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Kiinnostus keskittävää aurinkoenergiaa kohtaan on lisääntynyt viime vuosina, mutta sovel-

luskohteet edelleen keskittyvät lähinnä suuren kokoluokan verkkosähköä tuottaviin laitoksiin. 

Pienen kokoluokan sovelluskohteisiin liittyvät laitteet ovat suurikokoisia, raskasrakenteisia ja 

kalliita, ja soveltuvat siten pienten yritysten käyttöön varsin huonosti. Tässä työssä esitetään 

vaihtoehtoinen tekniikka jolla voidaan tuottaa keskitettyä säteilytehoa hyvin kompaktilla lait-

teistolla. Esitetty tekniikka korvaa suuren parabolisen keskityspeilin peilipaneelilla, joka 

koostuu tuhansista pienistä (noin 1x1 cm) peileistä, jotka kukin kääntyvät itsenäisesti kahden 

akselin varassa. Peilipaneelit voidaan asentaa tasaiselle pinnalle tavanomaisten valosähköis-

ten aurinkopaneelien tapaan. Peilejä ohjataan yksilöllisesti laskennallisen mallin avulla reaa-

liaikaisesti. Tekniikkaa voidaan soveltaa kaikissa sovelluskohteissa, joissa nykyisin käytetään 

tavanomaisia säteilyn keskitintekniikoita. 
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1 JOHDANTO 

Aurinkoenergiajärjestelmien kysyntä ja tuotanto on maailmalla viimevuosina lisääntynyt 

voimakkaasti. Olemassa olevien järjestelmien teknisten ominaisuuksien ja hinnan kehitys 

eivät kuitenkaan ole riittäviä hyödyntämään kaikkia potentiaalisia käyttömahdollisuuksia ta-

loudellisesti lähitulevaisuudessa. Etenkin pienessä mittakaavassa toteutetussa tuotannossa 

valosähköiset aurinkopaneelit ovat käytännössä ainoa edullinen tekniikka, eikä keskittävää 

säteilytehoa tuottavia käytännöllisiä ratkaisuja ole juuri saatavilla.  

Tässä työssä esitetään toimintaperiaate vaihtoehtoiselle keskittävälle aurinkopeilitekniikalle, 

joka paremmin soveltuu pienimuotoisten prosessien lämmönlähteeksi. Esillä on myös useita 

sovelluksia, jotka hyötyisivät esitetystä tekniikasta. Kappaleissa 1.1 ja 1.2 selvitetään työn 

motivaatioita ja kappaleessa 1.3 yleiskuva itse tekniikasta. 

1.1 Miksi aurinkoenergialla on merkitystä 

Verkkosähkön tuotantomahdollisuudet aurinkovoimalla ovat Suomen olosuhteissa varsin vä-

häiset. Järkevillä sovelluskohteilla sähköntuotannon ulkopuolella voidaan kuitenkin tavoitella 

huomattavia taloudellisia säätöjä ja jopa vallata uusia markkina-alueita. 

Teollisessa tuotannossa opportunistinen aurinkovoiman käyttö pienentäisi tietyissä tapauksis-

sa kustannuksia, ja mahdollistaisi vaihtoehtoisien tuotantomenetelmien käytön. Polttoainekus-

tannusten puuttuessa voidaan tarvittaessa käyttää esim. huonolla hyötysuhteella toimivia muu-

toin edullisia prosesseja. Aurinkopeileillä voidaan myös helposti tuottaa hyvin korkeita läm-

pötiloja, mitä voidaan hyödyntää termokemiallisten prosessien energialähteenä. Näissä sovel-

luksissa alkuinvestointien on kuitenkin oltava erittäin pienet. 

Kesäaikaan kiinteistöjen ilmastointi aiheuttaa Suomessakin varsin merkittäviä kustannuksia 

yrityksille ja kotitalouksille. Suoraan aurinkovoimalla toimivat ilmastointiratkaisut olisivat 

suomessakin kannattavia. Tällöin energian tuotanto on suurimmillaan juuri silloin, kun sen 

tarve on suurimmillaan, jolloin siitä saadaan suurin mahdollinen hyöty hyvin pienillä kustan-

nuksilla. Pienten käyttökustannusten ansiosta ilmastoinnin käyttöä voitaisiin lisätä myös koh-

teissa, joissa sitä ei aiemmin ole pidetty tarpeellisena tai taloudellisesti kannattavana. 

Kolmas merkittävä käyttökohde on kantaverkosta erillään olevat kohteet. Suomessa tällaisia 

ovat esim. loma-asunnot. Muualla maailmassa vaikeapääsyisillä alueilla voitaisiin myös käyt-
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tää lokaaleja osittain aurinkovoimalla toimivia sähköverkkoja. Jos järjestelmien kustannuksia 

voidaan nykyisestä vielä alentaa, niitä voitaisiin käyttää myös kehittyvissä maissa, joissa säh-

köverkko ei kata koko väestöä, eikä sen laajentamiselle ole kaupallista kiinnostusta. 

1.2 Aurinkoenergian käyttöön liittyviä haasteita 

Aurinkoenergian yleistymistä haittaavat sen suuret alkuinvestoinnit ja varsinkin suomessa sen 

epävakaus. Aurinkosähkön rajoittamaton tuotanto on sen tuotantovaihteluista johtuen hyvin 

haitallista sähköverkon vakaudelle. 

Markkinapaine tuotantohintojen laskemiselle myös siirtää valosähköisten paneelien tuotantoa 

voimakkaasti maihin, joissa on saatavilla halpaa työvoimaa ja heikompi ympäristölainsäädän-

tö. Tämän seurauksena lupaukset päästöttömästä energiantuotannosta eivät välttämättä toteu-

du. 

Nykyinen keskittävä aurinkopeilitekniikka (Consentrated solar power, CSP) puolestaan vaatii 

suuren pinta-alan ja monimutkaisen energianmuuntoprosessin. Tämä ei ole pienkäyttäjälle, 

eikä teollisuudelle käytännöllistä, ja se käytännössä rajoittaa käyttökohteet suuriin verkkosäh-

köä tuottaviin laitoksiin. 

1.3 Vaihtoehtoinen CSP-järjestelmä 

Tässä työssä esitetään vaihtoehtoinen tapa tuottaa aurinkoenergiaa käyttäen keskittäviä aurin-

kopeilejä. Suurten peilien sijaan voidaan käyttää tuhansista pienistä itsenäisesti kääntyvistä 

peileistä koostuvia paneelikokonaisuuksia. Paneeli muistuttaa tällöin Fresnel-peiliä, mutta 

sillä on vapaasti muutettava polttopiste. Tekniikan tarkoituksena on tehdä keskittävistä aurin-

kopeileistä kompaktimpia ja käytettävyydeltään kilpailukykyisiä valosähköisten aurinko-

paneelien kanssa. Peilipaneelit eivät tarvitse erillistä telinettä, vaan ne voidaan asentaa raken-

nusten katoille tai seinille valosähköisten paneelien tapaan.  Kuvassa 1.1 on esitetty havain-

nollistava kuva peilipaneelien rakenteesta. Esimerkkinä on käytetty eSolar:n Sierra Suntower 

–koelaitosta, jonka peilikentän rakenne vastaa esitetyn tekniikan peilipaneeleja suuremmassa 

mittakaavassa.  
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Kuva 1.1: Havainnollistava periaatekuva. Esitetty tekniikka vastaa periaatteeltaan suuren 

kokoluokan aurinkotornilaitosta muutetulla mittakaavalla. Alkuperäinen kuva (Schell, 2011, 

615) 

Kukin peili voidaan suunnata itsenäisesti muista riippumatta. Mahdollisia mekanismeja on 

useita ja tarkempi kuvaus niistä on esitetty kappaleessa 3. Tekniikkaan liittyy olennaisena 

osana myös optinen kalibrointijärjestelmä, jolla yksittäisten peilien asennot voidaan tunnistaa 

hyvin tarkasti. Kalibrointi toteutetaan ohjelmallisesti täysin automaattisesti useita kertoja päi-

vässä, jolloin voidaan kompensoida mahdollisia valmistusvikoja, lämpölaajenemista ja satun-

naisia häiriötekijöitä. Tarkempi kuvaus kalibrointimenetelmästä on annettu kappaleessa 4. 

Säteilyenergia voidaan kohdistaa joko pieneen polttopisteeseen, hajautetummin suuremmalle 

pinta-alalle tai pitkäksi juovaksi esim. putken reunaan. Tarvittaessa vain osa peileistä voidaan 

suunnata kohteeseen, jolloin pinnan lämpötilaa voidaan säädellä hyvin tarkasti myös nopeasti 

muuttuvissa olosuhteissa. Oikeilla materiaalin ja valmistustekniikan valinnoilla paneeleja 

voidaan tuottaa kilpailukykyiseen hintaan. Suuntauksen jatkuvan korjauksen ansiosta valmis-

tuksen ei tarvitse olla kovin tarkkaa, mikä alentaa tuotantokustannuksia merkittävästi. Varsin-

kin termistä energiaa käyttävät sovellukset voidaan toteuttaa erittäin edullisesti, koska moni-

mutkaista energianmuuntoprosessia ei tarvita. 

  

1 m 
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2 CSP-TEKNIIKAN TOIMINTAPERIAATE 

CSP-voimalaitos toimii keskittämällä auringon säteilyä yhteen pisteeseen tai lämmönsiirto-

putken reunaan. Säteilyä vastaanottavalla pinnalla lämpötila nousee hyvin korkeaksi, ja lämpö 

johtuu vastaanottimen sisällä virtaavaan lämmönsiirtofluidiin, joka on yleensä vettä, öljyä tai 

suolasulatetta. Laitoskonfiguraatioita on useita erilaisia, mutta yleisimmät niistä ovat neljän 

päätyypin variaatioita. Merkittävimmät tekniikat ovat parabolinen kouru (Parabolic Trough 

Concentrator, PTC), lineaarinen Fresnel heijastin (Linear Fresnel Reflector, LFR), aurinko-

torni (Central Receiver System, CRS) ja parabolipeili-lämpövoimakone –yhdistelmä (Parabo-

lic Dish Collector, PDC). Kuvassa 2.1 on esitetty periaatepiirrokset kaikista laitostyypeistä. 

 

Kuva 2.1: Merkittävimmät aurinkopeilitekniikat (IEA) 

Kaikkiin laitostyyppeihin liittyy olennaisesti auringon liikkeen seuranta. Peilien suuntausta on 

muutettava jatkuvasti päivän aikana, koska auringon näennäinen sijainti muuttuu maapallon 

pyörimisestä johtuen päivän kuluessa 15° tunnissa. PTC ja LFR –laitosten peilit on asennettu 

pituussuunnassa maapallon akselin suuntaisesti, jolloin niiden tarvitsee seurata auringon lii-

kettä vain yhden akselin varassa. Parabolinen kourukeräin kääntyy yhden akselin varassa si-

ten, että paraabeli aukeaa aina suoraan auringon suuntaan. Mekaniikka on varsin raskasraken-

teinen, ja kourun päädyissä tarvitaan nivelletty putkiliitos, koska myös lämmitysputki liikkuu 

kourun mukana. Linear Fresnel -peili koostuu pitkistä peilisegmenteistä, jotka kääntyvät yksi-

löllisesti. Liikkuvat rakenteet ovat silloin kevyitä, ja lämpötilaa voidaan säädellä paikallisesti 

kääntämällä osa peilisegmenteistä pois polttopisteestä. Molemmissa tyypeissä säteily keskite-

tään putken reunaan, ja lämmönsiirtofluidi kiertää putkistoa pitkin erilliseen energianmuunto-

prosessiin. 
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Aurinkotornilaitoksissa peilit kääntyvät kahden akselin varassa siten, että auringon säteily 

heijastuu niistä polttopisteeseen. Koska kaikki peilit sijaitsevat eri paikoissa polttopisteeseen 

nähden, niiden suuntaus on toteutettava yksilöllisesti, eli kukin peili kääntyy itsenäisesti muis-

ta riippumatta. Tällä tekniikalla voidaan tuottaa erittäin korkeita lämpötiloja vastaanottimen ja 

lämmönsiirtofluidin ominaisuuksista riippuen. Solar Two koelaitosprojektin putkivirtausvas-

taanotin lämmitti sulasuolavirtausta 565 °C:n lämpötilaan (Pacheco, 2002,19), niinkutsuttu 

volumetrinen vastaanotin pystyy kuumentamaan kaasuvirtauksen yli 800 °C:n lämpötiloihin 

(Richter et al., 2013, 46), ja putoava kiintopartikkeliverho kykenee jopa 2000 °C:n lämpöti-

laan (Richter et al., 2013, 43). Partikkeliverhoon perustuvat tekniikat ovat tosin vasta kokei-

luasteella. Korkeilla lämpötiloilla sähköntuotannon hyötysuhde on parempi. Aurinkotorni 

pystyy myös varastoimaan lämpöenergiaa sulasuolasäiliöihin muita laitostyyppejä tehok-

kaammin korkeamman lämpötilan ansiosta. 

Suurten laitosten rakentaminen vaatii merkittäviä alkuinvestointeja ja niiden päivittäinen toi-

minta vaatii jatkuvaa säätöä ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Laitoksen vuotuisen käyttöas-

teen on oltava hyvä, jotta toiminta pysyy taloudellisena. Suomen olosuhteissa tällaisten laitos-

ten rakentaminen ei ole kannattavaa. 

PDC-järjestelmässä (Parabolic Dish Collector) suuren parabolipeilin polttopisteeseen on sijoi-

tettu pieni lämpövoimakone, useimmiten Strirling-kone, joka muuttaa termisen tehon sähkö-

tehoksi. Lämpövoimakone liikkuu peilin mukana saman rakenteen varassa. Koko rakenne 

seuraa auringon liikettä kahden akselin varassa. PDC keräin on nykyisistä tekniikoista ainoa, 

joka ei käytä erillistä höyryturbiiniprosessia sähköntuotantoon, ja sitä voidaan periaatteessa 

käyttää jo varsin pienessä mittakaavassa. Peilikokonaisuuden rakenne on kuitenkin suuriko-

koinen, ja soveltuu pienkäyttöön vain erikoistapauksissa. Esimerkki keräinyksiköstä nähdään 

kuvassa 2.2. 
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Kuva 2.2: Parabolikeskitin ja Stirling kone (wikimedia commons) 

Tässä työssä esitetty tekniikka todennäköisimmin kykenee kilpailemaan suorimmin PDC-

järjestelmien kanssa. Yksikkökoko ja käyttömahdollisuudet ovat molemmissa tekniikoissa 

varsin samanlaiset, mutta esitetty tekniikka on huomattavasti kevytrakenteisempi. Suurin osa 

nykyisistä PDC-tekniikoista käyttää Strirling-konetta sähkön tuotantoon, mutta myös va-

losähköisten kennojen tai pienten höyryturbiinien käyttö on mahdollista, mikäli niiden kus-

tannukset ovat riittävän pienet.  
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3 PEILIEN MEKANIIKKA 

Tämän kappaleen esittämät tekniikat ovat vain periaatteellisia. Parhaat toteutustavat tulevat 

selville vasta, kun prototyyppilaite on rakennettu. Toimintaperiaatteeltaan esitetty tekniikka 

muistuttaa lähimmin aurinkotornien yhteydessä käytettäviä peilejä. Suuressa aurinkotorni-

voimalassa jokaisella peilillä on kaksi askelmoottoria, jotka kääntävät peiliä pysty- ja vaaka-

akselin ympäri, minkä lisäksi tarvitaan raskasrakenteiset mekaaniset välitykset (Romero-

Alvarez & Zarza, 2007, 59). Kuva 3.1 esittää tavanomaisen aurinkopeilin suuntausmekanis-

min. Vastaava ratkaisu olisi esitetyssä tekniikassa liian kallis ja monimutkainen toteuttaa. 

 

Kuva 3.1: Tavanomaisen aurinkopeilin suuntausmekanismi. Alempi heliksiratas ohjaa pysty-

akselia, ja ylempi heliksiratas vaaka-akselia. (Romero-Alvarez & Zarza, 2007, 59)  

Hyvin pienikokoisessa peilissä kahden akselin varassa kääntyvä rakenne voidaan toteuttaa 

hyvin kompaktisti sijoittamalla ajomekaniikka telineen juureen. Tekniikan perusrakenne on 

esitetty Kuvassa 3.2. Yhtä peiliä ohjaa kaksi ajolevyä, joiden liikkeillä ohjataan erikseen pei-

lin kulmaa pysty- ja vaaka-akselin suhteen. Pystyakseli on kiinni ylemmässä levyssä, jolloin 

koko teline kääntyy levyn liikkeiden mukana. Vaaka-akselille voima välitetään alemmasta 

levystä jännevälityksen kautta. Jänne on johdettu ylemmän ohjauslevyn keskipisteen läpi, 

jolloin pystyakselin liikkeet eivät vaikuta vaaka-akseliin. Vaaka-akselilla on myös palautus-

jousi, joka pitää jänteen jännitettynä, ja mahdollistaa liikkeet molempiin suuntiin pienellä hys-

tereesillä hyvin yksinkertaisella rakenteella. Jousella voidaan myös tarvittaessa kääntää peili 

nopeasti perusasentoon, jolloin voidaan toteuttaa välitön hätäsulku, jossa kaikki peilit käänne-

tään pois polttopisteestä ilman viivettä.  
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Kuva 3.2: Peilitelineen perusrakenne. 

Peilin varsinainen ohjaus toteutetaan kääntämällä jokaista ohjauslevyä erikseen jonkin meka-

niikan kautta. Käytännössä pragmaattisimmat ratkaisut ovat peilien ohjaus mekaanisesti pie-

nillä sähkömagneeteilla tai pietsosähköisillä moottoreilla. Kappaleet 3.1 ja 3.2 esittävät nämä 

kaksi tapaa yksityiskohtaisemmin. 

3.1 Sähkömagneettinen ohjaus 

Kuvassa 3.2 esitetyt ohjauslevyt on tässä kappaleessa korvattu hammasrattailla. Mekanismis-

sa rattaan kiertäminen tapahtuu askeleittain, jolloin peilien suuntaus voidaan toteuttaa tarkasti 

hyvin yksinkertaisella mekaniikalla, ja ohjelmallinen ohjaus on suoraviivaista. Kuvassa 3.3 

esitetty rakenne muistuttaa periaatteeltaan yksinkertaistettua askelmoottoria. Rakenteeseen 

kuuluu hammasrattaan lisäksi sähkömagneeteilla ohjattu ajoripa, jolla työ välitetään rattaalle. 

Ohjausjännite välitetään mekaniikalle lyhyinä pulsseina, jotka siirtävät ratasta eteenpäin yh-

den hammasvälin verran. Kukin askel kääntää peiliä tunnetun vakiokulman verran, jolloin 

suuretkin kulman muutokset voidaan tuottaa hyvin tarkasti laskemalla askeleita. Kunkin pei-

lin tunnettu asento pidetään järjestelmän muistissa pysyvästi, ja muutoksista on helppo pitää 

kirjaa, koska muutoskulma on aina tunnetun pienen kulman monikerta. Selkeyden vuoksi ajo-

ripa on kuvassa 3.3 sijoitettu telinerakenteen ulkopuolelle. Todellinen ajomekanismi on to-

dennäköisesti kompaktimpi. 
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Kuva 3.3: Sähkömagneettinen ajomekanismi. Vas. kuva ylhäältä katsottuna. Oik. kuva sivul-

ta katsottuna. (a) työmagneetti, (b) kytkinmagneetti 

Ajoripaan on kiinnitetty pieni rautakappale, jota kytkin- ja työmagneetit vetävät puoleensa. 

Ohjausliikkeet tuotetaan magneettien jännitettä muuttamalla. Ripa on valmistettu joustavaksi, 

ja palautuu perusasentoonsa, kun magneetit eivät ole aktiivisia. Askel vastapäivään tuotetaan 

kuvan 3.4 osoittamalla tavalla tuottamalla seuraavilla työvaiheilla: 

1. kytkinmagneetti nostaa ajorivan rattaaseen 

2. työmagneetti vetää ajoripaa oikealle, jolloin ratas kiertyy yhden askeleen vastapäivään 

3. kytkinmagneetti laskee ajorivan alas 

4. työmagneetti päästää rivan takaisin perusasentoon 

Vastaavasti askel vastapäivään tuotetaan toistamalla em. vaiheet vastakkaisessa järjestykses-

sä. Rakenteet ovat hyvin pieniä ja kevyitä, jolloin prosessia voidaan toistaa useita kertoja se-

kunnissa. Tavallisen askelmoottorin ohjaukseen nähden tämä prosessi on varsin hidas, mutta 

peilien ei tarvitse liikkua merkittävällä nopeudella. Maapallon pyörimisnopeus on 15° tunnis-

sa, joka on helposti saavutettava nopeus. Kalibrointiprosessin aikana tarvittavat liikkeet saat-

tavat kuitenkin rajoittaa kalibrointitiheyttä, jos peilejä ei kyetä kääntämään riittävän nopeasti. 
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Kuva 3.4: Sähkömagneettinen ajomekanismi. Yhden kiertoaskeleen työvaiheet. 

 

Sähkömagneettien määrää voidaan myös pienentää merkittävästi kytkemällä useita peilejä 

samaan ajoakseliin (Kuva 3.5). Tällöin jokaisella peilillä on vain kytkinmagneetti, ja ajoaske-

leet tehdään synkronisesti usean peilin kesken. Yhteenliitosten määrää rajoittaa vain järjes-

telmän mekaaninen kestävyys. 

Varsinainen sähköinen ohjaus tuotetaan mikrokontrollerilla, joka kytkee magneetteja päälle ja 

pois halutussa järjestyksessä. Mikrokontrollereita ohjataan ohjelmallisesti pienellä tietoko-

neella, joka myös hoitaa kalibrointiprosessin aikana tehtävän laskennan. 

 
Kuva 3.5: Sähkömagneettinen ajomekanismi, jossa useita peilejä on kytketty samaan ajoakse-

liin. 

Menetelmän etuna on tekniikan periaatteellinen yksinkertaisuus. Mikä tahansa pieni yritys 

pystyy valmistamaan peilipaneeleja omatoimisesti. Suurin haitta menettelyssä on mahdolli-
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sesti heikko mekaaninen kestävyys ja mekaniikan suhteellinen monimutkaisuus, mikä hanka-

loittaa kokoonpanoa. Menettely voi myös tuottaa rahisevaa ääntä, mikä saattaa rajoittaa käyt-

töä julkisilla paikoilla. 

3.2 Pietsosähköinen ohjaus 

Pienet mekaaniset liikkuvat osat ovat varsin alttiita rikkoutumiselle, ja niiden valmistus on 

suhteellisen hankalaa. Peilipaneelien mekaanisen kestävyyden kannalta paras ratkaisu on si-

sällyttää ajomekanismi suoraan telinerakenteeseen. Nykytekniikalla yksinkertaisin ja halvin 

toteutustapa tälle on pietsosähköinen mekaniikka. Kuva 3.6 esittää yksinkertaistetun telinera-

kenteen, jossa molemmilla akseleilla on lineaarinen pietsomoottori. Moottorit ovat suorassa 

kontaktissa liikutettavan pinnan kanssa, ja työntävät pintaa eteenpäin ilman muita mekaanisia 

välityksiä. Pietsomoottorit perustuvat täysin kiderakenteen pieniin muodonmuutoksiin, eivät-

kä sisällä makrotasolla liikkuvia osia. 

 

Kuva 3.6: Pietsosähköinen peilin kääntömekanismi 

Yksinkertaisin lineaarinen pietsomoottori koostuu jonoon asetetuista ”jaloista”. Yksittäinen 

jalka koostuu kahdesta erillisestä kiteestä, jotka on kiinnitetty yhteen. Sähköinen jännite saa 

pietsokiteen muuttamaan muotoaan, jolloin kaksoiskide saadaan taipumaan syöttämällä puo-

liskoille erisuuri jännite. Muuttamalla jännitteitä koordinoidusti saadaan tuotettua liikesarja 

joka muistuttaa kävelyaskelta. Kun useita jalkoja asetetaan peräkkäin, voidaan tuottaa hyvin 

tasainen ja sujuva askellus, joka työntää kontaktipintaa eteenpäin. Kävelyprosessi on kuvattu 

kuvassa 3.7. Sähkömagneettisen ohjauksen tapaan myös pietsosähköisen mekaniikan ohjaus 

toteutetaan mikrokontrollereilla, mutta on kannattavaa käyttää moottorien valmistajan tuotta-

mia ohjaimia, jotka on optimoitu askelluksen ohjaukseen. 
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Kuva 3.7: Pietsosähköinen ajomekanismi. (Piezomotor Piezo LEGS Linear 6N datasheet) 

Tämän menetelmän etuna on mekaanisesti yksinkertainen ja kompakti rakenne, jolloin me-

kaaninen kestävyys on huomattavasti parempi kuin kappaleessa 3.1 esitetyssä sähkömagneet-

tisesti ohjatussa rakenteessa. Tämä tekniikka on todennäköisesti kilpailukykyinen vain hyvin 

suurissa tuotantoerissä, koska elektroniikka on räätälöitävä käyttötarkoitukseen. 

3.3 Säänkestävyys, huolto ja puhtaanapito 

Peilien pienen koon vuoksi käytännössä ainoa tapa suojautua Suomen sääoloja vastaan on 

asentaa paneeleille läpinäkyvä kate, joka suojaa niitä sateelta, tuulelta, lumelta ja epäpuhtauk-

silta. Täysin katetussa paneelissa voidaan kuitenkin pitää varsinaiset liikkuvat rakenteet hyvin 

keveinä ja yksinkertaisina, jolloin katteen lisäkustannukset kompensoituvat itse tekniikan hin-

nassa. Kate myös mahdollistaa paneelien vaivattoman puhdistuksen. Täysin katettu paneeli 

voidaan puhdistaa mekaanisesti, tai suoralla ruiskutuksella ikkunalasien tapaan, eikä ole vaa-

rana, että peilien mekaniikka vaurioituisi. Suomen talviolosuhteet voivat silti vaikuttaa nega-

tiivisesti paneelien pitkäaikaiseen kestävyyteen, jolloin saattaa olla tarpeellista varastoida pa-

neelit talven ajaksi.  

Rakenteellisesti esitetty tekniikka on hyvin modulaarinen, eli se koostuu toisiinsa kytketyistä 

osakokonaisuuksista, jotka voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta. Paneeli voidaan myös ja-

kaa pienempiin osapaneeleihin joiden vaihtaminen on vaivatonta. Peilien suuren määrän 

vuoksi ei olisi järkevää korjata yksittäisiä pieniä vikoja. Järjestelmä voi turvallisesti jättää 

yksittäiset toimimattomat peilit perusasentoon. Jos vikoja ilmenee samassa paneelissa enem-

män, osapaneeli vaihdetaan uuteen, ja kalibroidaan automaattisesti ilman toimenpiteitä käyttä-

jältä.  
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4 PEILIEN SUUNTAUS JA KALIBROINTI 

Peilien ohjelmallista suuntausta varten on luotava laskennallinen malli, joka vastaa tarkasti 

peilikentän todellista tilannetta. Peilien suuresta määrästä johtuen on hyvin todennäköistä, että 

valmistusprosessissa tapahtuu pieniä muutoksia ja virheitä varsinkin, jos valmistuskustannuk-

set pyritään minimoimaan. Peilipaneelit täytyy myös pystyä asentamaan mielivaltaiseen asen-

toon, ja niissä saattaa tapahtua pieniä muodonmuutoksia asennuksen yhteydessä. Lisäksi läm-

pölaajeneminen ja tärinä voivat aiheuttaa muutoksia ohjausmekaniikkaan. 

Peilien käyttäytymiseen liittyy lukuisia tuntemattomia muuttujia, joten on hyvin vaikeaa 

muodostaa toimivaa yksinkertaista geometrista mallia peilien suuntaamiselle. On siis käytet-

tävä mallinnustekniikkaa, joka antaa reaaliaikaista palautetta mallin vastaavuudesta todelli-

suuteen. Käytännössä tämä toteutetaan tunnistamalla jokaisen peilin tarkka sijainti ja suuntaus 

analysoimalla videokuvaa ohjelmallisesti. Tämä voidaan toteuttaa suoraan kuvaamalla peili-

kenttä ja tarkastelemalla peilien liikkeitä ohjaussignaalin muutosten mukaan. Vaihtoehtoisesti 

peileistä heijastuva valo voidaan suunnata tasaiseen pintaan, ja määrittää peilien sijainnit ja 

asennot heijastuneiden valotäplien liikkeiden perusteella. Suora menetelmä (kappale 4.1) on 

vaihtoehdoista todennäköisesti kalliimpi toteuttaa ja mahdollisesti vaatii tarkemman asennuk-

sen. Menettely esitetään siksi vain yleisellä tasolla. Epäsuora menetelmä on laitteistoltaan 

yksinkertaisempi, eikä vaadi tarkkaa asennusta, ja on siten edullisempi vaihtoehto. Menetelmä 

kuvataan yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.2. 

4.1 Suora menetelmä 

Suoraa menetelmää käytettäessä kamera suunnataan suoraan peilikenttää kohti. Peilien sijain-

nit ja asennot tunnistetaan ensin karkeasti suoraan kuvasta, etsimällä ensin peilien reunat. 

Hahmontunnistuksen helpottamiseksi peilien reunat voidaan merkitä korkeakontrastisella vä-

rillä. Yksittäisen peilin mitat ovat tiedossa, jolloin voidaan päätellä peilien etäisyydet kame-

rasta, ja niiden todennäköiset asennot.  

Oletetaan, että kaikki peilit ovat neliön muotoisia, ja jokaisen peilin ohjausaskeleen suuruus 

on jokseenkin sama. Myös kameran linssin aiheuttama vääristymä joudutaan mahdollisesti 

huomioimaan laskennassa. Tällä tavalla saadaan varsin epätarkka malli, jota tarkennetaan 

lisähavainnoilla. Tämän jälkeen peilit käännetään siten, että tunnettu kohde, esim. merkkivalo, 

heijastuu kaikista peileistä kameraan. Mikäli kamera ei havaitse odotettua heijastusta tietystä 

peilistä, tehdään sattumanvaraisia pieniä liikkeitä, kunnes heijastus havaitaan. Seuraavaksi 
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peilit suunnataan siten, että heijastus havaitaan mahdollisimman tarkasti peilin keskipisteessä. 

Lopuksi peilit suunnataan vastaavalla tavalla heijastamaan toinen tunnettu kohde kameraan. 

Heijastamalla kaksi erillistä kohdetta voidaan havaita eroavaisuuksia peilien kääntöaskeleiden 

suuruuksissa, tai virheitä lähtötilanteen tunnistuksessa. 

Menetelmän haittana on, että kaikkien peilien täytyy erottua kuvassa samanaikaisesti, jolloin 

kameran on oltava hyvin tarkka. Heijastuskohteiden sijainnit on myös tunnettava hyvin tar-

kasti, minkä vuoksi asennuksen yhteydessä on tehtävä hyvin tarkkoja mittauksia. Menetelmä 

toimii hyvin suuressa mittakaavassa, mutta saattaa aiheuttaa hankaluuksia pienkäyttäjille. 

Amerikkalainen eSolar käyttää peilien kalibrointiin vastaavanlaista tekniikkaa. Tekniikka 

käyttää useita kameroita heijastuskohteiden sijaan, mutta periaate on hyvin samankaltainen. 

Kuvassa 4.1 esitetään periaatekuva eSolar:n kalibrointilaitteistosta. 

 

Kuva 4.1: Esolar:n peilikentän optinen kalibrointilaitteisto (Schell, 2010, 617) 

4.2 Epäsuora menetelmä 

Epäsuoraa menetelmää käytettäessä kamera suunnataan tasaiseen kohdepintaan, johon heijas-

tetaan auringonvaloa yhdestä tai useammasta peilistä kerrallaan. Heijastusten liikkeiden pe-

rusteella määritetään peilien sijainnit, ja luodaan malli, jolla peilejä ohjataan heijastamaan 

säteilyä tarkasti vastaanottimelle. Heijastuskohteeseen on merkitty tarkasti mitatut kalibroin-

timerkinnät, joiden perusteella järjestelmä tunnistaa, missä asennossa kohde on kameraan 

nähden, jolloin voidaan määritellä koordinaatisto laskentaa varten. 

Vastaavanlaista tekniikkaa käytetään paljon suuren kokoluokan aurinkotornivoimaloissa pei-

lien suuntauksen hienosäätöön ja tarkistukseen, mutta vastaava kohdelevy on hyvin pieni suh-

teessa laitoskokoon, jolloin peilin esikalibrointi on tehtävä muilla tekniikoilla tai manuaalises-
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ti. Kuvassa 4.3 nähdään Solar Two –koelaitoksen peilien suuntauksen tarkistuskohde.  Esitet-

ty tekniikka pyrkii suorittamaan koko peilikentän kalibroinnin täysin automaattisesti. 

 

Kuva 4.2: Solar Two –koelaitoksen peilien suuntaustarkistuskohde (Pacheco, 2002, 27) 

Todellinen järjestelmä kykenee todennäköisesti käsittelemään useita peilejä kerrallaan, mutta 

tässä esimerkissä käsitellään selkeyden vuoksi vain yhtä peiliä. Peiliä käännetään satunnaises-

ti, kunnes auringon heijastus havaitaan kohdelevyn pinnassa.  Peiliä käännellään yhden akse-

lin varassa ennalta määritellyn kulman verran, jolloin heijastus liikkuu kohdelevyn pinnassa. 

Tätä toistetaan useita kertoja, ja tallennetaan heijastuksen sijainti jokaisella askeleella. Sama 

toistetaan myös toisen akselin varassa tehdyillä liikkeillä. 

 

Kuva 4.3:  Yhden peilin heijastus useasta suuntauskulmasta. Heijastuksen sijainteja käytetään 

määrittämään peilin todellinen sijainti. 
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Pelit ovat hyvin lähellä vastaanotinta, joten voidaan olettaa, että heijastunut valo ei tällä mat-

kalla ehdi hajautua merkittävästi. Säteen hajautuminen on suuruusluokkaa 2-4 milliradiaania 

(Lee, 2014, 300), mikä ei aiheuta näkyvää hajautumista alle 10 m etäisyyksillä. Peilin näky-

vää heijastusta voidaan tällöin käsitellä peilipinnan projektiona.  

 

 

Kuva 4.4: Esimerkki laskentageometriasta. Kuvan merkinnät vastaavat kuvan 4.3 merkintöjä. 

Kuvassa 4.4 on esitetty esimerkki laskettavasta geometriasta, joka vastaa kuvan 4.3 pystylin-

jan valotäplien sijainteja. Tavoitteena on löytää peilin sijainti suhteessa kohdelevyyn. Koor-

dinaatisto määritellään johonkin kohdelevyn tunnettuun pisteeseen, minkä perusteella määri-

tetään valotäplien sijainneille koordinaatit. Koordinaattien perusteella lasketaan etäisyydet a 

ja b, joita käytetään lähtöarvoina laskennassa. Voidaan olettaa, että ohjausaskeleen suuruus on 

jokseenkin vakio, jolloin kulma A tunnetaan aina riittävän tarkasti 

Seuraavan laskennan tarkoituksena on antaa esimerkki mahdollisista laskutoimituksista, ja 

osoittaa, että peilien sijainnit voidaan määrittää kohtuullisen tarkasti jo hyvin yksinkertaisilla 

laskutoimituksilla. Todellisuudessa laskentaan liittyy kuitenkin hyvin paljon epävarmuusteki-

jöitä, ja esitetty laskutoimitus on varsin herkkä lähtöarvoille. Todellisuudessa sijainnille laske-

taan useiden havaintojen perusteella paras likimääräinen tulos esim. pienimmän neliösumman 

menetelmällä. Lopullinen laskentaprosessi voi siis erota esitetystä menetelmästä merkittäväs-

ti. Laskennassa käytetään kuvan 4.4 osoittamaa notaatiota. 

Esimerkkilaskennan tavoitteena on määrittää kuvien 4.3 ja 4.4 geometriasta etäisyydet hx hy ja 

hz , jotka vastaavat peilin sijaintia suhteessa kärkipisteeseen C. Määritellään ensin kulmat D ja 

B kulmien A ja C perusteella yhtälöillä (1) ja (2) 

         (1) 
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          (2) 

Sinilauseella voidaan geometrian perusteella muodostaa kaksi yhtälöä 

  

    
 

 

    
 

(3) 

  

    
 

 

    
 

(4) 

Ratkaistaan molemmista yhtälöistä etäisyydet c ja yhdistetään yhtälöt. 

     

    
  

    

    
  

(5) 

              (6) 

Sijoitetaan yhtälö 2 yhtälöön 6 ja ratkaistaan C vasemmalta puolelta 

                     (7) 

 
      (            

 

 
) 

(8) 

Likiarvo kulmalle C voidaan ratkaista iteroimalla yhtälöstä (8). Kulma A tunnetaan ohjausas-

keleen kulman perusteella. Ratkaistaan arvo kulmalle D yhtälöllä (1) jolloin yhtälöllä (9) voi-

daan ratkaista sivu d. 

  

    
 

 

    
 

(9) 

 
   

    

    
  

(10) 

Ny haluttu etäisyys    voidaan laskea yhtälöllä (11). Lasketaan myös sivu    yhtälöllä (12)  

          (11) 

          (12) 

Sivu    lasketaan vastaavalla tavalla kuvan 4.3 geometriasta. Etäisyys    voidaan lopuksi 

laskea yhtälöllä (13).  

 
   √  

    
  

(13) 

Jos auringon suuntavektori on tiedossa, voidaan myös peilin absoluuttinen asento määrittää 

hyvin tarkasti. Tiedossa on nyt peilin sijainti, heijastuksen sijainti ja auringon suunta vsun.  
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(14) 

missä        on peilin normaali ja 

    on kuvan 4.4 kärkipisteiden A ja C välinen vektori. 

Auringon suuntavektori voidaan määrittää erillisellä mittalaitteella tai approksimoida lasken-

nallisesti usean ajanhetken ja usean peilin havaintojen perusteella. Tämä laskenta jää kuiten-

kin tämän työn käsittelyn ulkopuolelle. 

4.3 Laitteisto 

Laskenta-alustaksi soveltuu mikä tahansa tietokone, mutta kustannusten minimoimiseksi on 

kannattavaa käyttää helposti saatavilla olevia pienitehoisia laitteita. Kumpikaan em. menetel-

mistä ei pienessä mittakaavassa vaadi suurta laskentatehoa, koska laskennan ei tarvitse tapah-

tua reaaliaikaisesti. Suuremmassa mittakaavassa voidaan käyttää useampaa kameraa ja tieto-

konetta. 

Suuressa mittakaavassa saattaa olla edullista tunnistaa suuri määrä peilejä yhdellä laadukkaal-

la kameralla, jossa on hyvä värikontrasti ja suuri erottelukyky. Tällöin tulee myös kysymyk-

seen hieman kalliimmat laskentalaitteet. 
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5 KÄYTTÖKOHTEET 

Vaihtelevuudestaan johtuen aurinkoenergia sopii suoran verkkosähkön tuotantoon varsin 

huonosti, mutta on olemassa sovelluskohteita, joiden toiminta ei merkittävästi kärsi tehovaih-

teluista. Näissä kohteissa sähkö- tai polttoainekustannukset olisivat muutoin merkittävä kus-

tannus. Lämpöenergian muuttaminen sähköenergiaksi myös pienentää hyötysuhdetta ja lisää 

investointikustannuksia. Tällöin tulisi suosia käyttökohteita, jotka hyödyntävät suoraan läm-

pöenergiaa. Tässä kappaleessa käsitellään pääasiassa sovelluskohteita, joissa voidaan hyödyn-

tää voimakkaasti keskitetyn aurinkosäteilyn tuottamia korkeita lämpötiloja. 

5.1 Termokemiallinen polttoaineen tuotanto 

Termokemiallisessa prosessissa tuotetaan haluttu kemiallinen reaktio vain lämpöenergiaa 

käyttäen. Mahdollisia prosesseja on tietysti valtava määrä, mutta uusiutuvien energiamuotojen 

yhteydessä yleisin kiinnostuksen kohde on uusiutuvan polttoaineen tuotanto. Energiaa voi-

daan silloin varastoida suuria määriä polttoaineeseen myöhempää käyttöä varten, tai ajoneu-

vojen polttoaineeksi. 

Veden hajottaminen vedyksi ja hapeksi elektrolyysillä on laajalti käytetty tekniikka, mutta 

tämä vaatii sähköntuotantoprosessin. Vedyn varastointi vaatii myös raskaan painesäiliön, tai 

hyvin matalan lämpötilan. Vedylle on myös ominaista tunkeutua metalliseinämien läpi, jol-

loin säiliöissä on käytettävä kalliimpia epätavanomaisia materiaaleja. On huomattavasti käy-

tännöllisempää käyttää tuotettua vetyä metaanin valmistukseen. Metaani on yksinkertaisin 

hiilivety, ja sen tuottaminen vedystä ja hiilidioksidista on periaatteessa yksinkertaista. Me-

taanille (maakaasulle) on jo olemassa jakeluinfrastruktuuri ja markkinat, ja sitä voidaan sellai-

senaan käyttää kaasuautoissa. Kappaleissa 5.1.1 ja 5.1.2 esitetään kaksi erilaista tapaa tuottaa 

reaktiokaasua metanointiprosessille. 

Metaanin tuotanto tapahtuu yhtälöiden (15) - (18) osoittamilla reaktioilla. Jos reaktiokaasu on 

puhdasta vetyä ja hiilidioksidia, nettoreaktio tapahtuu pääsääntöisesti yhtälöllä (15). Reaktio-

kaasu voi kuitenkin sisältää myös merkittävän osuuden hiilimonoksidia riippuen käytetystä 

tuotantotekniikasta. Tällöin valtaosa reaktioista tapahtuu yhtälöiden (16), (17) ja (18) mukai-

sesti. (Kopyscinski, 2010, 8) 
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                    (15) 

                  (16) 

                  (17) 

                    (18) 

5.1.1 Biomassan kaasutus 

Biomassan kaasutus on tekniikka, jolla eloperäinen kiinteä aines muutetaan kaasuseokseksi, 

joka sisältää pääasiassa hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja vetyä. Tätä tekniikkaa on historialli-

sesti hyödynnetty käyttämään polttomoottoreissa kiinteää polttoainetta. Tämä vaatii kuitenkin 

monimutkaisen ja epäkäytännöllisen laitteiston polttomoottorin rinnalle, ja soveltuu siten hy-

vin huonosti ajoneuvokäyttöön. Tuotettu kaasuseos voidaan kuitenkin edelleen muuntaa me-

taaniksi em. yhtälöiden (15), (16), (17) ja (18) mukaan. Tavallisesti kaasutusreaktiota ylläpi-

detään syöttämällä reaktioon ilmaa, jolloin hiilen palaminen vapauttaa lämpöenergiaa proses-

siin. Tällä menetelmällä merkittävä osa energiasta (noin 30%) joudutaan käyttämään proses-

sin ylläpitämiseen, ja sillä päästään vain 600-1000 °C lämpötilaan (Perkins & Weimer, 2009, 

290).  

Tekniikan käyttökelpoisuutta metaanin tuotannossa rajoittaa kuitenkin kaasuuntuvien aineiden 

mukana kulkeva tervaa, joka on hyvin haitallista kemiallisille katalysoiduille prosesseille. 

Tervan poisto vaatisi suodatuksen matalassa lämpötilassa, jolloin prosessiin vaadittaisiin kaa-

sun välijäähdytys ja uudelleenlämmitys. Tämä pienentäisi prosessin hyötysuhdetta huomatta-

vasti. Keskitetyllä aurinkoenergialla voidaan tuottaa kaasutusprosessiin merkittävästi korke-

ampi lämpötila kuin biomassaa poltettaessa, jolloin prosessissa ei synny käytännössä lainkana 

tervaa (Perkins & Weimer, 2009, 290). Esitetty CSP-tekniikka soveltuu tähän tarkoitukseen 

erittäin hyvin pienten kustannusten ja kompaktin rakenteen vuoksi, jolloin tuotantolaitteisto 

voidaan rakentaa jo hyvin pienessä mittakaavassa. 

Tuotettua bioperäista metaania voidaan ajoneuvojen lisäksi käyttää myös verkkosähköä tuot-

tavissa moottorivoimalaitoksissa, mikä on merkittävä etu kiinteisiin biopolttoaineisiin nähden. 

Moottorivoimalaitosten tehoa voidaan säätää erittäin nopeasti, ja niiden käynnistys ja sammu-

tus tapahtuu nopeasti, eikä tuota ylimääräisiä kustannuksia. Ne pystyvät siten tehokkaasti ta-

sapainottamaan aurinko- ja tuulivoimaloiden tuotantovaihteluita hiilineutraalilla polttoaineel-

la.  
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5.1.2 Vedyn ja hiilimonoksidin suora tuotanto 

Pientuotannon kannalta käytännöllisin lähtökohta olisi kuitenkin tuottaa polttoainetta mahdol-

lisimman yksinkertaisista lähtöaineista ja kompaktilla laitteistolla. Tämänkaltaisia metodeja 

on kehitysasteella useita (Richter et al., 2013, 538-563), mutta merkittävää kaupallista käyttöä 

tekniikalle ei juuri ole. Vähäinen kiinnostus tekniikkaa kohtaan voi osittain selittyä käytännöl-

listen aurinkokeskitintekniikoiden puuttumisella. Tekniikat ovat myös yleisesti monimutkaisia 

ja vaativat useita prosessivaiheita. 

Chueh et al. esittävät suoran termokemiallisen tekniikan, jolla vesihöyrystä tai hiilidioksidista 

voidaan erottaa happea, jolloin voidaan tuottaa vetyä ja hiilimonoksidia (Chueh et al., 2010, 

1797). Reaktorilaite on rakenteeltaan yksinkertainen, eikä sisällä liikkuvia osia. Reaktori on 

esitetty kuvassa 5.1. 

Prosessi perustuu ceriumoksidi ominaisuuteen esiintyä usealla hapettumistasolla riippuen 

lämpötilasta. Prosessi jaetaan kahteen puolisykliin, joiden aikana huokoisen ceriumoksidikap-

paleen läpi ajetaan reaktiokaasua, tai inerttiä puhdistuskaasua, kuten argonia. Matalalla läm-

pötilatasolla (noin 900 °C) ceriumoksidi absorboi happea reaktiokaasusta. Korkealla lämpöti-

latasolla (noin 1500 °C) ceriumoksidi pelkistyy takaisin alemmalle hapettumistasolle, jolloin 

rakenteesta vapautuu happikaasua. Reaktorin läpi syötetään puhdistuskaasua, joka nopeuttaa 

hapen kulkeutumista ulos reaktorista. Puolisyklejä ajetaan vuorotellen, jolloin tuotekaasuna 

syntyy hiilimonoksidia ja vetyä, joilla voidaan edelleen tuottaa metaania em. yhtälöiden 15-18 

mukaisesti. Tuotekaasuja voidaan tietysti hyödyntää myös muissa teollisissa prosesseissa.  

Tässä työssä esitetyllä tekniikalla voidaan tuottaa hyvin tarkasti säädellyt olosuhteet proses-

siin. Ideaalitilanteessa reaktoreita on vierekkäin kaksi, ja peilipaneelin peileistä osa suunna-

taan vuorotellein kumpaankin reaktoriin, ja osa pidetään aina suunnattuna yhteen reaktoriin. 

Tällöin reaktorit ovat vuorotellen korkealla, ja matalalla lämpötilatasolla.  

Tutkimuksessa prosessin hyötysuhde oli alle 1%, mutta tämä johtuu käytetyn vastaanottimen 

huonosta lämpöeristyksestä ja merkittävistä säteilyhäviöistä (Chueh et al., 2010, 1800). Pois-

tuvan kaasuvirtauksen hukkalämpöä ei myöskään kierrätetty prosessissa. Periaatteellisesti 

tekniikka on toimiva, mutta hyötysuhteen on kuitenkin parannuttava huomattavasti, jotta kau-

pallinen käyttö olisi kannattavaa. Mekaanisen yksinkertaisuutensa vuoksi järjestelmä on kui-

tenkin hyvin käytännöllinen verrattuna muihin vastaaviin tekniikoihin. 
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Kuva 5.1: Termokemiallinen reaktori, jossa vesihöyrystä tai hiilidioksidista erotetaan happea. 

Reaktorin läpi johdetaan vuorotellen reaktiokaasua (punainen) tai puhdistuskaasua (sininen) 

kahdella lämpötilatasolla. Tuotekaasuna syntyy vetyä tai hiilimonoksidia. (Chueh et al., 2010, 

1798) 

5.2 Sähkön ja lämmön pienkäyttö 

Huolimatta heikommasta hyötysuhteesta, pienkäyttäjän kannalta yksinkertaisin käyttökohde 

on kuitenkin suora sähkön tuotanto. Näissä tapauksissa ei pyritä täydelliseen omavaraisuu-

teen, vaan haetaan lähinnä säästöjä sähkönkulutukseen. Pienimuotoinen sähkön varastointi on 

mahdollista tavanomaisella akkutekniikalla, mutta täydellinen omavaraisuus on pienkäyttäjäl-

le useimmiten liian kallis toteuttaa. 

Esitetty tekniikka ei kuitenkaan välttämättä sovellu yksityishenkilöiden käyttöön piensähkön 

tuotannossa, koska se tuottaa hyvin korkeita lämpötiloja, mikä on tulipaloriski ja vaarallista 

etenkin linnuille. Yritykset, taloyhtiöt ja yhteisöt voivat kuitenkin kouluttaa henkilökuntaa 

laitteiston turvalliseen käyttöön. On kuitenkin hyvin vaikea arvioida, onko järjestelmä kilpai-

lukykyinen tavanomaisten valosähköisten aurinkopaneelien kanssa pienessä mittakaavassa. 

Suuressa mittakaavassa Linear Fresnel ja Parabolic Trough –laitokset ovat todennäköisesti 

kustannustehokkaampia vakiintuneiden tuotantoketjujen ja tarkkaan suunnitellun ja hallitun 

prosessitekniikan vuoksi. Pienimuotoiseen sähköntuotantoon vaadittu Stirling kone on myös 

hankintana kallis, ja vaatii säännöllistä ammattitaitoista huoltoa, jonka kustannukset saattavat 

tehdä tekniikasta kannattamattoman pienkäyttäjälle.  
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Vaihtoehtona Stirling koneelle on käyttää korkean lämpötilan valosähköisiä kennoja pienem-

mällä säteilyn keskitysvoimakkuudella. Tässä tapauksessa valosähköinen paneeli voi olla pie-

nempi kuin vastaava tavanomainen aurinkopaneeli, jolloin kustannukset ovat pienemmät. 

Vastaavan kaltaista tekniikkaa käytetään jo nyt kaupallisessa sähköntuotannossa, mutta niiden 

aurinkoa seuraava rakenne on verraten raskas, ja soveltuu pienkäyttöön varsin huonosti. 

Toinen mahdollisuus on käyttää korkean lämpötilan lämpösähköistä generaattoria. Vastaavia 

matalan lämpötilan laitteita käytetään yleisesti ydinkäyttöisissä avaruusluotaimissa, mutta 

keskitettyä aurinkosäteilyä käyttäviä korkean hyötysuhteen sovelluksia ei vielä ole markki-

noilla. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että 1000 °C lämpötilassa toimiva laite voi toi-

mia 15% hyötysuhteella, ja kaupallisesti tuotettuna laitteen odotetaan saavuttavan jopa 25% 

hyötysuhteen (Olsen et al., 2014, 1460). Tekniikka ei sisällä liikkuvia osia, eikä siten vaadi 

merkittävästi huoltoa. 

Kehitteillä on myös muunnetulla Otto-prosessilla toimiva lämpövoimakone, joka pystytään 

tuottamaan huomattavasti halvemmalla kuin vastaava Stirling kone. Hyötysuhteen on myös 

arvioitu olevan Stirling koneita parempi (noin 50%). (Cao, 2014) 

Suora lämmön käyttö on myös todettu kaupallisesti kannattavaksi. Kotitalouskäyttöönkin so-

veltuvia lämpöputkikeräimiä käytetään jo kotitalousveden lämmitykseen varsin paljon, mutta 

niiden tuottama lämpötila ei riitä muihin sovelluksiin.  Intialainen Clique Solar rakentaa para-

bolikeräinjärjestelmiä, jotka tuottavat yli 300 °C:n lämpötiloja teollisiin prosesseihin (Kuva 

5.2). Järjestelmää markkinoidaan säästämään polttoöljykustannuksissa. Tässä työssä esitetty 

tekniikka pystyy toimimaan samoilla teollisuudenaloilla kuin Clique Solar:n järjestelmä, mut-

ta huomattavasti kompaktimmalla laitteistolla. Huomattavasti korkeammat ja helpommin sää-

dettävät lämpötilat ovat myös mahdollisia tarkalla peilien ohjauksella. 
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Kuva 5.2: ARUN keskittävä aurinkokeräin (Clique Solar) 

5.3 Tutkimuskäyttö 

Materiaalitekniikan ja kemian tutkimuksissa voidaan hyödyntää aurinkopeilitekniikkaa tarkas-

tellessa materiaalien ja kemikaalien käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa. Nykyiset aurin-

kouunit (Solar Furnace) käyttävät suurta parabolista sekundaaripeiliä keskittämään säteilyä 

mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin voidaan saavuttaa jopa 3500 °C lämpötiloja. Sätei-

lytehoa kohteen pinnalla voidaan säädellä siirtämällä kohdetta polttopisteeseen nähden, tai 

kääntämällä osa peileistä pois kohteesta. Vastaavia olosuhteita ja säätömahdollisuuksia on 

hyvin vaikea tuottaa sähkövastuksilla tai kemiallisilla polttimilla etenkin, jos lämmitysproses-

si ei saa häiritä näytteen kemiallisia tai fysikaalisia ominaisuuksia. Varsinkin kemiallinen 

liekki voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita näytteen pinnassa ja poistaa pintamateriaalia savu-

kaasujen mukana. Kuvassa 5.3 on esitetty maailman suurin tutkimuskäyttöön soveltuva aurin-

kouuni Odeillon tutkimuslaitoksessa Ranskassa. 
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Kuva 5.3: Odeillo aurinkouuni Ranskassa. (Wikimedia commons
2
) 

Vastaavaa tekniikkaa voidaan soveltaa myös pienemmässä kokoluokassa, mutta olemassa 

olevat ratkaisut vaativat silti varsin suurikokoisen kiinteästi asennetun peilijärjestelmän. Esi-

merkkinä Paul Scherrer instituutin tutkimusuuni Sveitsissä (kuva 5.4). Tällainen laitos ei ole 

kustannustehokas satunnaisessa käytössä varsinkaan Suomen olosuhteissa. 

 

Kuva 5.4: Aurinkouuni. Paul Scherrer Institute, Switzerland. (Low-tech magazine) 

 

Tässä työssä esitetty tekniikka mahdollistaisi kustannustehokkaan tutkimuslaitteiston raken-

tamisen myös hyvin pienessä mittakaavassa ja satunnaisessa käytössä. Tällöin myös pienet 

yliopistot, yritykset ja tutkimuslaitokset voisivat hyödyntää aurinkouunitekniikan etuja. 

Peilikokonaisuudet voidaan rakentaa helposti siirrettäviksi paneeleiksi, jotka voidaan väliai-

kaisesti asettaa mille tahansa tasaiselle tai kaltevalle pinnalle ilman merkittäviä asennustoi-

menpiteitä. Peilien kalibroinnin jälkeen järjestelmä toimii olemassa olevien aurinkouunien 
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tavoin. Kun paneelit eivät ole käytössä, ne voidaan pinota ja varastoida pitkiksi ajoiksi pie-

neen tilaan. 

Tekniikka mahdollistaa kompaktin rakenteen lisäksi myös polttopisteen muodon tarkemman 

määrityksen. Tämä mahdollistaa säteilyn tasaisemman jakautumisen kohteen pinnalle. Vaih-

toehtoisesti säteilytehon jakauma voidaan tarkoituksella määrittää epätasaiseksi, jolloin voi-

daan tutkia esim. lämpötilaerojen aiheuttamia rasituksia kappaleissa. Peilipaneelit on myös 

mahdollista sijoittaa kohteen ympärille, jolloin säteily voidaan tuoda joka suunnalta, mikä ei 

ole mahdollista olemassa olevilla aurinkouuneilla. 
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6 YHTEENVETO 

Tässä työssä esitetty aurinkopeilitekniikka mahdollistaa keskitetyn säteilytehon tuotannon 

hyvin käytännöllisellä laitteistolla. Tekniikka korvaa suuret aurinkopeilit tuhansista pienistä 

peileistä koostuvilla paneelikokonaisuuksilla, jotka voidaan asentaa tasaisille pinnoille va-

losähköisten aurinkopaneelien tapaan. Tekniikka on mekaanisilta periaatteiltaan yksinkertai-

nen ja rakenteeltaan kompakti. Peilipaneelien valmistus voidaan toteuttaa taloudellisesti jo 

hyvin pienessä mittakaavassa, eikä tuotanto vaadi uutta merkittävää infrastruktuuria. Teknii-

kan vaatima laskennallinen malli vaatii kuitenkin vielä suunnittelu- ja kehitystyötä. 

On kuitenkin hyvin vaikea ennustaa, onko tekniikka kilpailukykyinen nykyisten tekniikoiden 

kanssa. Verkkosähkön tuotannossa suuret keskittävät aurinkovoimalaitokset ovat todennäköi-

sesti kustannustehokkaampia, ja sähkön pientuotannossa valosähköiset paneelit ovat merkit-

tävästi turvallisempia ja käytännöllisempiä. Pientuotannossa jouduttaisiin myös kilpailemaan 

suurten kansainvälisten aurinkopaneelituottajien kanssa samoilla markkinoilla. 

Termokemiallisten prosessien käyttö pienessä mittakaavassa voi tarjota yrityksille edullisen 

tavan käyttää tuotantoprosesseja, jotka muutoin olisivat kalliita tai epäkäytännöllisiä. Myös 

teollinen suora lämmön käyttö matalammalla lämpötilatasolla on jo todettu taloudellisesti 

kannattavaksi muilla parabolikeräintekniikoilla. Esitetty tekniikka pystyy toimimaan vastaa-

villa teollisuudenaloilla kompaktimmalla laitteistolla. 

Tutkimuskäytössä esitetty tekniikka tarjoaa merkittäviä etuja olemassa oleviin tekniikoihin 

nähden. Tekniikka on potentiaalisesti halvempi, ja mahdollistaa satunnaisen tutkimuskäytön 

siirrettävällä ja helposti varastoitavalla laitteistolla. Vastaavia tekniikoita ei ole markkinoilla, 

eikä samalla tasolla kilpailevia yrityksiä ei ole juuri lainkaan. Tutkimuskäytössä säteilyteho ja 

terminen teho ovat suurimmat kiinnostuksen kohteet, eikä sähköntuotannon energianmuunto-

prosessille ole tarvetta. 
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