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Monet sähkömoottoreilla toimivat pumppujärjestelmät ovat vaikeissa paikoissa huollon kannalta. 

Niiden kunnosta ja toiminnasta olisi kuitenkin hyvä pitää tarkkaa seurantaa, sillä vikaantuessaan ne 

voivat aiheuttaa suuria kustannuksia. Erityisesti sähkömoottorit kuluttavat myös huomattavia määriä 

sähköä, ja niiden energiatehokkuus olisi tärkeää pitää parhaalla mahdollisella tasolla.  

 

Viimatech Oy on kehittämässä sähkömoottori-pumppu-järjestelmille suunnattua seurantatyökalua, 

joka seuraisi kyseisten järjestelmien toimintaa, huoltotarvetta ja energiankulutusta. Seuranta tapah-

tuisi sitä varten kehitetyn tiedonkeruulaitteen välityksellä mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Työkalun on sovelluttava jo olemassa olevien järjestelmien seuraamiseen, minkä vuoksi on tärkeää 

kehittää siitä helposti ja nopeasti räätälöitävissä oleva.  

 

Sähkömoottori-pumppu yhdistelmien kanssa seurantatyökalun toiminta on jaettu kahteen osaan: säh-

kömoottorilta saatavaan pyörimisnopeuteen ja vääntömomenttiin, sekä näiden kahden avulla lasket-

taviin pumpun toimintaparametreihin. Sähkömoottorien kohdalla seuranta toimii parhaiten yleispä-

tevän laskentamallin kautta. Mallille voidaan syöttää sähkömoottorin kilpiarvot, jolloin se mukautuu 

tutkittavaan moottoriin. Tämän jälkeen mallin tarvitsee vain saada mitattuja arvoja moottorille syö-

tettävästä yhden vaiheen virrasta, jonka avulla se pystyy estimoimaan sähkömoottorin pyörimisno-

peuden ja vääntömomentin.  

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kolmivaiheisille oikosulkumoottoreille kehitetyn laskentamallin 

toimintaperiaatetta ja tarkkuutta mallin jatkokehityksen kannalta. Laskentamallin toimintatapa käy-

dään läpi sekä puhtaasti matemaattiselta kannalta että itse laskentaskriptin toiminnan kautta. Mallille 

suoritetaan sen tarkkuuden tutkimista varten testejä, jotka simuloivat virhettä virranmittauksessa 

sekä moottorin poikkeamista kilpiarvoistaan. 

 

Avainsanat: oikosulkumoottori, pumppu, laskentamalli, estimointi, simulointi, Matlab, pyörimisno-

peus, vääntömomentti, toimintaperiaate, tarkkuus, Viimatech 
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Many electric motor-driven pumps are installed in difficult locations from maintenance’s point of 

view. However, their condition and performance should be closely monitored, since they can cause 

great costs in case of failure. Electric motors can also consume significant amounts of electricity and 

it is important to maintain their energy efficiency at best achievable levels.  

 

Viimatech Oy has been developing a monitoring instrument targeted to electric-driven pump sys-

tems. This instrument tracks the performance, need of maintenance and energy consumption of said 

systems. The tracking would be carried out as cost-effectively as possible via a datalogger specifi-

cally developed for this task. The tracking instrument must be suitable for systems that are already 

existing, which requires it to be fast and easy to configure. 

 

This tracking instrument’s operation has been divided into two sections in the case of electric driven 

pumps: rotation speed and torque of the electric motor, and operating parameters of the pumps which 

can be calculated with the previously mentioned two values. With electric motors the tracking works 

best through a universal computational model. When given the input of motor specific nominal val-

ues the model adapts to each system. After the adaptation the model only needs value for single-

phase current, with which it can calculate the estimates for axis rotation speed and torque transferred 

to the pump.  

 

In this bachelor’s thesis the three-phase induction motor computational model’s working principle 

and accuracy are examined for the benefit of its further development. The computational model’s 

working principle is studied from both mathematical and programmatic view. Certain tests are run 

to verify the model’s accuracy.  

 

Keywords: induction motor, pump, computational model, estimation, simulation, Matlab, rotational 

speed, torque, functionality, accuracy, Viimatech 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

 

 

PNS  pienimmän neliösumman menetelmä 

 

cos φ  tehokerroin 

f  taajuus   [Hz] 

I  virta   [A] 

L  induktanssi  [H] 

L  vaihe 

m  vaiheiden lukumäärä 

n  pyörimisnopeus [rpm] 

P  teho   [W] 

p  napapariluku   

R  resistanssi  [Ω] 

S  näennäisteho  [VA] 

U  jännite   [V] 

X  reaktanssi  [Ω] 

Z  impedanssi  [Ω] 

 

 

Ala- ja yläindeksit 

 

0  tyhjäkäynti 

1, 2, 3  vaiheiden numerot 

Fe  rauta 

h  haja- 

imag  imaginäärinen (osuus) 

kr  kuormitusresistanssi 

lh  lisähäviöt 

lj  liitinjännite 

lähtö  moottorilta lähtevä 

m  magnetointi 

mek  mekaaninen 

mv  magnetointivirta 

n  nimellinen, nimellis- 

r  roottori 

reaal  reaalinen (osuus) 

s  synkroninen 

st  staattori-  

sym  symmetrinen  

syöttö  moottorille syötettävä 

vaihe  vaihe-   

vrt  vertailu 

 

’  staattoripuolelle redusoitu 

*  kompleksikonjugaatti 
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1. JOHDANTO 

Sähkömoottorit kuluttavat huomattavan suuren osan teollisuuden vaatimasta sähköenergi-

asta. Niiden on arvioitu kuluttavan maailmanlaajuisesti noin 60-70 % prosenttia teollisuuden 

sekä noin 40-46 % koko maailman sähköntarpeesta. Valtioiden välillä sähkömoottorikäytöt 

vievät 31-54 % koko maan sähköenergiasta. (IEA 2011) (Falkner & Holt 2011) (Haukkasalo 

2009) 

 

Käyttösovelluksia sähkömoottorikäytöille teollisuudessa ovat erityisesti kompressorit (32 % 

tarpeesta), mekaaninen liike (30 %), pumput (19 %) sekä puhaltimet (19 %). International 

Energy Agency on painottanut nimenomaan pumppujen ja oikosulkumoottoreiden tärkeyttä 

nopeussäädön ja puhaltimien lisäksi, kun halutaan saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa. 

(Falkner & Holt 2011) 

 

Viimatech Oy:n tavoitteena on mahdollistaa rahallisia ja tehollisia säästöjä sähkömootto-

reilla toimivissa pumppujärjestelmissä. Tähän tavoitteeseen pyritään erityisellä seurantajär-

jestelmällä, joka saa tietoa laitteiston tilasta mahdollisimman vähäisillä mittauksilla. Tar-

peeksi kattavien tilatietojen perusteella pystytään ennakoimaan kyseisen laitteen tai järjes-

telmänosan huoltotarvetta, sekä harkitsemaan muutoksia energiatehokkuuden paranta-

miseksi. 

 

Riittävän tarkkojen mittaustuloksien lisäksi on olennaista pystyä laskemaan niistä enemmän 

tietoa, mitä varten Viimatech Oy on kehittänyt malleja muun muassa sähkömoottoreille. 

Tässä työssä tutkittavan mallin on tarkoitus pystyä laskemaan kolmivaiheisen sähkömootto-

rin tuottama vääntö ja pyörimisnopeus yhden vaiheen virranmittauksen perusteella.  

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tehdä kirjallisuuskatsaus kolmivaiheisten oikosul-

kumoottorien toimintaan sekä niiden matemaattiseen ja sähkötekniseen mallintamiseen. Kir-

jallisuuskatsauksen lisäksi tutkitaan Viimatech Oy:n kolmivaiheiselle oikosulkumoottorille 

tarkoitetun Matlab-mallin toimintaa ja tarkkuutta, sekä selvennetään sen yhteyttä kirjalli-

suuskatsauksen moottorimalliin. Matlab-mallille tehdään herkkyysanalyysi erilaisten lähtö-

arvojen kanssa ja analyysin tuloksien perusteella vertaillaan eri lähtösuureiden merkittä-

vyyttä mallin paikkansapitävyyden kannalta.  

 

Mallin tarkkuutta tutkitaan lisäksi kahden eri kokoisen oikosulkumoottorin mittausdatan 

kanssa. Mallin antamia tuloksia vertaillaan mittauksissa saatuihin lukuihin, minkä lisäksi 

tehdään myös herkkyysanalyysi simuloidun mittausvirheen kanssa.  
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2. OIKOSULKUMOOTTORI 

Tyypillinen tapa luokitella sähkömoottoreita on erotella vaihtosähkö- ja tasasähkömoottorit 

toisistaan. Vaihtosähkömoottorit voidaan jakaa edelleen esimerkiksi epätahti- ja tahtikonei-

siin. Epätahtimoottoreissa roottori pyörii eri nopeudella kuin magneettikenttä ja tahtiko-

neissa niiden pyörimistahdit ovat samat. Yleisin sähkömoottorimalli on kolmivaiheinen oi-

kosulkumoottori, joka edustaa vaihtosähkömoottoreita ja epätahtikoneita. (Aura & Tonteri 

1994) 

 

Kuvassa 2.1 on esitettynä eri kokoisia sähkömoottoreita. Kuvasta nähdään sähkömoottorille 

tyypillinen ulkomuoto, jonka tunnistettavin piirre on pyöreä moottorin runko jäähdytysri-

poineen. Moottoreiden etupuolella näkyvät niiden akselit, ylhäällä oleva liitäntäkotelo on 

moottorin kytkentöjä varten. 

 

 

Kuva 2.1 Tyypillisiä sähkömoottoreita ulkoapäin kuvattuna. (ABB 2018) 

 

Oikosulkumoottorit voidaan mallista riippuen kytkeä liitäntäkotelossaan Y- eli tähtikytken-

tään tai D- eli kolmiokytkentään, jotkin mallit soveltuvat molempiin. Tietyntyyppisten säh-

kömoottorien käynnistyksessä voidaan myös käyttää tähtikolmiokäynnistintä. Käynnistin 

pienentää moottorin käynnistysvirtaa ja -momenttia, koska tähtikytkennässä yhden vaiheen 

jännite on 
1

√3
 pääjännitteestä, kun taas kolmiokytkennässä jokaisen vaiheen jännite on yhtä 

suuri kuin pääjännite. Pienempi jännite saa moottorin pyörimään hitaammin pienemmällä 

momentilla, joka on tähtikytkennässä noin 33 % kolmiokytkennän momentista. Tähtikol-

miokäynnistintä käytettäessä moottori käynnistetään tähdessä ja kytkentä vaihdetaan kolmi-

oon vasta, kun lopullinen pyörimisnopeus on saavutettu, tai muun ennalta määrätyn ajan 

kuluttua. (ABB 2011) (Aura & Tonteri 1986) (Electrical Technology 2017) 

 

Moottorikilpi on usein kiinnitettynä suoraan moottorin runkoon. Kilpi kertoo sähkömootto-

rin asennuksen ja käytön kannalta olennaisia tietoja. Moottorikilpien sisältö tai tyyli eivät 

ole juurikaan muuttunut vuosien aikana, vaikka jokainen kilpi ja moottori kuvaavatkin myös 

omaa aikaansa. Kuvassa 2.2 on vertailtu ABB:n ja Strömbergin moottorikilpiä. 
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Useamman vuosikymmenen vanhasta Oy Strömberg Ab:n moottorikilvestä, kuvassa 2.2 oi-

kealla, voidaan lukea mm. moottorin nimellinen teho ja pyörimisnopeus, nimellisvirta ja -

jännite kolmiokytkennässä, sekä tehokerroin. 

 

  
 

Kuva 2.2 Vasemmalla on kuvattuna kolmivaiheisen 37 kW oikosulkumoottorin arvokilpi. Kyseistä 

moottoria käytettiin kappaleessa 4 esiteltyihin mittauksiin. Oikealla on vanhemman kolmi-

vaiheisen 37 kW oikosulkumoottorin arvokilpi.  

 

Vastaavat tiedot on merkitty myös uudemman ABB:n oikosulkumoottorin arvokilpeen, joka 

on kuvassa 2.2 vasemmalla. ABB:n moottorikilpeen on kuitenkin lisätty paljon tietoa, kuten 

moottorin IP- ja IE-luokitus, sekä nimellisvirta ja -jännite tähti- ja kolmiokytkennässä use-

ammalla jännitteellä. ABB:n moottorikilvessä on myös listattu useita osakuormia, joihin liit-

tyviä vaatimuksia ei vielä ollut Strömbergin moottorikilven tekoaikaan. Uudempi moottori 

toimii myös sekä 50 Hz:n että 60 Hz:n verkossa, kun taas vanhempaan on merkitty pelkäs-

tään 50 Hz:n toiminta-arvot.   

2.1 Kolmivaiheisen oikosulkumoottorin perusperiaate 

Kolmivaiheisen oikosulkumoottorin perusosat rungon, akselin ja kytkentälaatikon lisäksi 

ovat staattori ja roottori. Kuvassa 2.3 roottori näkyy keskellä moottoria olevana lieriönä, 

staattori eli seisoja on sen ympärillä käämeineen. Vasemmalla näkyy moottorin ilmajäähdy-

tyksen komponentteja ja oikealla akselin pää. 

 

 
 

Kuva 2.3 Tyypillisen sähkömoottorin poikkileikkaus.  
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Staattorissa ja roottorissa on molemmissa omat käämintänsä ja levypakettinsa. Staattoriin 

kytketään kolmivaiheinen vaihtovirta, joka muodostaa roottorin käämeihin magneettikentän. 

Tämä perustuu Ampèren lakiin, jonka mukaan sähkövirta johtimessa muodostaa ympärilleen 

magneettikentän. Koska vaihtosähkö muuttuu jaksollisesti, virran huippuarvo on vuorotte-

levasti kaikissa kolmessa vaihekääminnässä. Syntynyt magneettikenttä pyrkii olemaan koh-

tisuorassa sitä vaihetta vastaan, jossa virran huippuarvo sillä hetkellä on. Tämä saa aikaan 

pyörivän magneettikentän, jota roottori lähtee seuraamaan omalla pyörimisnopeudellaan. 

(Aura & Tonteri 1994) 

2.2 Oikosulkumoottorin sijaiskytkentä 

Oikosulkumoottorin toimintaa voidaan mallintaa piirtämällä sen sijaiskytkentä. Kuvasta 2.4 

käy ilmi moottorin kolmivaiheisuus. Staattoripiiri on kuvattu kuvassa vasemmalla ja rootto-

ripiiri oikealla puolella, keskellä yhteen liitettyjen U2:n, V2:n ja W2:n perusteella nähdään 

sijaiskytkennän olevan tähtikytkennälle.  

 

Roottoripuolelta staattoripuolelle tehtävät skaalaukset muistuttavat muuntajan kanssa 

käytettäviä ensiö- ja toisiopuolia, staattorin vastaten ensiötä ja roottorin toisiota. Kuvassa 

2.4 roottoripuolelle kuvitellut katkaisijat ovat auki, jolloin roottorissa ei kulje virtaa ja 

tilanne vastaa muuntajan tyhjäkäyntiä. (Aura & Tonteri 1986)  

 

 

Kuva 2.4 Oikosulkumoottorin kolmivaiheinen sijaiskytkentä tähdessä, vaiheet on nimetty piirroksen 

vasempaan reunaan: L1, L2 ja L3. Roottoripiirissä oikealla puolella on merkitty kuvitteelliset 

katkaisijat sekä kuormaa merkitsevät resistanssit, molemmille puolille on piirretty lisäksi 

reaktanssit. Myös virrat ja jännitteet on merkitty kuvaan. (Aura & Tonteri 1986) 

 

Kuvassa 2.4 vasemmalla näkyvät L1, L2 ja L3 tarkoittavat kolmea vaihetta. Usym merkitsee 

symmetristä kolmivaiheista jännitettä, joka vaikuttaa staattorin puolella. Ust,1, Ust,2 ja Ust,3 

esittävät kolmen eri vaiheen jännitteitä staattorin puolella ja Ur,1, Ur,2 sekä Ur,3 roottorin puo-

lella. Nuolet osoittavat virtojen kulkusuunnat, vaikkakin tässä tapauksessa vain staattorin 

puolella kulkee virta Ist. Roottorivirta Ir on nollassa, koska roottoripuolelle kuvitellut katkai-

sijat ovat auki. Roottoripuolelle on piirretty resistanssit kuvaamaan kuormitusta, ja sekä root-

torin että staattorin puolelle on merkitty myös reaktanssit. (Aura & Tonteri 1986) 

 

Oikosulkumoottorin kolmivaiheisuus mahdollistaa moottorin sijaiskytkennän yksinkertais-

tamisen yhteen vaiheeseen, mitä on hyödynnetty kuvassa 2.5. Oikea puoli kuvaa roottoria ja 
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vasen staattoria, mutta tällä kertaa piirit on yhdistetty sulauttamalla staattori- ja roottoripiirit 

yhdeksi käämiksi sijaiskytkennän keskellä. (Aura & Tonteri 1986) 

 

 

Kuva 2.5 Oikosulkumoottorin yksivaiheinen sijaiskytkentä. (Aura & Tonteri 1986) 

 

Kuvassa 2.5 Ulj on staattoripuolen liitinjännite. Ist kuvaa staattorivirtaa, Rst sekä Xst 

staattorivastuksia. I0 on tyhjäkäyntivirta, IFe rautahäviövirta ja Im magnetoimisvirta. RFe 

tarkoittaa rautahäviöitä ja Xm magnetointireaktanssia. Magnetointivirran jännite Umv syöttää 

virran roottoripuolelle. Staattoripuolelle redusoituja arvoja ovat roottorivirta I’r, 

roottorivastukset X’r ja R’r, kuormitusresistanssiin vaikuttava jännite U’kr sekä roottorin 

mekaanisen tehon korvaava resistanssi R’mek. (Aura & Tonteri 1986) 
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3. MOOTTORIN PYÖRIMISNOPEUDEN JA VÄÄNNÖN ESTIMOINTI YHDEN 

VAIHEEN VIRRASTA 

Viimatech Oy:n tavoitteena on luoda laskentamalli, joka tuottaa estimoidut arvot oikosulku-

moottorin pyörimisnopeudelle ja vääntömomentille moottorista mitatun staattorivirran pe-

rusteella. Tässä työssä tarkastellaan heidän kehitteillä olevaa malliaan. 

 

Oikosulkumoottorin laskennallinen malli on kehitetty aiemmin Lappeenrannan teknillisellä 

yliopistolla ja sen kehitystä on jatkettu Viimatechillä. Mallintaminen on tehty Matlab-skrip-

tillä. (Lehtinen 2017) 

3.1 Oikosulkumoottorin Matlab-malli 

Lohkokaavioesitys laskentamallille on esitetty kuvassa 3.1. Skripti koostuu rungosta, kol-

mesta funktiosta, sekä skriptiin syötettävistä ja siitä ulos saatavista parametreista. Ohjelman 

rungossa on myös muutamia laskennallisia rivejä funktioiden ulkopuolella muun muassa 

nimellisväännön laskentaa ja kuvaajien piirtämistä varten. 

 

 

 

 

Kuva 3.1 Lohkokaavioesitys kolmivaiheisen oikosulkumoottorin laskennallisesta mallista.  

 

Laskennallisessa mallissa on kaksi funktiota, jotka estimoivat pyörimisnopeuden n ja vään-

tömomentin T arvoja. Estimoidut arvot lasketaan kahteen kertaan kahdella eri funktiolla, 

koska laskentamallin kehitysvaiheessa on haluttu vertailla eri laskutapojen merkitystä esti-

maattien tarkkuuteen. Sekä funktioiden toiminnassa että niihin syötettävissä parametreissa 

on eroja. 

 

Malli palauttaa käyttäjälle kaksi kuvaajaa, joiden avulla estimoidut arvot esitetään graafi-

sessa muodossa. Ensimmäisessä kuvaajassa ovat kahden funktion laskemat estimaatit pyö-

rimisnopeudelle ja toisessa kuvaajassa estimaatit vääntömomentille. 

 

Kaaviosta nähdään skriptin suorituksen alkavan moottorin kilpiarvojen syöttämisellä. Kil-

piarvoja tarvitaan kaikissa funktioissa. Niiden lisäksi skriptiin syötetään staattorivirta eli mi-

tatun vaihevirran tehollisarvo Is vektorimuodossa.  
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Ensimmäinen funktio laskee sijaiskytkennän parametrit. Funktion toimintaa on havainnol-

listettu lohkokaavioesityksellä kuvassa 3.2. 

 

 

 
 

Kuva 3.2 Lohkokaavioesitys laskentamallin ensimmäisen funktion toiminnasta. Vasemmalla puolella 

ovat funktioon syötettävät parametrit ja oikealla puolella funktion palauttamat parametrit. 

 

Toinen funktio estimoi pyörimisnopeuden ja vääntömomentin ensimmäisen kerran. Vään-

nön laskenta -nimellä kulkeva funktio tarvitsee toimiakseen sekä kilpiarvoja että ensimmäi-

sen funktion laskemia parametreja. Lohkokaavioesitys toisen funktion toiminnasta on näh-

tävissä kuvasta 3.3. 

 

 

 
 

Kuva 3.3 Lohkokaavioesitys laskentamallin toisen funktion toiminnasta. Vasemmalla puolella on lis-

tattu funktioon syötettävät parametrit ja oikealla puolella funktion palauttamat arvot. Nimes-

tään huolimatta funktio laskee estimaatin myös pyörimisnopeudelle.  
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Ennen kolmannen funktion kutsumista lasketaan sijaiskytkennän parametrit uudestaan en-

simmäisen funktion kanssa, tällä kertaa PNS-menetelmän kanssa. Tämä vaihe on tarpeen, 

koska se pienentää sijaiskytkennän virhettä. 

 

Kolmas ja viimeinen funktio, Tfun, laskee estimoidut arvot pyörimisnopeudelle ja vääntö-

momentille toistamiseen. Tfun käyttää kilpiarvojen lisäksi pienimmän neliösumman mene-

telmällä (PNS) laskettuja sijaiskytkennän parametreja. Kolmannen funktion lohkokaavioesi-

tys on nähtävissä kuvasta 3.4. 

 

 
 

Kuva 3.4 Lohkokaavioesitys laskennallisen mallin kolmannen funktion toiminnasta. Funktio ottaa vas-

taan syötteenä vasemmalla puolella esitetyt parametrit ja estimoi niiden avulla sekä moottorin 

vääntömomenttia että pyörimisnopeutta. Syötettävistä parametreista sijaiskytkentään kuulu-

vat on laskettu uudestaan ensimmäisen funktion kanssa PNS-menetelmää käyttäen, minkä 

vuoksi ne eivät ole täsmälleen samat kuin toisen funktion syötteet. 

 

Näiden vaiheiden jälkeen skriptiin on syötetty tarkkuuden verifiointia varten pyörimisno-

peuden ja vääntömomentin mitatut arvot. Nämä mitatut arvot piirretään skriptin viimeisessä 

osassa kuvaajiin rinnakkain, pyörimisnopeudet omaan kuvaajaansa ja vääntömomentit toi-

seen. Tämä mahdollistaa kahden eri estimointifunktion tarkkuuden vertailun.  

3.2 Moottorin matemaattinen malli 

Oikosulkumoottorin toimintaa voidaan kuvata sen fyysisten suureiden kautta, mitä myös 

kappaleessa 3.1 esitelty laskentamalli hyödyntää. Tärkeimmät parametrit on listattu mootto-

rikilvessä, ja muut ovat joko niistä johdettavissa tai itse moottorista mitattavissa. Moottorin 

kilpiarvoissa ilmoitetaan usein ainakin nimellisteho Pn, -virta In, -jännite Un ja -tehokerroin 

cos φn, nimellinen pyörimisnopeus nn, sekä verkon taajuus f, jolla moottori toimii. Tässä 

kappaleessa käydään läpi joitain laskentamallin toiminnan kannalta olennaisimpia yhtälöitä. 
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Tehokerroin cos φ kuvaa moottorin reaalisen ja imaginäärisen tehon suhdetta: 

 

cos 𝜑 =  
𝑃

𝑆
, (3.1) 

 

jossa P on pätöteho ja S näennäisteho.  

 

Nimellinen pyörimisnopeus nn kuvaa roottorin pyörimisnopeutta ja on aina synkronista pyö-

rimisnopeutta eli magneettikentän pyörimisnopeutta ns pienempi. Synkroniselle pyörimisno-

peudelle eli magneettikentän pyörimisnopeudelle ns voidaan kirjoittaa 

 

𝑛s  =  
𝑓

𝑝
∙ 60, (3.2) 

 

missä napapariluku p kuvaa moottorin magneettikenttää: magneettikenttä pyörii 1/p-kier-

rosta yhden jakson aikana. Moottorin napapariluku saadaan jakamalla napaluku kahdella. 

(Aura & Tonteri 1994)  

 

Nimellisvääntö Tn voidaan laskea nimellistehon Pn ja nimellisen pyörimisnopeuden nn 

kanssa: 

𝑇n =
𝑃n

2 ∙ π ∙
𝑛n

60 
(3.3) 

 

Magnetointijännite Um saadaan seuraavalla yhtälöllä: 

 

𝑈m = 𝑈n − 𝐼n
∗ ∙ (𝑅s + 𝑋h,st), (3.4) 

 

jossa In
*
 on nimellisvirran kompleksikonjugaatti ja Xh,st on staattorin hajareaktanssi. Staatto-

riresistanssi Rs kuvaa staattorin kuparikäämeissä tapahtuvia häviöitä ja se määritetään moot-

torille identifiointiajossa. Taajuusmuuttajan suorittaman identifiointiajon tarkoituksena on 

tarkentaa kilpiarvojen tietoja ja sitä myöten itse moottorin toimintaa, ajo suoritetaan moot-

torille sen käyttöönoton yhteydessä. (Pyrhönen 2006) 

 

Staattori- ja roottoriresistanssit on oletettu yhtä suuriksi laskennallisessa mallissa. Roottori-

resistanssi Rr saadaan laskettua yhtälöllä 

 

𝑅r =
𝑃𝑛 − 𝑃lh,n − 𝑃mek,n

𝑚 ∙ 𝐼reaal,n
∗ 2 ∙

1 − 𝑠n

𝑠n

, (3.5)
 

 

jossa Plh,n merkitsee lisähäviöitä, joiden on oletettu olevan 0,5 % nimellisestä syöttötehosta. 

Pmek,n tarkoittaa mekaanisia häviöitä, joiden on samoin oletettu olevan 0,5 % nimellisestä 

syöttötehosta. Vaiheiden lukumäärää on merkitty m:llä. Ireaal,n on reaalinen osuus nimellis-

virran kompleksikonjugaatista. Nimellisjättämä sn saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä:  

 

𝑠n =
𝑛s − 𝑛n

𝑛s

(3.6) 
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Rautahäviöiden resistanssi RFe on saatu seuraavanlaisesti: 

 

𝑅Fe = (|𝑈m|)2 ∙
m

𝑃Fe
, (3.7) 

 

jossa Um on magnetointijännite ja PFe tarkoittaa rautahäviöitä.  

 

Magnetointireaktanssi Xm on laskettu yhtälöllä 

 

𝑋m =
|𝑈m|

𝐼imag,n
∗ ∙ j − 𝐼imag,vrt, (3.8) 

 

jossa I*imag,n on nimellisvirran kompleksikonjugaatin imaginäärinen osuus, j on imaginää-

riyksikkö ja Iimag,vrt on imaginäärinen osuus vertailuvirrasta. Ivrt saadaan jakamalla magne-

tointijännite roottorin impedanssilla Zr: 

𝐼vrt =
𝑈m

𝑍r

(3.9) 

 

Laskentamallissa staattorin hajareaktanssi ja roottorin hajareaktanssi Xh,r on arvioitu yhtä 

suuriksi. Staattorin hajareaktanssi Xh,st taas on oletettu yhtä suureksi kuin staattorin resis-

tanssi Rs: 
𝑋h,st = j ∙ 𝑅s (3.10) 

 

Magnetointi-induktanssi Lm saadaan seuraavalla yhtälöllä: 

 

𝐿m = −1 ∙
𝑋m

2 ∙ π ∙ 𝑓
∙ j (3.11) 

 

Staattorin ja roottorin hajainduktanssit saadaan hyvin samankaltaisilla laskutoimituksilla. 

Staattorille Lh,st: 

𝐿h,st = −1 ∙
𝑋h,st

2 ∙ π ∙ 𝑓
∙ j (3.12) 

 

ja roottorille Lh,r: 

 

𝐿h,r = −1 ∙
𝑋h,r

2 ∙ π ∙ 𝑓
∙ j (3.13) 

 

Tässä kappaleessa esitetyt yhtälöt 3.1-3.13 on otettu suoraan laskennallisen mallin funkti-

oista. Kaikkia mallin yhtälöitä ei ole esitetty, sillä matemaattisen taustan ymmärtämistä var-

ten ei ole tarpeen tarkastella kuin parametreihin suoraan liittyviä laskutoimituksia.  
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4. LASKENNALLISEN MALLIN TARKKUUS JA HERKKYYSANALYYSI 

Laskennallisen mallin tarkkuuden tutkiminen toteutettiin vertailemalla todellista mittausda-

taa kahdelta erikokoiselta oikosulkumoottorilta mallin antamiin tuloksiin. Mittausdatat saa-

tiin sähköpostitse Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla aiemmin suoritetuista mittauk-

sista. (Pöyhönen 2017) Mittaukset tehtiin kahden kolmivaiheisen ja nelinapaisen oikosulku-

moottorin kanssa. Kyseisten oikosulkumoottoreiden kilpiarviot on esitelty taulukossa 4.1, 

37 kW:n moottorin vasemmalla ja 75 kW:n moottorin oikealla puolella. Molempien moot-

toreiden kilpiarvot on ilmoitettu kolmiokytkennässä.  

 

Taulukko 4.1 37 kW:n oikosulkumoottorin kilpiarvot vasemmalla ja 75 kW:n oikosulkumoottorin oikealla. 

Pn [W] 37 000  Pn [W] 75 000 

Un [V] 400  Un [V] 400 

In [A] 65,4  In [A] 133 

fn [Hz] 50  fn [Hz] 50 

nn [rpm] 1482  nn [rpm] 1486 

cosϕn 0,86  cosϕn 0,85 

 

Kilpiarvoista nähdään moottoreiden olevan hyvin samanlaiset, lukuun ottamatta niiden ni-

mellisvirtoja ja -tehoja. Molemmat toimivat hyvin suomalaisessa sähköverkossa 400 V ni-

mellisjännitteen ja 50 Hz taajuuden kanssa.  

 

Molempia moottoreita kuormitettiin 25-125 % nimelliskuormastaan 25 %:n välein. Mittaus-

tulokset pienemmälle 37 kW:n moottorille ovat nähtävissä taulukosta 4.2. 

 

Taulukko 4.2 Mittaustulokset 37 kW:n moottorille. 

 125 % 115 % 100 % 75 % 50 % 25 % 

U [V] 397,8 398,1 398,9 399,9 400,8 401,8 

I [A] 47,7 43,9 38,4 29,8 22,1 15,8 

Psyöttö [W] 49370 45360 39313 29532 19783 10258 

Plähtö [W] 46269 42655 37126 28013 18739 9495 

f [Hz] 49,98 49,96 49,97 49,96 49,94 49,99 

n [rpm] 1473,7 1475,5 1479,1 1484,4 1488,9 1495,1 

T [Nm] 299,8 276,1 239,7 180,2 120,2 60,6 

 

Mittaustulokset isommalle 75 kW:n moottorille on esitetty taulukossa 4.3. Molempien 

moottoreiden mittaukset suoritettiin samoilla mittausvälineillä, mittauksissa oli IEC 60034-

2-1 mukaiset mittauspisteet. (Pöyhönen 2017) 
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Taulukko 4.3 Mittaustulokset 75 kW:n moottorille. 

 125 % 115 % 100 % 75 % 50 % 25 % 

U [V] 400,2 401,0 402,5 403,9 405,2 406,3 

I [A] 94,7 87,5 77,0 60,9 46,6 35,5 

Psyöttö [W] 97815 89832 78106 58621 39305 20163 

Plähtö [W] 93645 86172 75113 56490 37768 18976 

f [Hz] 50,03 50,02 50,07 50,03 50,01 50,02 

n [rpm] 1482,6 1483,9 1487,7 1490,7 1493,5 1497,4 

T [Nm] 603,2 554,5 482,1 361,9 241,5 121,0 

 

Mittauksissa käytetyt moottorit oli kytketty kolmioon. Laskennalliselle mallille syötettävät 

mittaustulokset on skaalattava tähtikytkentään, minkä vuoksi taulukoissa 4.2 ja 4.3 molem-

pien moottoreiden virrat on jaettu kolmen neliöjuurella ja pyöristetty yhden desimaalin tark-

kuuteen. Kilpiarvojen nimellisvirta on jaettu kolmen neliöjuurella ennen skriptiin syöttä-

mistä.  

4.1 Laskennallisen mallin tarkkuus 

Taulukoissa 4.1 ja 4.2 37 kW:n moottorille esitetyistä kilpiarvoista ja mittaustuloksista syö-

tettiin tarvittavat arvot laskentamalliin sen tarkkuuden tarkastelua varten. Kuvassa 4.1 on 

esitetty laskentamallin piirtämä kuvaaja akselin pyörimisnopeuden muutoksesta staattorivir-

ran funktiona. Sininen katkoviiva näyttää Väännön laskenta -funktion tuottaman estimointi-

käyrän ja punainen pisteviiva Tfun-funktion, kuvassa nimellä v2.  

 

 

Kuva 4.1 Pyörimisnopeuden muutos 37 kW:n moottorille ja pyörimisnopeuden estimaatit.  

 

Käyrien muoto näyttää, kuinka oikosulkumoottorin akselin pyörimisnopeus hidastuu kuor-

man ja sitä myöten staattorivirran kasvaessa. Mitatut pyörimisnopeuden arvot ja estimaattien 

prosentuaaliset poikkeamat niistä on kirjattu taulukkoon 4.4.  
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Taulukko 4.4 Prosentuaaliset poikkeamat estimoitujen ja mitattujen pyörimisnopeuden arvojen välillä 37 

kW:n moottorilla, mitatut arvot on esitetty ylimmällä rivillä. Prosentit taulukon yllä kuvaavat 

moottorin kuormitusta mittausten aikana. Tfun-funktio on nimetty taulukossa lyhenteellä v2.  

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Mitattu pyörimisnopeus [rpm] 1488,9 1484,4 1479,1 1475,5 1473,7 

Estimoitu pyörimisnopeus [rpm] 
1495,0 1489,0 1484,0 1482,0 1480,0 

0,41 % 0,31 % 0,33 % 0,44 % 0,43 % 

Estimoitu pyörimisnopeus (v2) [rpm] 
1494,0 1488,0 1482,0 1478,0 1476,0 

0,34 % 0,24 % 0,20 % 0,17 % 0,16 % 

 

Kuvaajan ja taulukoitujen poikkeamien perusteella voidaan sanoa laskennallisen mallin es-

timoineen pyörimisnopeuden paremmin Tfun-funktion kanssa. Pyörimisnopeuden estimoi-

tujen arvojen tarkkuus paranee Tfun-funktion tapauksessa hieman kuormituksen ja sitä myö-

ten staattorivirran kasvaessa. Väännön laskenta -funktio sen sijaan estimoi 37 kW:n moot-

torin pyörimisnopeuden parhaimmalla tarkkuudella 75 ja 100 %:n kuormituksella. 

 

Kuvasta 4.2 nähdään 37 kW:n oikosulkumoottorin tuottaman vääntömomentin muutos staat-

torivirran funktiona. Estimaattikäyristä sininen katkoviiva merkitsee Väännön laskenta -

funktion laskemaa estimaattia, ja punainen pisteviiva Tfun-funktion laskemaa.  

 

 

Kuva 4.2 Vääntömomentin muutos 37 kW:n moottorille ja vääntömomentin estimaatit. 

 

Kuvasta 4.2 nähdään, että vääntömomentti kasvaa tasaisesti kuorman ja staattorivirran kas-

vaessa. Prosentuaaliset poikkeamat estimoitujen ja mitattujen vääntömomenttien arvojen vä-

lillä on esitetty taulukossa 4.5. Yli 5 %:n poikkeamat on merkitty punaisella. 
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Taulukko 4.5 Prosentuaaliset poikkeamat estimoitujen ja mitattujen vääntömomenttien arvojen välillä 37 

kW:n moottorille, mitatut arvot on esitetty ylimmällä rivillä. Tfun-funktio on nimetty taulu-

kossa lyhenteellä v2. Yli 5 %:n poikkeamat on merkitty punaisella. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Mitattu vääntömomentti [Nm] 120,20 180,20 239,70 276,10 299,80 

Estimoitu vääntömomentti [Nm] 
81,99 172,20 250,70 297,20 328,30 

-31,79 % -4,44 % 4,59 % 7,64 % 9,51 % 

Estimoitu vääntömomentti (v2) [Nm] 
75,21 162,50 238,40 283,10 312,90 

-37,43 % -9,82 % -0,54 % 2,54 % 4,37 % 

 

Kuvan 4.2 ja taulukon 4.5 perusteella voidaan sanoa Tfun-funktion estimaatin olevan tar-

kimmillaan lähellä oikosulkumoottorin nimellisvääntömomenttia, jonka voidaan laskea ole-

van kaavan 3.3 mukaan 238,41 Nm. Väännön laskenta -funktion estimaatti taas leikkaa ku-

vassa 4.2 mitatun momentin käyrän, eli laskee tarkimman estimaatin, noin 40 Nm nimellis-

momenttia pienemmällä vääntömomentin suuruudella. Tätä havaintoa tukevat myös taulu-

kon 4.5 esittämät poikkeamat, jotka ovat pienimmillään välillä 172,20 – 250,70 Nm.  

 

Molempien kuvassa 4.2 esitettyjen vääntömomentin estimointifunktioiden tarkkuus on sel-

keästi heikompi alle 25 A:n staattorivirralla, mikä vastaa taulukon 4.2 mukaisesti karkeasti 

tilannetta, jossa moottoria on kuormitettu alle 70-75 % nimelliskuormastaan. Vastaavat hyp-

päys estimaattien tarkkuuksissa on nähtävissä myös taulukon 4.5 arvoissa 50 % kuormituk-

sen kanssa. Tämä ilmiö toistuu myöhemmissäkin testeissä ja on osittain selitettävissä sillä, 

että pieni lukema korostaa poikkeaman suuruutta. Siitäkin huolimatta poikkeama on huomi-

oimisen arvoinen. 

 

Kuvien 4.1 ja 4.2 sekä taulukoiden 4.4 ja 4.5 perusteella voidaan sanoa, että tarkasteltavan 

37 kW oikosulkumoottorin tapauksessa pyörimisnopeuden estimointi näyttää olevan vään-

tömomentin estimointia tarkempi. Pyörimisnopeudelle estimoidut arvot poikkesivat tämän 

testin puitteissa enimmillään 0,44 % mitatuista arvoista, kun taas vääntömomentin estimaatit 

poikkesivat enimmillään 37,43 % mitatuista arvoista negatiiviseen suuntaan ja 9,51 % posi-

tiiviseen suuntaan.  

 

Suuremman 75 kW:n oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden ja väännön estimointeja varten 

laskentamalliin syötettiin taulukoista 4.1 ja 4.3 tarvittavat arvot. Kuvassa 4.3 on esitetty las-

kentamallin antama vertailukuvaaja 75 kW:n moottorille mitatuista pyörimisnopeuden ar-

voista verrattuna pyörimisnopeudelle estimoituihin arvoihin.  
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Kuva 4.3 Pyörimisnopeuden muutos 75 kW:n moottorille ja pyörimisnopeuden estimaatit. 

 

Mittauksissa havaitaan kuvan 4.3 perusteella tapahtuneen pieni poikkeama pyörimisnopeu-

den suhteellisen lineaarisessa muutoksessa, poikkeama on suurimmillaan nimellisen pyöri-

misnopeuden kohdalla. Tämä voi johtua esimerkiksi moottorin yksilöllisestä käyttäytymi-

sestä tai mittausvirheestä. 

 

Laskentamallin antamat estimaatit pyörimisnopeudelle näyttävät käyrämuodoltaan identti-

siltä kuvan 4.1 estimaattikäyriin. Prosentuaaliset erot mitattujen ja estimoitujen pyörimisno-

peuden arvojen välillä on esitetty taulukossa 4.6.  

 

Taulukko 4.6 Prosentuaaliset poikkeamat estimoitujen ja mitattujen pyörimisnopeuden arvojen välillä 75 

kW:n moottorille. Tfun-funktio on nimetty taulukossa lyhenteellä v2.  

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Mitattu pyörimisnopeus [rpm] 1493,5 1490,7 1487,7 1483,9 1482,6 

Estimoitu pyörimisnopeus [rpm] 
1496,0 1492,0 1488,0 1486,0 1484,0 

0,17 % 0,09 % 0,02 % 0,14 % 0,09 % 

Estimoitu pyörimisnopeus (v2) [rpm] 
1495,0 1490,0 1486,0 1483,0 1482,0 

0,10 % -0,05 % -0,11 % -0,06 % -0,04 % 

 

Estimoitujen arvojen todellista tarkkuutta on vaikea arvioida mitatun pyörimisnopeuden yk-

sittäisen poikkeaman vuoksi. Estimaatit ovat hieman tarkemmat 75 kW moottorin kanssa 

verrattuna 37 kW moottoriin, jos nimellisen pyörimisnopeuden kohdalla tapahtunut muutos 

kuvaa moottorin todellista käyttäytymistä. Jos taas mittaustuloksien kirjaamisessa on tapah-

tunut virhe, tarkkuuksien voidaan arvioida olevan melko lähellä toisiaan molempien moot-

torien tapauksissa. 
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Tutkittavan 75 kW moottorin vääntömomentin muutos staattorivirran funktiona on nähtä-

vissä kuvasta 4.4. Mitattujen ja estimoitujen arvojen väliset prosentuaaliset erot ovat nähtä-

vissä taulukosta 4.7. 

 

 

Kuva 4.4 Vääntömomentin muutos 75 kW:n moottorille ja vääntömomentin estimaatit. 

 

Vertailtaessa kuvia 4.2 ja 4.4 sekä taulukoita 4.5 ja 4.7 huomataan vääntöestimaattien toimi-

van molempien moottorien kohdalla hyvin samantapaisesti. Vääntömomentille lasketut es-

timoidut arvot poikkeavat eniten mitatuista arvoista 50 %:n kuormalla. Vastaava muutos 

havaittiin myös 37 kW:n moottorin kanssa. Tarkimmillaan 75 kW:n moottorin vääntöesti-

maatit ovat lähellä nimellispistettä 100 %:n kuormituksella. 

 

Taulukko 4.7 Prosentuaaliset poikkeamat estimoitujen ja mitattujen vääntömomentin arvojen välillä 75 

kW:n moottorille. Tfun-funktio on nimetty taulukossa lyhenteellä v2. Yli 5 %:n poikkeamat 

on merkitty punaisella. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Mitattu vääntömomentti [Nm] 241,50 361,90 482,10 554,50 603,20 

Estimoitu vääntömomentti [Nm] 
181,40 347,80 497,90 587,90 647,80 

-24,89 % -3,90 % 3,28 % 6,02 % 7,39 % 

Estimoitu vääntömomentti (v2) [Nm] 
176,30 338,90 483,70 570,60 628,30 

-27,00 % -6,36 % 0,33 % 2,90 % 4,16 % 

 

Vertailtaessa vääntö- ja pyörimisnopeusestimaattien tarkkuuksia 75 kW:n moottorin tapauk-

sessa huomataan laskentamallin toimivan tarkemmin pyörimisnopeuden estimoinnissa. Las-

kentamallin arvio pyörimisnopeudesta poikkesi enimmillään -0,11 – 0,17 % mitatusta ar-

vosta, kun taas vääntömomentin estimoidut arvot poikkesivat -27,00 – 7,39 %. Sama huomio 

tehtiin myös 37 kW:n moottorin tuloksista. Yhden testin perusteella ei voida kuitenkaan sa-

noa varmasti laskentamallin estimoivan pyörimisnopeutta tarkemmin kuin vääntömomenttia 

kaikkien moottoreiden kanssa. 
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Molempien tutkittujen moottoreiden vääntömomentin estimointi vaikuttaa toimivan tarkim-

min, kun oikosulkumoottoria kuormitetaan vähintään 70–75 % sen nimelliskuormasta. Ni-

melliskuorman ylittävistä prosenteista on vaikea antaa vastaavaa arviota, koska mittaukset 

on suoritettu suurimmillaan 125 % nimelliskuormalla. Merkittävin ero tutkittujen moottorien 

vääntöestimaattien välillä on havaittavissa 50 % kuormituksella, jolloin 37 kW:n moottorin 

estimaatit poikkeavat mitatuista arvoista 10 % enemmän kuin 75 kW:n moottorin estimaatit. 

Pyörimisnopeuden estimointi poikkeaa molempien tarkasteltavien moottorien osalta vään-

nön estimointia vähemmän mitatuista arvoista. Laskentamalli toimi silti hieman tarkemmin 

75 kW:n moottorin kanssa myös pyörimisnopeusestimaattien kanssa. 

4.2 Herkkyysanalyysi 

Laskentamallin antamien estimaattien tarkkuus ei perustu pelkästään mallin käyttämiin las-

kentamenetelmiin, myös mittausvirheiden sietoisuudella on merkitystä lopullisen tuloksen 

tarkkuuteen. Virheiden vaikutusta laskentamalliin testataan simuloimalla mittausvirhettä 

taulukon 4.3 mittaustilanteessa, sekä virhettä taulukon 4.1 mukaisten kilpiarvojen kanssa. 

Kilpiarvojen kanssa simuloitu virhe voi kuvata tilannetta, jossa arvot on syötetty laskenta-

malliin väärin tai moottori poikkeaa kilpiarvoistaan. Herkkyysanalyysi suoritetaan pelkäs-

tään 37 kW moottorin kanssa, koska laskentamallia on kehitetty erityisesti pienempitehoisia 

moottoreita ajatellen ja 75 kW moottorin mittauksissa on epätavallinen poikkeama jo val-

miiksi.  

4.2.1 Herkkyystestit staattorivirran kanssa 

Mittausvirheitä päätettiin mallintaa aluksi muuttamalla mitatun yksivaiheisen staattorivirran 

arvoja +1 %. Muita arvoja ei ole tarpeen muokata, koska valmiin laskentamallin on tarkoitus 

ottaa syötteenään pelkkä mitattu vaihevirta kilpiarvojen lisäksi. Muokatut arvot on esitetty 

taulukossa 4.8 punaisella. 

 

Taulukko 4.8 Herkkyystestiä 1 varten muokatut vaihevirran arvot näkyvät punaisella korostettuina. Ylim-

mällä rivillä on esitettynä varsinaiset mittaustulokset vertailun vuoksi. Virran arvot muokat-

tiin vastaamaan +1 %:n mittausvirhettä.  

 125 % 115 % 100 % 75 % 50 % 25 % 

Alkuperäinen, I [A] 47,7 43,9 38,4 29,8 22,1 15,8 

Testi 1, I [A] 48,2 44,3 38,8 30,1 22,3 16,0 

 

Muokatut arvot syötettiin laskentamalliin muiden arvojen pysyessä samoina kuin kappa-

leessa 4.1 esitetyssä testissä. Laskentamallin antamat tulokset testille 1 on kuvattu taulukossa 

4.19. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen poikkeama kappaleessa 4.1 esitetyistä 

estimaateista. 
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Taulukko 4.9 Herkkyystestin 1 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen prosentuaalinen poikkeama kappaleessa 

4.1 esitetyille estimaateille. Tfun-funktiota on nimitetty taulukossa lyhenteellä v2.  

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 1 [rpm] 
1495 1489 1484 1481 1479 

0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % -0,07 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 1 [rpm] 
1494 1488 1482 1478 1476 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

      

Vääntömomentti, testi 1 [Nm] 
84,98 175,00 254,20 300,50 332,40 

3,65 % 1,63 % 1,40 % 1,11 % 1,25 % 

Vääntömomentti (v2), testi 1 [Nm] 
78,25 165,40 241,70 286,20 316,70 

4,04 % 1,78 % 1,38 % 1,10 % 1,21 % 

 

Taulukoita 4.4 ja 4.5 sekä taulukkoa 4.9 vertailtaessa havaitaan pyörimisnopeuden estimoi-

tujen arvojen pysyneen lähes identtisinä. Yhden prosentin muutos mitatussa virrassa ei tä-

män testin perusteella juurikaan vaikuta pyörimisnopeuden estimaatin tarkkuuteen. Tätä ei 

kuitenkaan voida yleistää vielä yhden testin perusteella kaikkien moottorien kohdalla to-

deksi. Samoja taulukoita vertaillessa havaitaan vääntömomentin estimoinnin muuttuneen 

hieman 1 % virranmittausvirheen vuoksi, muutokset ovat pääasiassa väliltä 1,10 – 1,78 %. 

Muutoksista suurimmat ovat 50 %:n kuormalla, tämä kuormitusalue todettiin kuitenkin ylei-

sesti poikkeavaksi jo kappaleessa 4.1. 

 

Herkkyystesti 2 suoritettiin vastaavalla tavalla, mutta +4 %:n virheellä. Testiä 2 varten muo-

katut yhden vaiheen staattorivirran arvot ovat nähtävissä taulukosta 4.10.  

 

Taulukko 4.10 Herkkyystestiä 2 varten muokatut vaihevirran arvot näkyvät punaisella korostettuina. Ylim-

mällä rivillä on esitettynä varsinaiset mittaustulokset vertailun vuoksi. Virran arvot muokat-

tiin vastaamaan +4 %:n mittausvirhettä.  

 125 % 115 % 100 % 75 % 50 % 25 % 

Alkuperäinen, I [A] 47,7 43,9 38,4 29,8 22,1 15,8 

Testi 2, I [A] 49,6 45,7 39,9 31,0 23,0 16,4 

 

Muihin arvoihin ei tässäkään testissä tehty muutoksia. Laskentamallin antamat tulokset tes-

tille 2 ovat nähtävissä taulukosta 4.11.  
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Taulukko 4.11 Herkkyystestin 2 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille. Tfun-funktiota on nimitetty taulukossa lyhenteellä v2. Yli 5 %:n poikkeamat on mer-

kitty punaisella. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 2 [rpm] 
1494 1489 1484 1481 1479 

-0,07 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % -0,07 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 2 [rpm] 
1494 1487 1481 1477 1475 

0,00 % -0,07 % -0,07 % -0,07 % -0,07 % 

      

Vääntömomentti, testi 2 [Nm] 
95,44 183,70 263,60 312,00 343,60 

16,40 % 6,68 % 5,15 % 4,98 % 4,66 % 

Vääntömomentti (v2), testi 2 [Nm] 
88,03 173,80 250,80 297,30 327,50 

17,05 % 6,95 % 5,20 % 5,02 % 4,67 % 

 

Vertailtaessa taulukon 4.11 tuloksia taulukoiden 4.4 ja 4.5 tuloksiin huomataan pyörimisno-

peuden estimaattien pysyneen edelleen hyvin lähellä kappaleessa 4.1 esitettyjä estimaatteja. 

Vääntömomentille estimoidut arvot sen sijaan poikkeavat useammalla kuormitusasteella yli 

5 % alkuperäisistä estimaateista, vain 115 – 125 %:n kuormituksilla poikkeavuudet pysyvät 

pienempinä. 

 

Herkkyystestien 1 ja 2 tuloksissa huomataan yhtäläisyyksiä. Pyörimisnopeuden estimaatit 

pysyivät molemmissa testeissä hyvin lähellä alkuperäisiä estimoituja arvoja. Väännölle es-

timoidut arvot sen sijaan poikkesivat jo testissä 1 hieman enemmän pienemmillä kuormitus-

asteilla verrattuna suurempiin kuormiin, testissä 2 sama ilmiö voimistui. 

4.2.2 Herkkyystestit kilpiarvojen kanssa 

Herkkyystestissä 3 tutkitaan taulukossa 4.1 esitettyjen kilpiarvojen kohdalla tapahtunutta +1 

%:n virhettä sekä nimellisvirran että -jännitteen osalta. Testissä käytettävät arvot on listattu 

taulukossa 4.12 punaisella.  

 

Taulukko 4.12 Herkkyystestiä 3 varten muokatut kilpiarvot on korostettu punaisella, niiden yllä ovat vertai-

lua varten alkuperäiset arvot.  

Alkuperäinen, Un [V] 400 

Testi 3, Un [V] 404 

Alkuperäinen, In [A] 65,4 

Testi 3, In [A] 66,1 

 

Kolmas testi suoritettiin kahdessa osassa, muokaten laskentamalliin syötettäviä kilpiarvoja 

yksi kerrallaan jättäen muut arvot kappaleessa 4.1 toteutettujen testien mukaisiksi. Muoka-

tun jännitteen vaikutus on nähtävissä taulukosta 4.13.  
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Taulukko 4.13 Herkkyystestin 3 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille muutetun nimellisjännitteen kanssa. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen pro-

sentuaalinen poikkeama kappaleessa 4.1 esitetyille estimaateille. Tfun-funktiota on nimitetty 

taulukossa lyhenteellä v2. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 3 [rpm] 
1495 1489 1484 1482 1480 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 3 [rpm] 
1495 1488 1482 1478 1476 

0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

      

Vääntömomentti, testi 3 [Nm] 
82,90 173,90 253,30 300,20 331,70 

1,11 % 0,99 % 1,03 % 1,01 % 1,04 % 

Vääntömomentti (v2), testi 3 [Nm] 
73,64 161,80 238,40 283,50 313,60 

-2,09 % -0,43 % 0,00 % 0,14 % 0,22 % 

 

 

Herkkyystestin 3 toisessa osassa muutettiin nimellisvirran arvoa +1 %. Virran tapauksessa 

on otettava huomioon, että muunnos tähtikytkentään vaatii arvon jakamisen kolmen ne-

liöjuurella. Todellisuudessa laskentamallille syötettiin virran kilpiarvoksi 38,2 A. Muokatun 

virran vaikutus on nähtävissä taulukosta 4.15. 

 

Taulukko 4.14 Herkkyystestin 3 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille muutetun nimellisvirran kanssa. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen prosen-

tuaalinen poikkeama kappaleessa 4.1 esitetyille estimaateille. Tfun-funktiota on nimitetty tau-

lukossa lyhenteellä v2. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 3 [rpm] 
1495 1489 1484 1481 1479 

0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,07 % -0,07 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 3 [rpm] 
1494 1488 1482 1478 1476 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

      

Vääntömomentti, testi 3 [Nm] 
83,23 172,70 251,10 297,50 328,60 

1,51 % 0,29 % 0,16 % 0,10 %  0,09 % 

Vääntömomentti (v2), testi 3 [Nm] 
77,80 164,40 240,10 284,60 314,40 

3,44 % 1,17 % 0,71 %  0,53 %  0,48 % 

 

Taulukoista 4.13 ja 4.14 nähdään pyörimisnopeuden estimaattien sietäneen 1 %:n virhettä 

nimellisvirrassa ja -jännitteessä paremmin kuin vääntöestimaatit. Prosentin muutoksella ei 

ollut juurikaan vaikutusta pyörimisnopeuden estimoimiseen. Sekä Tfun- että Väännön las-

kenta -funktiot sen sijaan laskivat vääntömomentin estimaatit hieman alkuperäisistä estimaa-

teista poikkeaviksi, Väännön laskenta -funktion tarkkuuteen vaikutti hieman enemmän ni-

mellisjännitteen muutos ja Tfun-funktion tarkkuuteen taas nimellisvirran. Poikkeamat ovat 

suurimmillaan 50 %:n kuormituksen kanssa, mutta silloinkin melko maltillisia. 

 

Sama herkkyystesti toistettiin suuremman muutoksen kanssa. Taulukosta 4.16 nähdään tes-

tiä 4 tehdyt muutokset kilpiarvojen jännitteeseen ja virtaan. Muutoksen suuruudeksi valittiin 

+4 %.  
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Taulukko 4.15 Herkkyystestiä 4 varten muokatut nimellisarvot on korostettu punaisella, niiden yllä ovat ver-

tailua varten alkuperäiset arvot.  

Alkuperäinen, Un [V] 400 

Testi 4, Un [V] 416 

Alkuperäinen, In [A] 65,4 

Testi 4, In [A] 68,0 

 

Neljäs testi suoritettiin kolmannen testin tapaan kahdessa osassa, jolloin laskennallisen mal-

lin kilpiarvoihin syötettävää jännitettä ja virtaa muokattiin toisistaan erillään muiden arvojen 

pysyessä ennallaan. Muokatun nimellisjännitteen vaikutus on esitettynä taulukossa 4.16. 

 

Taulukko 4.16 Herkkyystestin 4 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille muutetun nimellisjännitteen kanssa. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen pro-

sentuaalinen poikkeama kappaleessa 4.1 esitetyille estimaateille. Tfun-funktiota on nimitetty 

taulukossa lyhenteellä v2. Yli 5 %:n poikkeamat on merkitty punaisella. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 4 [rpm] 
1495 1489 1484 1482 1480 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 4 [rpm] 
1495 1488 1482 1478 1476 

0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

      

Vääntömomentti, testi 4 [Nm] 
85,64 179,30 261,00 309,30 341,70 

4,45 % 4,12 % 4,11 %  4,07 % 4,08 %  

Vääntömomentti (v2), testi 4 [Nm] 
69,05 159,60 238,40 284,80 315,70 

-8,19 % -1,78 % 0,00 %  0,60 %  0,89 % 

 

Virran arvo jaettiin kolmen neliöjuurella tähtikytkentämuunnoksen vuoksi, jolloin skriptiin 

syötettiin todellisuudessa virran arvoksi 39,3 A. Nimellisvirran muutoksen vaikutukset ovat 

nähtävissä taulukosta 4.17. 

 

Taulukko 4.17 Herkkyystestin 4 tulokset 37 kW:n moottorin pyörimisnopeuden ja vääntömomentin estimaa-

teille muutetun nimellisvirran kanssa. Jokaiselle estimoidulle arvolle on laskettu sen prosen-

tuaalinen poikkeama kappaleessa 4.1 esitetyille estimaateille. Tfun-funktiota on nimitetty tau-

lukossa lyhenteellä v2. Yli 5 %:n poikkeamat on merkitty punaisella. 

 50 % 75 % 100 % 115 % 125 % 

Pyörimisnopeus, testi 4 [rpm] 
1495 1490 1485 1482 1480 

0,00 % 0,07 % 0,07 %  0,00 %  0,00 % 

Pyörimisnopeus (v2), testi 4 [rpm] 
1495 1489 1483 1479 1477 

0,07 % -0,07 % -0,07 %  -0,07 %  -0,07 % 

      

Vääntömomentti, testi 4 [Nm] 
76,38 169,30 249,00 295,80 327,10 

 -6,84 %  -1,68 % 0,68 % -0,47 %  -0,37 % 

Vääntömomentti (v2), testi 4 [Nm] 
63,67 154,10 230,90 275,90 305,90 

-15,34 %   -5,17 % -3,15 % -2,54 %  -2,24 % 
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Muutokset estimaateissa ovat samanlaiset mutta selkeämmät testissä 4 kuin testissä 3. Tau-

lukoista 4.16 ja 4.17 havaitaan nimellisvirran muutoksen vaikuttaneen pyörimisnopeuden 

estimointiin laajemmin kuin nimellisjännitteen muutos, mutta poikkeamat alkuperäisistä 

kappaleen 4.1 estimaateista ovat silti todella pieniä. Laskentafunktioiden väliset erot vään-

töestimaattien kanssa toistuvat herkkyystestin 3 kaltaisina. Väännön laskenta -funktion esti-

maattien tarkkuus muuttui kokonaisuudessaan huonommaksi nimellisjännitettä muutta-

malla, mutta toisaalta nimellisvirran muutos aiheutti suurimman yksittäisen poikkeaman 

tarkkuudessa. Kyseinen poikkeus on kuitenkin 50 %:n kuormitusalueella, minkä vuoksi on 

perusteltua painottaa jännitteen muuttamisen aiheuttamaa tasaisempaa poikkeamaa. Tfun-

funktion laskemien estimaattien tarkkuus kärsi huomattavasti enemmän nimellisvirran kuin 

-jännitteen muokkaamisesta. Muutetun nimellisjännitteen tapauksessa Tfun-funktion esti-

moivat arvot pysyivät huomattavan lähellä alkuperäisiä arvoja 75–125 %:n kuormituksella. 

 

Herkkyystesteissä 3 ja 4 huomataan vääntömomentin estimaattien olevan hieman herkem-

mät kilpiarvojen muutoksille kuin pyörimisnopeuden estimaattien. Varmaksi tätä havaintoa 

ei kuitenkaan voida näin pienen otannan kanssa sanoa. Vääntömomentin estimointi näyttää 

kappaleen 4 testien perusteella olevan pienemmillä kuormituksilla herkempi virranmittauk-

sessa tapahtuville virheille kuin tutkitun oikosulkumoottorin poikkeamille kilpiarvoissa. 

Suuremmilla kuormituksilla sekä virranmittauksen että kilpiarvojen simuloidut virheet ai-

heuttivat samankaltaiset poikkeamat vääntöestimaattien tarkkuuksiin.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Oikosulkumoottorin laskennallisen mallin toimintaperiaate käytiin läpi sähköteknisen ku-

vauksen, sijaiskytkentöjen, matemaattisten yhtälöiden ja lohkokaavioesitysten kautta. Toi-

mintaperiaatteen läpikäynnissä tavoiteltiin loogista järjestystä laskennallisen mallin ymmär-

tämiseksi, jolloin lukijan on luonnollista aloittaa perusteista ja siirtyä lopulta mallin yksi-

tyiskohtaiseen kuvaukseen.  

 

Tarkkuuden verifiointi toteutettiin vertailemalla mallin laskemien estimaattien yhdenmukai-

suutta todellisiin mittaustuloksiin, sekä yksittäisten mittausvirheiden vaikutusta estimaattien 

tarkkuuteen. Estimaattien ja mittaustuloksien välisessä vertailussa selvisi laskentamallin an-

tamien tuloksien olevan usein tarkimmillaan nimellispisteen lähellä ja huonoimmillaan 50–

75 %:n kuormilla. Mittausvirheet näyttivät vaikuttavan enemmän vääntömomentin esti-

mointiin kuin pyörimisnopeuden. Virheet yksivaiheisen staattorivirran mittaustuloksissa ai-

heuttivat hieman suuremmat poikkeamat vääntöestimaatteihin, kuin virheet kilpiarvoissa. 

Yhden prosenttiyksikön simuloitu virhe virranmittauksessa ei vielä aiheuttanut yli 5 %:n 

muutoksia estimaattien tarkkuuksiin, 4 %:n simuloitu virhe sen sijaan aiheutti. 

 

Laskentamallin tarkkuuden tutkimista pitäisi jatkaa useammilla mittaustuloksilla. Mallin ke-

hittämisen kannalta olisi hyödyllisintä tutkia eri kokoisia moottoreita, sillä tässä työssä kes-

kityttiin pelkästään kahteen suhteellisen suuritehoiseen moottoriin. Sähkömoottori-pumppu 

yhdistelmissä moottorit ovat usein pienitehoisempia.  
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