eikä se saa vaatia tuhottomasti työtä. Yleisesti reaaliaikaista simulointia suoritetaan erillisellä erikseen simulointiin tarkoitetulla prosessorilla. Tämä lisää tarpeen
simulointimallin ohjelmakoodin kääntämisestä konekielelle. Yrityksistä riippuen ohjelmakoodin kääntäminen saattaa olla hidas prosessi, jopa 10-15 minuuttia järjestelmän
laajuudesta riippuen [34]. Todennäköisesti vian asettaminen vaatii kääntämisen,
mutta vikasuureen muuttaminen ei saisi olla hidas prosessi.
Vikatilanteet tulee myös toistaa simulaation ulkopuolella oikeille laitteille. Tämä
tarkoittaa sähköverkon suureiden vahvistamista todellisen verkon tasolle ja muiden
asiaan liittyvien signaalien vaihtoa simulaation ja oikeiden laitteiden välillä. Lyhyesti
sähköverkossa ilmenevien vikojen vaikutukset tulee toistaa simulaation sisällä sekä
ulkopuolella HIL-laitteistossa.
5.2.2

Muutosilmiöt

Simulaation tulee toistaa myös todellisessa maailmassa esiintyviä muutosilmiöitä.
Tämä on tärkeää, sillä järjestelmä toimii eri tavalla nimellisessä toimintapisteessä. Muun muassa releiden suojausfunktioissa saattaa olla muutosilmiöiden ajan
toiminnan estoja. Risteilijässä tapahtuvia muutosilmiöitä ovat esimerkiksi:
- Generaattorin tehonmuutokset ja käynnistäminen nollakuormasta,
- moottoreiden käynnistys ja sammutus ja
- muuntajien kytkentä.
Kaikki reaaliaikasimulaattorit eivät kykene mallintamaan generaattorin normaalia käynnistymistä [34]. Oikea generaattori käynnistetään sähköverkosta eristettynä
ilman sähköistä kuormaa. Generaattorin jännitteensäätäjä ryhtyy ohjaamaan magnetointivirtaa määrätyn kierrosluvun saavuttamisen jälkeen ja lopulta generaattori
pyörii nimellisnopeudella ja tuottaa halutun jännitteen. Sähkötehoa ei kuitenkaan
vielä kuluteta, mikä on osan reaaliaikasimulaattoreiden ongelma. Simulointiin käytetyt matemaattiset yhtälöt eivät pysy numeerisesti stabiileina, jolloin aitoa tilannetta
ei pystytä mallintamaan. Ongelman voi kuitenkin kiertää asettamalla generaattorille
staattisen kuorman ja lisäämällä tuotettua tehoa vastaavan määrän. Tällainen toimenpide vaatisi muutoksia oikeiden laitteiden ohjelmistoihin, erityisesti generaattorin
ohjaamiseen. Mikäli generaattori ja sen ohjaus on täysin simuloitu, ei staattisen
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kuormanlisäyksen merkitys ole niin suuri. Aiemmin esitellyt kaupalliset simulointiyritykset A ja B kykenevät tähän niin sanottuun kuolleen laivan käynnistykseen (eng.
Dead Ship Start).
Generaattoreissa tapahtuu muutosilmiöitä myös nimellisessä toimintapisteessä,
mikäli tapahtuu jotain yllättävää tai kytketään tai irrotetaan suuri kuorma. Tehontarpeen muuttuessa oleellisesti generaattoreiden täytyy vastata tähän muutokseen.
Tuotannon ja kulutuksen tulee olla tasapainossa, kuten aiemmin on todettu. Tällaisia
tilanteita voi tulla erityisesti risteilijän laitteiston virityksen alkuvaiheilla. Kuvitellaan tilanne, jossa verkkoon on kytketty kaksi generaattoria. Toinen generaattoreista
on selvästi tehokkaampi ja molemmat tuottavat sähköä täydellä teholla. Kuluttajista
sähköverkossa on ainakin yksi propulsiomoottori sekä hotellikuorma. Suurempaan
generaattoriin tulee vikatilanne, jonka johdosta generaattori irrotetaan sähköverkosta.
Pienemmän generaattorin tulisi nyt tuottaa yli kaksinkertainen teho nimellistehoonsa nähden. Mikäli tehonkulutusta ei saada nopeasti alas viimeinenkin generaattori
todennäköisesti joudutaan irrottamaan verkosta. Tämä johtaa niin kutsuttuun kuolleen laivan tilanteeseen. Esimerkki on kuitenkin yksi täysin mahdollisista tilanteista,
jolloin generaattoreiden tehonmuutokset ovat suuria. Tilanteen mallintaminen ja
mahdollisten ongelmatapausten toistaminen simulaatiossa mahdollistavat kyseisten
tilanteiden paremman ennakoitavuuden.
Moottoreiden kohdalla tapahtuu myös muutosilmiöitä, joita esiintyy erityisesti
käynnistyksessä. Generaattoreilta on verrattain pitkä matka keulapotkurin ohjausmoottoreille. Pitkällä kaapelilla esiintyy jonkin verran jännitehäviötä jo itsessään,
mutta suurin jännitekuoppa tulee tavasta ohjata moottoria. Useimmiten ohjauspotkurimoottorit ovat epätahtikoneita, joiden käynnistäminen suoraan sähköverkosta
johtaa hetkelliseen oikosulkuun. Käynnistysvirta pienenee moottorin käynnistyessä,
mutta alussa tapahtuva virtapiikki aiheuttaa jännitekuopan. Tilanteesta riippuen
relesuojaus saattaa toimia, ellei toimintaa ole estetty tai jännitekuoppa ole liian suuri.
Kyseisen ilmiön mallintaminen simulaatiossa on tärkeää laitteiston virityksen sekä
relesuojauksen toiminnan tarkastelun kannalta.
Muuntajien kytkentä jännitteellisiksi aiheuttaa verkkoon kytkentäsysäysvirran.
Tekninen kuvaus ilmiöstä esiteltiin ”Muuntajat” kappaleessa sivulla 12. Ilmiön mallintaminen simulaatiossa laskemalla muista sähkösuureista on hankalaa siten että
kytkentäsysäysvirta vastaisi todellista tilannetta. Sen sijaan todellisesta muuntajasta
mitattu kytkentäsysäysvirta voidaan toistaa sellaisenaan simulaatiossa helposti. Mittaamalla useamman erityyppisen muuntajan kytkentäsysäysvirta saadaan riittävästi
malleja ilmiölle. Sen jälkeen simulaatiossa vain toistetaan samat verkkoarvot, jotka
perustuvat todellisesta muuntajasta mitattuihin arvoihin. Edes osittainen kytkentäsysäyksen mallintaminen on tärkeää relesuojauksen kannalta. Kyseinen ilmiö voidaan
helposti tulkita ylivirraksi, jonka johdosta suojaus toimii. Ylivirran ja kytkentäsysäyksen erottaa toisistaan toisen harmonisen amplitudi, jota tarkkaillaan muuntajien
suojareleillä.
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5.2.3

Sähkön laatuun vaikuttavat tekijät

Sähkön laadulla on merkitystä järjestelmissä, joissa kuluttajat eivät ota tehoa sinimuotoisesti. Erityisesti elektroniikka tarvitsee hyvälaatuista sähköä toimiakseen
luotettavasti. Laivojen nykyaikainen sähköjärjestelmä sisältää hyvin paljon ohjauselektroniikkaa, jonka virheetön toiminta on kriittistä yleiselle toiminnalle. Sähkön
laatuun vaikuttaa pääasiassa jännitteen laatu, taajuuden stabiilius ja sähkön toimitusvarmuus. [6, s. 421]
Jännitteen laatuun liittyy monia tekijöitä. Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista
tuottaa täydellistä sähköä, jossa ei ole yhtään poikkeavuuksia. Täydellisen sähkön
tavoittelu lisäisi kustannuksia ja järjestelmien monimutkaisuutta ihan turhaan. Monet
laitteet sietävätkin jonkin verran vaihtelua. Sähkön laatu onkin usein määritelty
erikseen standardilla, jonka asettamissa rajoissa laitteiden tulee toimia. Eniten sähkön
laatuun vaikuttavat seuraavat asiat: [6, s. 421]
- Jännitteen taso verkon nimellisjännitteeseen verrattuna sekä jännitteen hitaat
vaihtelut ja jännite-epäsymmetriat,
- jännitehäiriöt eli jännitteen nopeat vaihtelut,
- jännitteen käyrämuodon vääristymät,
- taajuuden poikkeamat nimellisarvosta ja
- sähköntoimituksen keskeytykset.
Normaalitilanteessa jännitteen taso pysyy lähellä nimellisarvoa. Sähkölaitteiden
täytyy kestää kohtuullista jännitteen vaihtelua, sillä muuten niitä ei voisi käyttää
lainkaan. Jännitteen vaihtelulle on erilaisia määritelmiä ja termejä, mutta yleisesti
voidaan ajatella jännitteen muutoksen (eng. voltage change) tehollisarvon vaihteluna,
joka kestää tietyn ajan. Vaihtelu voi tapahtua tietyn jakson mukaan tai ilmentyä
minä tahansa ajankohtana. Jännitetason nopeat vaihtelut (eng. fluctuations) tarkoittavat jännitteen jaksollisia muutoksia, jotka säilyvät kymmenen prosentin rajoissa.
Välkyntä (eng. flickering) tarkoittaa tarpeeksi nopeaa jännitteen muutosta, joka
aiheuttaa ihmisen silmälle häiritsevää luminassivaihtelua valaistuksessa. [2, s. 135]
Nopeat jännitemuutokset voidaan mieltää jännitehäiriöiksi. Laivasovelluksissa jännitemuutoksia esiintyy eniten isojen moottoreiden käynnistyksissä. Yleisimmät haitat
nopeista jännitemuutoksista esiintyvät elektroniikkalaitteiden toiminnan häiriintymisenä. Nopeat jännitemuutokset voidaan havaita valaistuksen kirkkauden vaihteluna,
kuten aiemmin mainittu. Häiriöt ja vaikutukset riippuvat jännitemuutoksen esiintymistiheydestä, suuruudesta sekä niiden käyrämuodoista. Jännitteen amplitudin
vaihtelu aiheuttaa ongelmia, erityisesti valaistuksen kirkkauden tasaisuuteen. [6, s.
439]
Jännitekuopat (eng. voltage dip/sag) ovat verkossa lyhyen aikaa esiintyviä alijännitetilanteita. Jännitekuoppa ja alijännite eroavat toisistaan pääosin keston mukaan.
Yleisesti ottaen rajana pidetään yhtä minuuttia. Verkossa olevan jännitteen täytyy
myös laskea alle 90 %, mutta olla vähintään yksi prosentti nimellisarvosta [6, s. 440].
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Laivaverkossa jännitekuoppia voi syntyä oikosulkumoottorien käynnistyksen yhteydessä ja verkon maa- ja oikosulkutilanteissa. Jännitekuopat voivat olla symmetrisiä
tai epäsymmetrisiä, riippuen moneenko vaiheeseen vika vaikuttaa. Vain kolmevaiheinen vika aiheuttaa symmetrisen jännitekuopan. Suojareleiden tulisi kuitenkin toimia
nopeasti ja sulkea vika-alue pois verkosta noin sekunnin kuluessa [25].
Jännitteen käyrämuotoa vääristävät eniten harmoniset ja ei-harmoniset yliaaltojännitteet (eng. harmonics). Suurimmat yliaaltojen lähteet ovat puolijohdesyöttöiset
kuormat. Yliaallot kuitenkin summautuvat hyvin generaattoreiden ja moottoreiden
käämityksiin. Yliaaltojen sietokyvyn määrääkin enimmäkseen sähköverkon oikosulkuteho. Kolmivaiheverkossa olevat symmetriset yliaallot eivät summautumisen vuoksi
häiritse kuluttajan sähköistä toimintaa. Tämä saattaa kuitenkin kuormittaa nollajohtoa merkittävästi ja pahimmassa tapauksessa ylikuormitettu johto ei kestä kuormaa.
[6, s. 448]
Kuvassa 25 havainnollistetaan miten harmoniset jännitteet vääristävät käyrämuotoa. Ylimpänä kuvassa on perinteinen laivaverkon 60 hertsin taajuus. Sen alapuolella
kuvan keskellä on viides harmoninen taajuus, eli 300 hertsin sinisignaali. Perinteisesti
laivan verkossa olevien harmonisten kertaluvut ovat 5, 7, 11 ja 13 [25]. Vieläkin suurempia on, mutta niiden amplitudi on jo pieni suhteessa ensimmäisiin. Ideaalisessa
tilanteessa sähköverkossa esiintyy ainoastaan perustaajuutta, mutta aikaisemmin mai-

Kuva 25: Harmonisten jännitteiden summautuminen. Ylimpänä perustaajuus, keskellä ensimmäinen harmoninen ja alimpana kahden edellisen summa. Harmonisen
jännitteen suuruutta on liioiteltu ilmiön havainnollistamiseksi. Muokattu lähteestä
[6, s. 450].

51
nittujen tilanteiden yhteydessä verkkoon voi muodostua myös harmonisia taajuuksia.
Kaikki verkossa olevat taajuudet summautuvat keskenään ja jännitemuoto vääristyy.
Tämä on havaittavissa kuvan alareunassa olevasta summakäyrästä. Verrattuna yläreunassa olevaan perustaajuuteen ei harmoniset sisältävä siniaalto ole kovin puhdas.
Aaltomuoto muistuttaa enemmän saha- kuin siniaaltoa. Todellinen käyrämuoto ei ole
täysin kuvan kaltainen, sillä tässä ilmiötä on hieman liioiteltu havainnollistamisen
vuoksi. Jännitteen huono käyrämuoto voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia sähkön kuluttajille. Yliaalloille ja harmonisille onkin yleensä asetettu raja-arvot luokituslaitosten
ja standardien puolesta, joiden alla on pysyttävä.
5.2.4

Mallinnustekniset kysymykset

Eräässä jo nykyisellään käytössä olevassa simulointiohjelmassa laskentaväli on 50
mikrosekuntia. Kokemus on osoittanut, ettei se riitä jokaiseen tilanteeseen. Suorituskykyyn vaikuttaa varmasti myös simuloitavien laitteiden mallinnus ja taustalla
olevat matemaattiset yhtälöt, mutta simulaation aikavälin olisi hyvä olla hieman
nopeampi. Nopeuden tarve määräytyy suoraan mallinnettavista ilmiöistä. Ajatellaan
esimerkiksi sähköverkossa olevaa jännitteen siniaaltoa ja sen perusteella laskettavaa tehoa. Simulaation laskentaväli on suoraan verrattavissa näytteistysteoreemaan.
Mikäli laskentaväli on sopivasti puolet siniaallon taajuudesta, on mahdollista osua
jokaisella laskentahetkellä nollakohtaan. Laskentavälin on siis oltava riittävän pieni,
ettei hukata liikaa informaatiota simuloimisen aikana.
Simulointiväli määritellään laitteiston laskentatehosta. Kaikki simuloidun mallin
sähköiset arvot pitää pystyä laskemaan simulointivälin aikana. Ajan pitää olla myös
vakio, koska muuten ei käytetä samoja lähtöarvoja ja tulokset ovat erilaisia. Simulointi ei ole koskaan täysin reaaliaikainen. Se voi kuitenkin olla riittävän nopea, että
voidaan puhua reaaliaikaisesta simuloinnista. Mikäli laskentateho ei riitä eikä kaikkia
laskutoimituksia ehditä laskea simulointivälin aikana voi simulaatiosta tulla numeerisesti epästabiili. Näin käy erityisesti nykyiselle simulaattorille pienillä generaattorin
nopeuksilla [34]. Simulointiväli on liian nopea suhteessa tarvittavaan laskenta-aikaan.
Tällöin menetetään osa generaattoritoimintojen testaamisesta ja erityisesti kuolleen
laivan käynnistys. Simulointiväliä ei voi voida liikaa kasvattaakaan, että voidaan
puhua reaaliaikaisuudesta.
Tehokkuuteen vaikuttaa myös oleelliseesti eri lohkojen toiminta ohjelmistotasolla.
Jotkut ohjelmointikielet ovat tehokkaampia kuin toiset ja kaikissa kielissä voi tehdä
hyviä ja huonoja ratkaisuja. Esimerkiksi C-kielessä kokonaisluvun kasvattaminen
yhdellä voidaan tehdä muutamalla eri tavalla:
1. a = b++;
2. a = ++b;
Molemmat komennot ovat erilaisia vaikka suorittavatkin saman toiminnon. Ylemmässä muuttujaan a tallennetaan muuttujan b arvo, jonka jälkeen b:tä kasvatetaan
yhdellä. Alemmassa b:n arvoa kasvatetaan ensin ja sitten vasta tallennetaan muuttujaan a. Perus operaatiot eivät kuitenkaan usein ole ongelma vaan niiden käyttö
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kokonaisuutena. Huonosti toteutettu ohjelmakoodi kuluttaa turhaan resursseja ja
syö prosessoritehoa. Tällä on vaikutusta esimerkiksi simuloitujen releiden funktioiden rakentamiseen, mikäli se tapahtuu C-kielellä. Sama periaate koskee kuitenkin
muitakin kieliä. Tehokkuuteen ja erityisesti toimintaan vaikuttaa suuresti myös ohjelmointivirheet, joiden johdosta toiminto voi kuluttaa enemmän resursseja kuin olisi
tarpeen.
Simulointimallissa on ehdottomasti otettava huomioon todellisen maailman ilmiöitä. Ajatellaan tilannetta, jossa ohjaus tapahtuu kaukana ohjattavasta kohteesta
siten että ohjauksen ja signaalin perille saapumisen välissä on pieni aika. Kun sama
toistetaan simulaatiossa suoraan, ei viivettä oteta välttämättä huomioon. Se täytyy
mallintaa aina erikseen, sillä simulointiprosessorin sisällä välimatkat ovat todella
lyhyitä ja signaalin kulkuajat nopeita.
Myös muita epäideaalisuuksia on otettava huomioon. Esimerkiksi pitkillä sähkön
siirtomatkoilla täytyy ottaa huomioon siirtojohdon kapasitanssi ja reaktanssi. Kuvassa
26 on esitelty siirtojohdon sähköinen malli. Yksikään johto ei ole ideaalinen, joten
pientä jännitehäviötä on aina odotettavissa. Tätä kuvastaa vastus R1. Sarjaan
kytkeytyvä induktanssi L1 täytyy huomioida myös, mutta kapasitanssien C1 ja
C2 arvo on hyvin pieni lyhyillä matkoilla. Tällöin ne voidaan jättää kokonaan
huomiotta. Käytetyn siirtojohdon mallin tulee sopia sähköisesti lyhyille siirtojohdoille,
sillä laivassa olevien johtojen pituus on lyhyt verrattuna suurimman merkittävän
taajuuden aallonpituuteen.

Kuva 26: Siirtojohdon sähköinen malli. Muokattu lähteestä [6, s. 412]
Simuloinnissa täytyy lisäksi aina muistaa, ettei se koskaan vastaan täysin todellista tilannetta. Simuloidessa jotain todellisen maailman ilmiötä jotain jää aina pois.
Tietokone toimii binäärisillä tiloilla eikä jatkuvilla ilmiöillä, kuten tosimaailma. Näitä
voidaan kuitenkin mallintaa tiettyyn rajaan asti. Saatavilla olevan muistin määrä
määrittelee kuinka paljon lukuja voidaan tallentaa muistiin. Prosessorin arkkitehtuuri määrittelee kuinka pitkiä lukuja voidaan laskea kerralla. Lopulta prosessorin
tehokkuus asettaa kuitenkin lopullisen rajan järkevälle tarkkuudelle. Todellisessa
maailmassa kuitenkin esimerkiksi lämpötila ei vaihdu muutaman desimaalin hyppäyksin. Tarpeeksi tarkalla mittalaitteella voidaan mitata ääretön määrä desimaaleja,
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mikä ei kuitenkaan ole tarpeen. Tarpeeksi tarkkaan simulaatioon päästään jo äärellisellä määrällä desimaaleja. Tarkkuuden on oltava riittävä hyvään simulaatioon,
mutta se ei aina riitä. Todellisen maailman ilmiöiden mallintaminen saattaa olla
matemaattisesti haasteellista tai algoritmin laskemiseen tarvitaan huomattavasti
laskentatehoa. Liian yksinkertainen simulaatio ei taas välttämättä tuota haluttuja
tuloksia.
5.2.5

Kommunikointi eri lohkojen välillä

Laajan järjestelmätestauksen sisäinen kommunikointi on tärkeää, kuten aiemmin
on mainittu. Laitteiden täytyy vaihtaa informaatiota toistensa tilasta, sillä monet
toimenpiteet edellyttävät muiden laitteiden toimimista ensin. Esimerkiksi propulsiomoottoria ohjaava taajuusmuuttaja tarvitsee tiedon verkosta saatavilla olevasta
tehosta. Se tarvitsee myös jonkin ohjaussuureen ja käytettävä teho täytyy myös
tuottaa. Laivan laitteisto voidaan jakaa erilaisiin lohkoihin, kuten tehtiin kuvassa 24 sivulla 44. Jako on karkea, mutta kelpaa lohkojen välisen kommunikoinnin
havainnollistamiseen.
Tämän työn simulaatiossa lohkojen välistä kommunikointia tapahtuu kolmella eri
tavalla. Kaikkien näistä täytyy toimia kuten todelliset komponentit riippumatta siitä,
onko lohko simuloitu vai oikea. Ilman sujuvaa kommunikointia koko järjestelmän
testaus yhtenä isona järjestelmänä tuskin on mahdollista.
Ensimmäinen tapa vaihtaa informaatiota on kommunikoida kahden oikean laitteen
välillä. Tällöin tiedonvaihdon odotetaan olevan sujuvaa, koska samanlaiset laitteet
ovat käytössä todellisessa laivassa. Kaikki protokollat ja viestit toimivat kuten niiden
oletetaan toimivan. Ongelmatilanteita voi tulla liian pitkällä tiedonsiirtokaapelilla
jännitehäviöiden vuoksi. Tällöin on mahdollista käyttää optista väylää, mutta ensin
tarvitaan muunnos Ethernet-väylästä optiseen liityntään. Muunnos lisää viivettä
ja virheiden mahdollisuuksia, jotka on otettava huomioon. Kahden oikean laitteen
välisessä kommunikaatiossa tätä on helppo mallintaa lisäämällä vain samat muuntimet
kuin oikeassakin risteilijässä.
Toinen tapa sisältää yhden simuloidun ja yhden oikean lohkon. Tällainen tilanne
tulee esimerkiksi simuloidun suojareleen ja automaatioserverin välille. Simuloidun
lohkon toiminta eroaa jonkin verran oikeasta laitteesta. Mekaaniset liitynnät ovat
samat molemmissa, mutta simulaatioon täytyy ohjelmoida kirjasto jolla mallinnetaan
käytettyä protokollaa. Lisäksi simuloidun lohkon tulee sisältää toiminnallisuudet
tiedon vastaanottamiseen, lähettämiseen ja käsittelemiseen.
Kolmas tapa on kommunikoida täysin simulaation sisällä. Tällöin tiedonsiirron
periaatteella ei ole niin suurta merkitystä. Tärkeimpänä ominaisuutena on välittää
muualta tulevat viestit eteenpäin, kuten ne oikeassa verkossa näkyisivät.

54

5.3

Laitteiston vaatimukset

Tässä työssä määriteltävä simulaatio kattaa ainoastaan tarpeet vaihtosähköverkon
simulointiin. Simulaatioon kohdistetaan kuitenkin vaatimuksia myös tämän työn
ulkopuolelta. Näin ollen lopullisia vaatimuksia ei esitellä tässä työssä.
Laitteiston vaatimukset pohjautuvat suoraan yleisimpiin tilanteisiin, jotka halutaan toistaa simulaatiossa. Aluksi määriteltiin tarvittavien releiden määrä, joka
tulee suoraan selektiivisyydestä. Selektiivisyydestä puhuttiin aiemmin, jolloin esiteltiin myös yksinkertainen verkkorakenne ja miten siihen täytyy jaotella releitä.
Määritellään oikeiden releiden määrä kuitenkin vielä tarkemmin.
Keskimääräisessä risteilijässä päätaulu jakautuu kahteen osaan ja molemmilla puolilla on vähintään yksi generaattori. Simulaatiossa halutaan olla varmoja
molempien puolien olevan jännitteellisiä, joten sijoitetaan yksi generaattorin suojarele molemmille puolille. Kahdella releellä voidaan suojata myös kahta vierekkäistä
generaattoria, jolloin voidaan testata releiden välistä toimintaa generaattoreiden
vikatilanteiden yhteydessä. Selektiivisyyden vuoksi tarvitaan oikea rele päätaulujen
väliin. Lisäksi propulsioon aiheutettavat viat asettavat vaatimuksen kahdelle releelle.
Propulsiota voidaan syöttää kahden eri muuntajan avulla, joten molemmat vaativat
oman releen. Näin ollen yhteensä oikeita releitä tarvitaan vähintään viisi.
Releiden tarve lyhyesti kerrattuna:
- Kaksi (2) generaattorin suojarelettä.
- Yksi (1) päätaulujen väliin sijoitettava suojarele.
- Kaksi (2) suojarelettä, joiden sijainti vaihtelee aiheutettavan vikatilanteen
mukaan.
Kaikki viat eivät kuitenkaan liity propulsioon, joten oikeiden ja simuloitujen
releiden paikkaa täytyy voida vaihtaa. Tämän täytyy onnistua suhteellisen helposti,
sillä oikea risteilijä saattaa sisältää jopa 30 suojarelettä. Mikäli kaikkien sijainnista
halutaan testata jokin vikatilanne, työ ei saa olla suuri.
Releet asettavat myös omalta osaltaan vaatimuksen I/O-kanaville. Tyypilliset
yhdistelmät digitaalisia sisäänmenoja (DI) ja ulostuloja (DO) ovat 16DI + 10DO ja
23DI + 18DO [25]. Yleensä generaattorin suojareleessä on enemmän I/O-kanavia
laajempien funktioiden vuoksi. Kaikki I/O-kanavat eivät kuitenkaan ole käytössä ja
osa on jollain tapaa turhaa suojaustoimintoja testattaessa. Tällaisia ovat esimerkiksi
katkaisijan jousen tila ja valokaarivaroitus. Kyseisen kaltaiset I/O-signaalit voidaan
karsia pois simulaatiosta ja tuottaa ne erillisellä laitteella suoraan releelle. Näin
voidaan säästää I/O-väyliä muihin tarkoituksiin, mikäli tarvetta.
Oikeiden releiden kytkeminen HIL-simulaatioon edellyttää myös vahvistimia, joilla syötetään sähköverkon suureiden arvot suojareleille. Ideana on luoda suojareleelle
todellinen ympäristö, jossa se toimii kuten oikeassakin käyttökohteessa. Mittamuuntajien toisioissa signaalitasot ovat normaalitilanteissa yksi ampeeri ja 110 volttia.
Sopivien ylätasojen katsottiin olevan virralle kymmenen ampeeria huippuarvona ja
150 volttia jännitteen huippuarvona. Näin pystytään toistamaan yleisimmin esiintyvät vikatilanteet. Jännitteen huippuarvo nostettiin kuitenkin lopulta 180 volttiin,
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jotta vahvistimet ovat samoja kuin erään ulkopuolisen vaatimuksen asettamat erilliset
vahvistimet. Vahvistimien kaistanleveydeksi valittiin 10 kHz. Vaatimus asetettiin 50
harmonisen simulointitarpeesta, jolloin kaistanleveydeksi tulee 60 Hz perustaajuuden
mukaan 60 Hz · 50 = 3 kHz. Tähän asetettiin reilu varmuusvara, jolloin päädyttiin
10 kHz taajuuteen. Määritykset täyttävät vahvistimet osoittautuivat kuitenkin kustannuksiltaan todella kalliiksi ja kaistanleveyden vaatimus asetettiin 50 harmonisen
mukaan 3 kHz taajuuteen, jossa vaimennus on vielä 0 dB.

5.4

Laajennettavuus

Hyvän simulointilaitteiston täytyy olla helposti laajennettavissa ja muokattavissa.
Suojareleistä tulee aikanaan uudet laiteversiot, jotka saattavat erota edellisestä. Käytettävät mallit saattavat vaihtua, jolloin tarvitaan erilainen liityntä simulaatioon.
Myöhemmin saatetaan lisätä kokonaan uusia laitteita, joille täytyy järjestää tarvittava määrä I/O-kanavia sekä muut mahdolliset liitynnät. Järjestelmän laajentuessa
simulaation laskentatehon lisäys voi tulla tarpeeseen. Näin ollen olemassa olevan
laitteiston laajentaminen on mielekkäämpää kuin kokonaan uuden ostaminen. Laajentaminen täytyy kuitenkin voida tehdä kohtuullisin kustannuksin hyötyyn nähden
samalla tarjoten valmius uusien toimintojen tukemiseen.
Alkuvaiheessa määriteltyä simulaatiota ei välttämättä edes osteta kokonaisena
pakettina vaan osina. Tällöin saadaan pienempi osa järjestelmästä laboratorioon
ja voidaan testata toiminnallisuuksia osittain. Esimerkiksi sopivalla määrällä I/Okanavia ja vahvistimia voidaan testata suojareleen käyttäytymistä vikasuureiden
aikana. Lisättäessä simulaation laskentatehoa mukaan voidaan ottaa yhä enemmän
releitä ja muita laitteita. Toiminnallisuuksien määrä kasvaa uuden laajennuksen myötä ja lopulta saavutetaan alun perin määritelty laitteisto. Näin päästään vaiheittain
lopputavoitteeseen ja kustannuksetkin jakautuvat pidemmälle aikavälille.
Laajennusvaraa on hyvä olla, mutta alun perin mikä tahansa järjestelmä tulisi
suunnitella kattavaksi. Mikäli jokin haluttu toiminto otetaan käyttöön vasta joidenkin vuosien kuluttua, ei välttämättä ole mielekästä ostaa simulointikapasiteettia
etukäteen. Tällöin laajennus voidaan suorittaa myöhemmin.
Myös laajennuksen tarpeen suuruutta sekä paljonko järjestelmä laajentuu minimissään kerralla on syytä miettiä. Esimerkiksi aiemmin mainitut yritykset A ja
B laajenevat eri tavalla. Oletetaan, että tarvitaan yksi I/O-kanava lisää eikä sen
tyypillä ole väliä. Simulointilaitteistoa on pakko laajentaa, sillä kaikki saatavilla
olevat I/O-kanavat on käytetty eikä yhdestäkään voi luopua. Ensimmäisen yrityksen
laajentuminen tapahtuu ison laajennusyksikön avulla, johon mahtuu useita erilaisia laajennuskortteja. Mikäli tarvitaan lisää laskentatehoa, voidaan pääyksiköstä
aktivoida yksi prosessori lisää, olettaen etteivät kaikki ole jo käytössä. Ison hyppäyksen vuoksi laajennukselle tulee paljon kustannuksia. I/O-kanavia on kuitenkin
taas käytössä huima määrä. Toinen yritys laajenee pienemmällä hyppäyksellä ja on
näin ollen myös edullisempi. Laajentuminen tuo kuitenkin aina mukanaan uuden
simulointiyksikön, vaikka varsinaista tehontarvetta ei välttämättä tarvitsisi lisätä.
Eri järjestelmät siis laajenevat eri tavalla. Tämä on syytä huomioida omissa tarpeissa
valintaa tehdessä.
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6

Ehdotettu simulointikokonaisuus

Tässä osiossa pohditaan simulointiin ehdotettavan yrityksen valintaan johtaneita syitä, tarkastellaan aiemmin määritellyn IEC61850-standardin testauksen tuloksia sekä
esitellään valitun yrityksen laitteistoa tarkemmin. Esiteltävä simulointikokonaisuus
on ehdotus, joka täyttää asetetut simulointivaatimukset ja on paras mahdollinen
vaihtoehto.

6.1

Päätökseen vaikuttaneet syyt

Varsinainen kilpailu käytiin lopulta kahden eri yrityksen välillä, aiemmin esitellyt
A ja B. Loput ehdokkaista suljettiin pois aika alkuvaiheessa. Tämä johtui pääosin
heidän erikoistumisestaan tämän työn kannalta epäolennaisiin osa-alueisiin. Lopulta
yritys B nousi ensimmäiselle sijalle. Päätökseen johtaneita syitä esitellään seuraavaksi
enemmän.
Toiminnallisten lohkojen mallinnus onnistuu molemmilta yrityksiltä, mutta toiminnallisia eroja on. Ajatellaan simuloituja ja oikeita releitä. Projekteissa on
useita kymmeniä releitä, joista muutama on oikeita ja loput simuloituja. Oikeat releet halutaan vikalinjalle ja simuloidut releet tarvitaan täydentämään
relekokonaisuus automaatiolle. Vikalinjoja on kuitenkin useita ja oikeiden ja simuloitujen releiden paikkaa HIL-simulaatiossa täytyy vaihtaa. Tässä kohtaa on
iso ero käytettävyydessä. Simulinkissa, jota yritys A käyttää, ei voida suoraan
vedä ja pudota -periaatteella liikutella releitä simulaation sisällä. Lohkon signaalit täytyy asettaa uudelleen: Mittamuuntajien signaalit, releeseen liittyvän
katkaisijan signaalit sekä käyttöliittymän ohjausnapit. Yrityksellä B tämä on
helpompaa. Heidän oma käyttöliittymä simulaatiolleen toimii paremmin vedä
ja pudota -periaatteella. Releiden siirtelyyn vaadittava työ on pienempi. Tämä
on tärkeää, sillä vikatilanteita halutaan tehdä useisiin eri paikkoihin. Tämä
vaatii monta erilaista yhdistelmää simuloiduista ja todellisista releistä.
Molempien yritysten simulaatiot ovat tarpeeksi nopeita. Yrityksen B laitteisto on kuitenkin hieman nopeampi johtuen paremmasta hallinnasta alemman tason ohjelmakoodiin. Yritys B käytännössä toimittaa itse kehitetyn
sovellusympäristön, kääntäjän ja arkkitehtuurin. Näin estetään myös yhteensopimattomien kolmannen osapuolen päivitysten pääseminen asiakkaille eikä
ohjelma sisällä riippuvuuksia muihin ohjelmiin.
Simulaation käytettävyys täysin muihin asioihin kuin tässä työssä määriteltyyn laivasimulaatioon onnistuu paremmin yrityksen A simulink pohjaisella
ratkaisulla. Simulink itsessään mahdollistaa todella paljon ja internetistä on
mahdollista löytää valmiita malleja lukemattomiin eri tilanteisiin. Sillä voi siis
tehdä vähän kaikkea. Se on kuitenkin myös huono puoli. Tällöin ei keskitytä
niin paljon yhteen toiminnallisuuteen vaan tuetaan kaikkia ominaisuuksia. Yrityksen B ohjelmistolla ei taas tehdä muita simulointeja niin sujuvasti. Se on
kuitenkin mahdollista, mutta simulink tarjoaa tähän paremmat työkalut. Helppokäyttöisyyden vuoksi valinta tässäkin kallistui lopulta yritys B:n puolelle.
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Eri tilanteiden simuloiminen on tärkeää ja erilaisia testitapauksia on lukemattomia. Näistä yksi on kuolleen laivan käynnistys. Joissain tilanteissa kaikki laivan
generaattorit saattavat irrota sähköverkosta, jolloin sähköntuotanto loppuu.
Varavirtalähteet syöttävät tietenkin sähköä, mutta niitä ei ole tarkoitettu koko
laivan sähköistykseen. Laivan käynnistämiseen ensimmäisestä generaattorista
alkaen lukeutuu monia eri vaiheita. Näitä ovat esimerkiksi suojareleiden toiminnan estot käynnistystilanteessa, ensimmäisen generaattorin asettuminen
nimellisnopeuteen ja muiden tahdistaminen sähköverkkoon. Erään aikaisemman
simulointiyrityksen numeerinen ratkaisija ei ole pysynyt stabiilina tällaisissa
tilanteissa. Yrityksen A toimesta toiminnallisuuden saaminen vaatii hieman
virityksiä, mutta on kuitenkin tehtävissä. Yrityksen B simulaatio pysyy todistettavasti stabiilina. Eri tilanteiden simuloimiseen ei syntynyt ensisijaista
suosikkia, sillä molemmat yritykset suoriutuvat näistä hyvin.
I/O-kanavat. Fyysisenä laitteistona yrityksellä A on hieman paremmat analogiset
I/O-kanavat. Ne ovat tarkempia, nopeampia ja toimivat laajemmalla volttialueella. Volttitasoja voidaan kuitenkin aina nostaa, mutta tällöin kahden
vierekkäisen volttitason välinen potentiaaliero suurenee eli muuntimen herkkyydestä tulee huonompi. Yrityksen A laitteistoon mahtuu myös paljon enemmän
I/O-väyliä ja niiden laajentamiseen ei tarvita uutta prosessointiyksikköä. Tämä
on yrityksen B yksi huonoimmista ominaisuuksista. I/O-kanavat on sidottu samaan yhteyteen prosessointiyksikön kanssa, jolloin yhden I/O-kanavan vuoksi
voi joutua ostamaan kokonaan uuden prosessointiyksikön. Kanavia voi kyllä multipleksata, mutta tällöin yhden kanavan lukeminen ei ole välttämättä
tarpeeksi nopeaa. Vaikka yrityksen A tuotteet ovat tässä asiassa parempia,
valinta kohdistuu silti yritykseen B. I/O-kanavia saadaan riittävästi ja niiden
suorituskyky on tarpeeksi hyvä.
Sähköverkon suureiden vahvistukseen käytettävät vahvistimet ovat erilaisia
yritysten kesken. Yritys A ei suunnittele näitä itse kovin laajalle toimintaalueelle vaan ostavat ne kolmannelta osapuolelta. Tämä johtaa siihen, että
markkinoilta löytyvät vaatimukset täyttävät vahvistimet ovat suhteellisen kalliita. Yritys B taas suunnittelee vahvistimet itse operaatiovahvistimien ympärille.
Näin saadaan kustannustehokkaat ja ilman ylimääräisiä ominaisuuksia olevat
vahvistimet.
Yritysten nykyinen maine vaikutti myös valintaan osaltaan. ABB:n eri osastoilla
on aikaisempaa kokemusta molempien yritysten laitteista. Näiden kokemuksia
vertailemalla voiton vei taas yritys B. Erityinen maininta tuli nopeista liikkeistä
ohjelmistotuen kanssa.
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6.1.1

IEC-väylätesti ja tulokset

Kuten aiemmin on todettu, IEC61850-väylän toimivuus on kriittistä. Näin ollen
laitetoimittajien osaamista kyseisestä asiasta testattiin. Yrityksellä A on aikaisempaa
kokemusta GOOSE- ja MMS-viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta, mutta
yritykselle B asia on uusi. Näin ollen he suorittivat aiemmin määritellyn IEC-väylän
toimivuustestin. Testi määriteltiin kappaleessa 4.3 sivulla 40. Suoritettu testi noudatti
hieman eri kaavaa, mutta sisälsi samat pääpiirteet kuin määritelty testi. Varsinainen
testaus suoritettiin yrityksen B tiloissa.
Testilaitteisto on esiteltynä kuvassa 27. IEC-testiin tarvittavat laitteet ovat kuvassa ylimpänä oleva ABB:n REF615-sarjan rele, kaapin sisällä yläreunassa oleva
simulointiprosessori sekä näiden välissä oleva Ethernet-kytkin, jonka avulla rele
kytkeytyy simulaatioon. Muut kuvassa näkyvät laitteet ovat muille yrityksille suunniteltuja laitteita. Keskellä oleva iso kosketusnäyttö on ohjauslaite sähköverkossa
oleville suodattimille. Alimpana on Woodwardin jännitteensäätäjä, jonka avulla
generaattori saavuttaa nimellisen pyörimisnopeuden ja synkronoituu verkkoon.
Varsinainen väylätesti koostui kahdesta eri testitapauksesta. Ensimmäisessä tapauksessa testattiin yksinkertaista GOOSE-viestin lähetystä oikealta releeltä simulaatioon ja takaisin. Tämä toteutettiin aiheuttamalla ylijännite oikean releen näkemään
verkkoarvoon, jolloin sen ylijännitesuojaus toimii. Samalla rele lähettää GOOSEviestin omasta tilastaan sekä katkaisijoiden tilatiedot. Oikea rele on kytketty omaan
virtuaaliseen verkkoonsa, joka näkyy kuvasta 28. Virtuaalinen verkko sisältää neljä
katkaisijaa Q0-Q2 ja Q9. Ensimmäisten katkaisijoiden avulla virtuaalista verkkoa
voidaan katkoa eri osiin ja jälkimmäisellä katkaisijalla voidaan simuloida maasulkuvikaa. Tätä toimintoa ei kuitenkaan hyödynnetä tässä testissä. Kuvan oikeassa
reunassa on painonapit katkaisijoiden ohjaamiseen ja ledivalot niiden tilan ilmaisemiseen. Oikean releen virtuaalinen verkko on siis eri kuin HIL-simulaattorissa
oleva sähköverkko. Nyt aiheutettaessa ylijännite oikealle releelle se lähettää tiedon
suojauksen laukeamisesta sekä mainittujen katkaisijoiden tilat GOOSE-viesteinä
HIL-simulaatioon. HIL-simulaatiossa on vastaava verkkomalli kuin oikean releen
virtuaalinen verkko, mutta katkaisijoiden arvot luetaan GOOSE-viesteinä. Ensimmäisen testin toisessa osassa HIL-simulaatiosta lähetettiin GOOSE-viesti, joka estää
oikean releen ylijännitetoiminnon.
Ensimmäinen testi sujui ongelmitta ja rele käyttäytyi odotusten mukaisesti. Katkaisijoiden tilatieto kulkeutui GOOSE-viestinä HIL-simulaatioon, jossa pystyimme
niitä tarkastelemaan. Myös tieto suojauksen toimimisesta kulkeutui ongelmitta.
HIL-simulaatioon rakennettu painike, joka määritteli onko oikean releen ylijännitesuojaus estetty vai toiminnassa, toimi odotusten mukaisesti lähettäen määritellyn
GOOSE-viestin riippuen tilastaan.
Toinen testitapaus oli hieman laajempi ensimmäiseen verrattuna. Tällä kertaa
HIL-simulaatiossa olevaa verkkoa laajennettiin ja mukaan otettiin myös yksi simuloitu rele. Molemmissa testitapauksissa sekä oikeat että simuloidut releet saavat
määritykset SCL-tiedostosta. Simuloitu rele vastaanottaa ja lähettää GOOSE-viestejä
määritysten mukaisesti sekä sisältää C-koodilla toteutettua suojaustoiminnallisuutta.
Tässä testitapauksessa määriteltiin oikea rele avaamaan katkaisijat ylijännitesuojauk-

59

Kuva 27: Ennalta määritellyn IEC61850-toimivuustestin laitteisto. Ylimpänä ABB:n
Relion R -sarjan rele ja alempana simulaation prosessori ja muiden yritysten ohjauskortteja.
sen toimimisesta sekä käskemään simuloitua relettä avaamaan oma katkaisijansa.
Simuloidun releen suojaus toimii myös itsenäisesti säätämällä HIL-simulaattorissa
olevan verkon jännitearvoja ylijännitteen puolelle. Simuloitu rele havahtui ensin
pienellä ylijännitteellä ja avasi katkaisijan asetellun aikaviiveen jälkeen.
Myös toinen testi sujui ongelmitta ja sekä simuloitu että oikea rele käyttäytyivät odotusten mukaisesti. Oikean releen suojauksen toimiessa myös simuloitu rele
avasi oman katkaisijansa. Oikean releen virtuaalisen verkon katkaisijatietoja pystyi
tarkastelemaan HIL-simulaatiosta, kuten ensimmäisessä testitapauksessa. GOOSE-
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Kuva 28: IEC-väylätestiin käytetyn releen etupuoli. Vasemmalla näkyvissä verkkokonfiguraatio ja oikealla painonapit katkaisijoiden kytkemiseen ja potentiometrit
verkko-arvojen asettamiseen.
viestit eivät liikkuneet laitteiden välillä irrotettaessa Ethernet-kaapeli, kuten odotettiin. Oikean releen ylijännitesuojaus ei enää saanut simuloidun releen katkaisijoita
avautumaan. Ethernet-kaapeli kytkettiin takaisin oikean releen suojauksen olleen
lauenneena ja simulaation ei. Oikea rele lähettää määritellyn kymmenen sekunnin
välein kaikki GOOSE-viestit uudelleen, jolloin simuloidun releen suojaus toimi myös.
IEC-testitapausten perusteella yritys B vakuutti osaamisensa IEC61850-standardin
hallitsemiseen. Ilman kyseisen standardin hallitsemista ei releiden välinen kommunikointi onnistu. Releet ja niiden toiminnot ovat kuitenkin tämän työn keskeisin osa.
Erityisen tärkeitä kohtia testitapauksissa olivat:
1. Standardin mukainen protokollan implementointi osaksi simulointiympäristöä.
2. GOOSE- ja MMS-viestien aikakriittisyys ja lähetysvälin määrittely.
3. SCL-tiedoston avulla määriteltävä simuloitu rele.
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6.2

Valitun yrityksen laitteisto

Yrityksen B fyysinen laitteisto koostuu pääosin kahdesta eri osasta. Varsinainen
prosessointiyksikkö ja I/O-kanavien liityntäyksikkö. Prosessointiyksikkö suorittaa
varsinaisen simuloimisen ja sisältää I/O-kanavat. Kanavien mahdollinen signaalinmuokkaus kuitenkin hoidetaan liityntäyksikössä, joka sisältää myös mahdolliset
vahvistimet.
Kaikki laitteet sijoitetaan yhteen kaappiin ja kutakin yksikköä tulee kolme
kappaletta. Näitä ovat prosessointiyksikkö sekä erilliset liityntäyksiköt vaihto- ja
tasasähkölle. Tässä työssä on käsitelty vain vaihtosähköön liittyviä osia, mutta myös
tasasähköön liittyviä osia halutaan simuloida. Kuitenkin vain kolme liityntäyksikköä
voi olla kerralla yhdistettynä prosessointiyksikköön, joten vaihdettaessa tasa- ja
vaihtosähkölaitteiden välillä täytyy prosessointiyksiköiden ja liityntäyksiköiden väliset
lattakaapelit kytkeä haluttuihin liityntäyksiköihin. Yhteen prosessointiyksikköön voi
liittää vain yhden liityntäyksikön, kuten aiemmin mainittiin.
Yhden laitteen mukana tulee aina tietty määrä analogista ja digitaalista I/O:ta,
joiden signaaleja voi muuttaa mieleisikseen. Esimerkiksi analogiset signaalit ovat
vakiona ±10 volttia, mutta ne voidaan muuttaa muotoon 4..20 mA. Kolmella prosessointiyksiköllä saadaan taulukon 2 mukaisesti I/O-kanavia.
Taulukko 2: Kolmen yritys B:n prosessointiyksiköllä saatava I/O-määrä.
I/O-tyyppi Määrä
AI
24
AO
96
DI
96
DO
96

Kuva 29: Yritys B:n simuloinnin seuraamiseen ja ohjaamiseen käytettävän käyttöliittymän toimintoja.
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Kuvassa 29 on vielä esitelty simulointiarvojen tarkkailuun ja vaikuttamiseen
käytettäviä työkaluja. Kuvan vasemmalla reunalla on kaksi painonappia (Start ja
Stop) joihin voi ohjelmoida haluamiaan toimintoja. Tällainen voisi olla esimerkiksi
jonkin harmonisen kytkeytyminen ja poistuminen verkosta tai moottorin käynnistys
ja sammutus. Ylhäällä olevasta mittarista voidaan seurata esimerkiksi sähköverkon
jännitettä tai mitä tahansa muuta suuretta. Liukusäätimillä voidaan muuttaa jonkin
simuloidun suureen arvoa, esimerkiksi lisätä ylijännitettä haluttu määrä. Lisäksi
valoja voidaan käyttää ilmaisemaan loogisia tiloja. Sovelluksesta löytyy myös monia
muita ominaisuuksia mainittujen lisäksi. Erikoisin ominaisuus on mittarien lisääminen
simulaation ollessa käynnissä. Mittarin voi linkittää mihin tahansa arvoon tai asettaa
painonappi ohjaamaan haluamaansa suuretta.
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7

Yhteenveto ja loppupäätelmät

Tässä luvussa suoritetaan lyhyt katsaus koko työhön sekä tehdään loppupäätelmät
määritellystä simulaatiosta.

7.1

Yhteenveto

Tämän työn tarkoituksena oli määritellä tarpeet simulaatiolle, jolla voidaan simuloida laivan sähköverkkoa ja erityisesti siinä olevia suojareleitä. Lisäksi myöhemmässä
vaiheessa on tarkoituksena suorittaa laajempaa järjestelmätason testausta. Tällöin
voidaan varmistua laitteiden säädöistä ja yleisestä toiminnallisuudesta ennen niiden
varsinaista käyttöönottoa. Ongelmatilanteiden välttäminen käyttöönotossa sujuvoittaa työtehtäviä ja lisää luotettavuutta toimittajaan. Näin ollen määritellyllä simulaatiolla voi olla tulevaisuudessa suuri merkitys vähennettäessä virhetilanteista johtuvia
kuluja. Tarve diplomityölle syntyi nimenomaan tarpeesta vähentää käyttöönoton
aikaisia kustannuksia.
Ennen diplomityön aloittamista määriteltiin vain tarve simulaatiolle ja sen käyttökohteelle. Erityisen järjestelmätason testauksen kokemuksen puutteen vuoksi päätettiin simulaatio ostaa avaimet käteen -periaatteella. Varsinainen diplomityö alkoi
tutkimalla eri yrityksiä, jotka kykenevät sähköverkon simuloimiseen. Tällaisia yrityksiä on markkinoilla useita, mutta haasteena oli laaja järjestelmätason simulaatio.
Lopulta soveltuvia yrityksiä jäi enää kaksi, joita kilpailutettiin keskenään.
Ennen yritysten lähestymistä määriteltiin karkeat tavoitteet HIL-simuloinnille.
Näin avattiin keskustelua ja saatiin varmuutta yritysten osaamisesta toimittaa haluttu simulaatio. Tämän jälkeen simulaatio määriteltiin tarkemmin, sisältäen kuvauksen
tarvittavista I/O-kanavista, eri vahvistimien ominaisuuksista ja koko järjestelmän laajuudesta. Teknistä keskustelua jatkettiin pitkään molempien yritysten kanssa, lopulta
saavuttaen viimeinen versio simulaation määrityksistä. Tämän pohjalta molemmilta
yrityksiltä saatiin kustannusarviot omien simulointituotteidensa toimittamisesta.
Simulaation määrittämisen aikana suurimpia haasteita olivat käytettävät vahvistimet, IEC61850-standardi ja järjestelmän toimiminen kokonaisuutena. Toisen
yrityksen kanssa ei päästy koskaan täydelliseen ratkaisuun vahvistimien osalta, sillä
he ostavat ne kolmannelta osapuolelta. Pääosin ongelmaksi muodostui ominaisuuksien
määrä ja niiden mukana tuleva hinta. Täydellisesti pelkästään ABB:n määrittelemiin tarpeisiin sopivia vahvistimia ei löytynyt, vaan ne sisälsivät aina ylimääräisiä
ominaisuuksia tai eivät täyttäneet vaatimuksia. Toinen yritys suunnittelee vahvistimet itse operaatiovahvistimien ympärille, jolloin ne eivät myöskään sisällä turhia
ominaisuuksia. IEC-väylän epävarmuuksien poistamiseksi määriteltiin erillinen testi,
jonka toinen yrityksistä suoritti. Testin jälkeen IEC-standardin osaamisesta vakuututtiin. Toisella yrityksellä oli aiempaa kokemuksesta väylän käytöstä, joten heiltä ei
pyydetty kyseistä testiä samassa muodossa. Heiltä riitti aiempien projektien esittely.
Järjestelmätason testauksesta ei saatu erillistä näyttöä, sillä simuloinnin laajuutena
tämä on uusi. Yritysten kykyyn sen hallitsemiseksi kuitenkin luotetaan.
Tämän työn aikana ei vielä tehty ostopäätöstä, mutta yritys B esiteltiin tarkemmin ja sen ostamista suositellaan. Simulointilaitteisto sisältää myös pienen laajen-
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nusvaran tulevaisuuden suunnitelmille sekä kyseiseen laitteistoon voi aina ostaa lisää
prosessointitehoa ja I/O-kanavia. Mielestäni simuloinnin määrittely onnistui hyvin
ja ehdotettu yritys on tähän tarkoitukseen paras.

7.2

Loppupäätelmät

Simulaation teknisen määrittelyn edetessä erityisesti vahvistimet tuottivat ongelmia.
Todellisen ympäristön luominen releen ympärille oli useampia tapoja, joista lopulta yksi valittiin. Vaihtoehtoina oli käyttää useita erilaisia vahvistimia tai poistaa
tehoaste releistä. Näin olisi voitu luopua vahvistimista releiden osalta. Tämän työn ulkopuolisten vaatimusten täyttämiseksi kaikista vahvistimista ei olisi voitu kuitenkaan
luopua. Lisäksi releiden tehoasteesta luopuminen olisi tuonut myös omat ongelmansa.
Jonkun täytyy poistaa tehokomponentit releen mittamuuntajien sisäänmenosta, jotta
analoginen I/O-signaali voidaan kytkeä suoraan logiikkatasolle. Tällöin kytkentä ei
enää ole sama kuin todellisessa tilanteessa vaikka olisikin lähes vastaava. Simulaation
ideana on kuitenkin testata järjestelmää kokonaisuutena, kuten se toimisi oikeassa
ympäristössään. Ja toisaalta, ehdotetun yrityksen vahvistimet eivät loppujen lopuksi
ole suuri menoerä.
HIL-simulointi itsessään on hyvä tapa testata laitteistoa. Menetelmää voisi soveltaa laajemminkin, myös muiden yritysten toimesta. Testaaminen simuloimalla
mahdollistaa paljon asioita, joita todellisessa tilanteessa ei haluta tehdä. Näiden
ääritilanteiden testaaminen maksaa minimissään vain simulaation kuluttaman sähkön verran. Vaaratilanteita syntyy selvästi vähemmän ja loukkaantumisen riski on
olematon. Tällaisia ääriesimerkkejä ovat esimerkiksi vakavat viat sähköverkossa tai
muissa laitteissa, kaikkien generaattoreiden yhtäaikainen sammuminen ja minkä
tahansa muun tärkeän laitteen hajoaminen. Kyseisten vikojen testaaminen laivalla
on myös kallista sekä niiden korjaaminen saattaa vaatia pitkän huoltoajan. Näin
ollen laboratoriossa on hyvä harjoitella ja tutkia järjestelmässä tapahtuvia suuria
vikoja.
Kaiken kaikkiaan määritelty simulaatio onnistui hyvin ja toimittajaksi valittiin
paras vaihtoeto. Simulointiyritys on pieni, mutta se on myös sen vahvuus. Pienuuden vuoksi se on valmis räätälöimään enemmän omia tuotteitaan. Toisaalta heidän
liiketoimintansa myös rakentuu osittain räätälöidyistä tuotteista. Vain prosessointiyksikkö on vakio ja I/O-liitynnät sisällään pitävä liityntäyksikkö tehdään asiakkkaan
tarpeiden mukaisesti.
Tällä diplomityöllä on hyvin onnistuessaan suuri potentiaali laajentua muihin
osa-alueisiin testauksen lisäksi. Simulointilaitteistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi
laivahenkilökunnan opastuksessa vikatilanteiden sattuessa ja järjestelmien toiminnan
esittelemiseen asiakkaille.
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