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Lyhenteet: 

 

A/D Analogi-digitaali 

ADSL Asynchronous Subscriber Line; digitaalinen, lankapuhelinverkkoa hyödyn-

tävä tiedonsiirtotekniikka 

AM Amplitudimodulaatio 

ASCII American Standard Code for Information Interchange; standardi tekstin 

esittämiseksi digitaalisissa järjestelmissä 

ASIC Application-Specific Integrated Circuit; tiettyä tarkoitusta varten suunni-

teltu integroitu piiri 

CAN Controller Area Network; eräs väyläperhe 

CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection; kilpavarauspoh-

jainen monikäyttötekniikka 

CRC Cyclic Redundancy Check; eräs virheenhavainnointimenetelmä 

FFT Fast Fourier Transform; nopea Fourier-muunnos 

FTP File Transfer Protocol; tiedostojen siirtoon tarkoitettu protokolla 

GSM Global System for Mobile Communications; eräs matkaviestinverkko 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network, paikallisverkko 

PC Personal Computer 

PLC Programmable Logic Controller, ohjelmoitava logiikka 

Profibus Process Field Bus, eräs väyläperhe 

RAM Random Access Memory; hajasaantimuisti, datamuisti 

SRAM Static Random Access Memory; staattinen RAM 

TCP Transmission Control Protocol 

UDP User Datagram Protocol 

UMP Unbalanced Magnetic Pull; roottoriin ilmavälin vastakkaisilta puolilta 

vaikuttavien magneettisten voimien epätasapaino 

UMTS Universal Mobile Telephony System; eräs matkaviestinverkko 

USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter; yleiskäyttöi-

nen, sarjamuotoinen, synkroninen tai asynkroninen tiedonsiirtorajapinta 
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WLAN Wireless Local Area Network; langaton lähiverkko 

WWW World Wide Web 
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1 JOHDANTO 

Teollisuuslaitoksen kunnossapito on yksinkertaisimmillaan sitä, että kone tai laite korja-

taan tai vaihdetaan, kun se lakkaa toimimasta tarkoitetulla tavalla. Tällaisessa järjestel-

mässä huoltotyötä ei tehdä turhaan, mutta huoltotöitä ei voida juurikaan suunnitella etu-

käteen eikä yhdistää. Kokonaisseisokkiaika ja siten myös vikojen aiheuttamat tuotan-

nonmenetykset voivat siis helposti kasvaa suuriksi. 

Edellä kuvatun järjestelmän aiheuttamia ongelmia voidaan välttää käyttämällä laitteiden 

tilastollisesti arvioituun elinikään perustuvaa kunnossapitoa. Tällöin rikkoontumisherkät 

komponentit (kuluvat osat) vaihdetaan tietyin väliajoin, suunniteltujen huoltoseisokkien 

aikana. Tilastollisella kunnossapidolla saadaan huoltotoimenpiteiden suunniteltavuutta 

parannettua ja kokonaisseisokkiaikaa pienennettyä. Toisaalta kuitenkin suuri osa vaih-

dettavista komponenteista vaihdetaan turhaan; Tavner (1987) esittää arvion, jonka mu-

kaan vain 10 % komponenteista, jotka vaihdetaan kiintein väliajoin toteutettavien huol-

toseisokkien aikana, täytyisikin vaihtaa sillä hetkellä. Myöskään esimerkiksi viallisen 

tai väärin mitoitetun komponentin tai oletettua vaativampien ympäristöolosuhteiden 

aiheuttamaa, ennustettua nopeampaa kulumista ja siitä johtuvaa laitteiston rikkoontu-

mista ei tilastollisin menetelmin voida ennustaa. Tällaisten vikojen korjaaminen täytyy 

siis todennäköisesti edelleen tehdä suunniteltujen huoltoseisokkien ulkopuolella. 

Laitteiden kuntoon perustuva kunnossapito yhdistää kahden edellä kuvatun järjestelmän 

hyvät puolet. Kun komponenttien kuntoa valvotaan, ja huolto- ja vaihtopäätökset teh-

dään valvonnan antamien tulosten perusteella, ei turhaa huoltotyötä tarvitse tehdä. Hi-

taasti kehittyvää tyyppiä olevien vikojen tapauksessa tarvittavat huoltotyöt voidaan teh-

dä seuraavan suunnitellun seisokin aikana, jolloin ylimääräisiä tuotannon keskeytyksiä 

ei ihannetapauksessa tule lainkaan. 

Laitteiden kuntoon perustuvan kunnossapidon perusedellytys on laitteiden kunnon tun-

teminen. Tähän tarvitaan kunnonvalvontaa. Kunnonvalvonta voi olla perustyypiltään 

joko periodista tai jatkuvatoimista.   

Periodinen kunnonvalvonta. Periodinen kunnonvalvonta on ollut käytössä teollisuu-

dessa jo pitkään, joko laitteiden kuntoon perustuvan kunnossapidon perusteena tai tilas-
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tollisen kunnossapidon täydentäjänä. Periodisessa kunnonvalvonnassa kunnossapito-

henkilöstö suorittaa tietyin väliajoin mittauksia valvottavissa kohteissa. Mittalaitteet 

ovat kannettavia, ja ne voivat sisältää analyysiohjelmiston. Mittaustulokset voidaan ke-

rätä tietokantoihin trendiseurantaa ja analyysejä varten.  

Periodisen kunnonvalvonnan etuna on tarvittavan instrumentaation yksinkertaisuus: 

mittalaitteiden ei tarvitse liittyä mitenkään tehtaan järjestelmiin, kuten tiedonsiirto-

väyliin. Periodisessa kunnonvalvonnassa voidaan myös hyödyntää mittauksia suoritta-

van henkilöstön kokemusta; esimerkiksi laakerivaurion voi paljastaa painamalla puuke-

pin laakeria vasten ja kuuntelemalla laakerin tuottamaa ääntä. Henkilöstö voi myös 

puhdistaa kohteen ja tarkastaa sen kunnon visuaalisesti. 

Periodisen kunnonvalvonnan mittauksien suorittaminen on hidasta (jonkun täytyy men-

nä koneen luo) ja työvoima on kallista, joten tällaista kunnonvalvontaa ei taloudellisesti 

kannata ulottaa kuin sellaisiin kohteisiin, jotka ovat prosessin kannalta erityisen tärkeitä, 

varajärjestelmättömiä tai rikkoontuessaan suurta vahinkoa, työturvallisuus- tai ympäris-

töriskejä aiheuttavia. Myös sellaiset kohteet, joihin ihminen ei olosuhteiden vuoksi voi 

mennä mittausta suorittamaan prosessin ollessa käynnissä, on jätettävä periodisen kun-

nonvalvonnan ulkopuolelle.  

Jatkuvatoiminen kunnonvalvonta. Jatkuvatoimisessa kunnonvalvonnassa mitta-

anturit on kiinteästi asennettu valvottaviin kohteisiin, eikä mittauksen tekeminen vaadi 

henkilökunnan läsnäoloa mittauspaikalla. Kunnonvalvonta-anturien tuottama mittatieto 

ja/tai antureiden mahdollisesti tästä tiedosta tekemät analyysit täytyy kuitenkin saada 

kunnossapitohenkilökunnan tietoon. Sen vuoksi antureilta täytyy olla tiedonsiirtoyhteys 

ylemmän tason järjestelmiin. Jatkuvatoiminen kunnonvalvonta on tyypiltään online-

kunnonvalvontaa: kuntoa valvotaan, kun prosessi on käynnissä.  

Jatkuvatoimisen kunnonvalvonnan etu periodiseen nähden on mittausten nopeus; mitta-

us saadaan tehtyä ja mittaustulos luettua käymättä lähelläkään valvottavaa kohdetta. 

Mittauksia voidaan tehdä useita yhtä aikaa tai pienin väliajoin, ja mittausten tekeminen 

ja tietokantaan tallennus voidaan automatisoida. Tarvittavan työvoiman määrä ei jatku-

vatoimisen kunnonvalvonnan tapauksessa nouse likikään yhtä jyrkästi valvottavien koh-

teiden lukumäärän funktiona kuin käytettäessä periodista kunnonvalvontaa.  
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Jatkuvatoimisen kunnonvalvonnan vaatiman tiedonsiirtoyhteyden toteuttamiseen on 

useita vaihtoehtoja, ja niistä järkevin määräytyy tapauskohtaisesti. Ketju antureilta tie-

tokantaan koostuu useista erityyppisistä osista. Mahdollisuuksia näiden osien toteutta-

miseksi ovat esimerkiksi olemassa olevien kenttäväylien ja muiden langallisten verkko-

jen hyödyntäminen sekä langaton tiedonsiirto. Myös teollisuuslaitosten sähköverkon on 

todettu soveltuvan kunnonvalvonnan tiedonsiirtoon (Ahola, 2003). 

Kunnonvalvontajärjestelmän kokonaiskustannukset määräävät sen, miten laajasti kun-

toon perustuvaa kunnossapitoa voidaan käyttää. Investointikustannusten (mitta-anturit, 

ohjelmistot, tietoliikenneyhteydet, asennus, ...) ja käyttö- ja ylläpitokustannusten on 

jäätävä pienemmiksi kuin kustannukset silloin, kun ei käytetä kuntoon perustuvaa kun-

nossapitoa. Pienet investointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset mahdollistavat kunnon-

valvonnan ulottamisen myös prosessin kannalta vähemmän tärkeisiin kohteisiin. 

Diagnostiikka. Pelkästä mittatiedosta ei ole mitään hyötyä kunnossapidon kannalta, 

vaan tämän tiedon pohjalta on tehtävä analyysi, joka kertoo 

• onko kone tai sen osa ehjä vai viallinen; 

• jos se on viallinen, minkälainen vika on kyseessä ja milloin osa tulisi viimeis-

tään vaihtaa. 

Tätä mittatiedon tulkitsemista kutsutaan diagnostiikaksi. Sen antamien tulosten perus-

teella tehdään päätökset kunnossapitotoimenpiteistä. Jatkuvatoimista kunnonvalvontaa 

käytettäessä analyysit voidaan tehdä joko anturitasolla (älykkäät anturit) tai korkeam-

malla tasolla; päätöksenteko tapahtuu molemmissa tapauksissa korkeammalla tasolla. 

Kun diagnostiikka tapahtuu varsinaisen valvottavan laitoksen ulkopuolella, käytetään 

nimitystä etädiagnostiikka.  

Etädiagnostiikka mahdollistaa teollisuuslaitoksen kunnossapidon siirtämisen ulkopuoli-

sen kunnossapitoyrityksen tai konsernin sisällä muodostetun kunnossapitoyksikön hoi-

dettavaksi. Teollisuudessa on osoitettu kiinnostusta tällaista järjestelyä kohtaan, koska 

siltä toivotaan kustannussäästöjä; ajatuksena on, että huoltohenkilökuntaa olisi paikalla 

vain silloin, kun on huollettavaa. Lisäksi kunnonvalvonta ja diagnostiikka vaatii huo-

mattavasti enemmän ja monipuolisempaa tietotaitoa kuin perinteinen, tilastollinen kun-
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nossapito. Tällöin ei välttämättä ole järkevää kouluttaa jokaiselle tehtaalle näistä asiois-

ta vastaavia henkilöitä.  

Etädiagnostiikkamallissa kunnonvalvontatietoa on siirrettävä teollisuuslaitoksen ulko-

puolelle, jotta se olisi kunnossapitoyrityksen tai –yksikön käytettävissä. Tämä laajentaa 

kunnonvalvonnan tiedonsiirtoketjun teollisuuslaitoksen ulkopuolelle. Mahdollisuuksia 

tämän osan toteuttamiseen ovat esimerkiksi Internetin tai matkapuhelinverkkojen (GSM 

tai UMTS) hyödyntäminen. Etädiagnostiikan tietoliikenneyhteyksiä suunniteltaessa ja 

toteutettaessa on myös kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvanäkökohtiin. 

Tässä diplomityössä keskitytään sähkökoneiden kunnonvalvonnan tiedonsiirtoyhteyk-

siin. Aluksi luodaan katsaus sähkökoneiden rakenteeseen ja tyypillisiin vikoihin, tämän 

jälkeen muutamaan näiden vikojen havainnointiin käytettävistä mittauksista ja ana-

lyyseistä. Vikojen syntymekanismien ja toisaalta diagnostiikan (analyysien) vaatimus-

ten perusteella arvioidaan aikayksikössä tuotetun tiedon määrää. Tämän jälkeen tarkas-

tellaan muutamia teollisuudessa yleisesti käytettyjä tietoliikenneväyliä ja –protokollia, 

ja arvioidaan, kuinka paljon edellä mainittujen mittausten siirtäminen todellisuudessa 

vaatii datansiirtonopeutta (kaistaa) näillä väylillä ja protokollilla. Näiden tarkasteluiden 

perusteella esitetään suuruusluokka-arvio sille, kuinka monen sähkökoneen anturoinnin 

tuottama tietomäärä voidaan kullakin väylällä/protokollalla tiedonsiirtokapasiteetin aset-

tamissa rajoissa siirtää. 

Diplomityön loppuosassa laajennetaan edellä kuvattua tarkastelua etädiagnostiikan alu-

eelle. Työssä tarkastellaan mahdollisuuksia etädiagnostiikan vaatiman tiedonsiirron to-

teuttamiseksi sekä näiden tiedonsiirtokapasiteettia. Suurinta valvottavien koneiden mää-

rää kullakin toteutuksella pyritään arvioimaan. Lisäksi työssä suunnitellaan mittaustie-

don keräily-yksikkö, jota voidaan hyödyntää kunnonvalvonnan mittausjärjestelmissä. 

Kunnonvalvonta- ja etädiagnostiikkajärjestelmää, johon keräily-yksikkö liittyy, pilotoi-

daan kahdessa eri kohteessa: sellutehtaalla ja pienvesivoimalassa.  

Työn sisältö luvuittain: 

Luvussa 2 kerrotaan lyhyesti sähkökoneiden rakenteesta, osista, tyypillisimmistä vi-

kaantumismekanismeista ja vioista. 
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Luvussa 3 luodaan katsaus teollisuuslaitoksen tietojärjestelmien tyypilliseen hierarki-

aan, esitellään joitain kunnonvalvonnan mittauksia sekä arvioidaan niiden aiheuttamaa 

tiedonsiirtotarvetta eri väylillä ja protokollilla (Profibus, Modbus, CAN, TCP/IP). 

Luvussa 4 käsitellään etädiagnostiikkajärjestelmää kokonaisuutena ja luodaan katsaus 

sähkökoneen etädiagnostiikkakonsepteihin ja niiden suunnittelu- ja valintaperusteisiin. 

Etädiagnostiikan eri tiedonsiirtoratkaisuiden (GSM, GPRS, UMTS, lankapuhelinverk-

ko, ADSL) kapasiteetteja arvioidaan. 

Luvussa 5 kerrotaan työssä kehitetystä mittatiedon keräily-yksiköstä ja siihen liitetyistä 

kunnonvalvonta-antureista, järjestelmän laboratoriotesteistä ja pilottiasennuksista sellu-

tehtaalle ja pienvesivoimalaan. 
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2 SÄHKÖKONEIDEN TYYPILLISET VIAT 

Sähkökoneet muuttavat sähköenergiaa mekaaniseksi energiaksi tai päinvastoin. Pyöri-

vissä sähkökoneissa muunnos tapahtuu kytkemällä magneettisesti yhteen kaksi virtapii-

riä ilmavälin yli siten, että toinen virtapiireistä on vapaa pyörimään. Pyörivää virtapiiriä 

nimitetään roottoriksi, paikallaan pysyvää staattoriksi. Mekaaninen energia siirretään 

koneesta tai koneeseen roottoriin yhteydessä olevan voimansiirron välityksellä. Roottori 

on kiinnitetty koneen akseliin, jota kannattelevat laakerit. Sähkökoneiden rakenne ja 

rakenteelliset heikkoudet määräytyvät pitkälti näiden periaatteiden pohjalta. (Tavner, 

1987)  

Magneettipiirit vaativat materiaaleja, joilla on korkea permeabiliteetti ja sähköpiirit ma-

teriaaleja, joilla on pieni resistiivisyys. Tällaiset materiaalit eivät välttämättä ole mekaa-

nisesti kestäviä; hyvän johteen atomirakenne on sellainen, että materiaalilla on luonnos-

taan pieni myötölujuus ja suuri venyvyys. Kuitenkin sähkö- ja magneettipiirien on kes-

tettävä ilmavälin yli tapahtuvan energiansiirron aiheuttamat voimat. Sähkö- ja magneet-

tipiireissä käytettävät eristeaineet ovat tyypillisesti mekaanisilta ominaisuuksiltaan vielä 

heikommat. Vaadittavien sähköisten ja mekaanisten ominaisuuksien välillä on siis pe-

rustason ristiriita, joka moottorisuunnittelijan on pyrittävä ratkaisemaan. (Tavner, 1987)  

Sähkökoneessa hukkatehoa (lämpötehoa) synnyttävät ohmiset häviöt sähköpiireissä ja 

pyörrevirta- ja hystereesihäviöt magneettipiireissä. Sähkökoneen hyötysuhde on tyypil-

lisesti yli hyvä, yli 90 %. Muunnettavat tehot ovat kuitenkin suuria, joten myös vapau-

tuva lämpöteho on merkittävä. Eristemateriaalien toiminta on lämpötilasta riippuvaista, 

ja se heikkenee nopeasti korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi koneen lämpötilajakauma ei 

ole tasainen, vaan tietyt pisteet lämpenevät enemmän kuin toiset. Lämpenemä onkin 

tärkeä sähkökoneen suunnitteluparametri. 

Kuvassa 2.1 on esitetty periaatteellinen kaavakuva tyypillisen sähkökoneen rakenteesta. 

Staattori ja roottori ovat samankeskiset, ja roottori on staattorin sisäpuolella. Ilmavälin 

ylittävän vuon pääosa on koneen säteen suuntainen (kohtisuorassa koneen akselia vas-

taan); tästä syystä konetyyppiä nimitetään radiaalivuokoneeksi. Akselin suuntainen 

komponentti ei osallistu haluttuun energiamuunnokseen, vaan aiheuttaa tehohäviön. 

Sähkömoottori voidaan konstruoida myös siten, että vuon hyötyosa on akselin suuntai-
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nen. Tällöin koneesta saadaan aksiaalisuunnassa huomattavasti lyhyempi kuin vastaa-

vasta radiaalivuokoneesta. Aksiaalivuokoneita käytetäänkin sellaisissa sovelluksissa, 

joissa koneen aksiaalinen mitta on kriittinen parametri. Tällainen on esimerkiksi kone-

huoneeton hissi. Tässä työssä keskitytään kuitenkin ainoastaan radiaalivuokoneisiin. 

Painopisteenä ovat oikosulkumoottorit, jotka ovat teollisuuden käytetyin moottorityyp-

pi. 

Ilmaväli

Roottori
Staattori

 

Kuva 2.1  Tyypillisen pyörivän sähkökoneen pääosat. Staattori on paikallaan, roottori on vapaa pyöri-
mään.  

Seuraavassa tarkastellaan erikseen staattorin ja roottorin sekä laakeroinnin rakennetta ja 

tyypillisimpiä vikoja. 

2.1 Staattoriviat 

Staattorin pääosat ovat runko ja käämitykset. Vaihtovirtakoneissa runko koostuu pakak-

si puristetuista, ohuelti eristetyistä sähköteräslaminaateista. Laminaatin päissä ovat pää-

tylevyt, jotka pitävät levypakan kasassa. Tasavirtakoneissa navat ovat edellä kuvatun 

kaltaista teräslevylaminaattia, ja ne on kiinnitetty staattoriselkään, joka on valssattua 

terästä. (Tavner, 1987) 

2.1.1 Staattorin rungon vauriot 

Staattorin rungon vaurioituminen on varsin harvinaista. Tämäntyyppinen vaurio voi 

tapahtua tavallisimmin suurimmissa turbiinikäyttöisissä generaattoreissa, joissa staatto-
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rin teräslaminaattirunko on massiivinen ja magneettivuontiheys staattorissa suuri. Vau-

rio voi syntyä, kun kahden vierekkäisen staattorilevypakan levyn välinen sähköinen 

eristys pettää ja muuttuvan magneettivuon aiheuttama pyörrevirta pääsee kulkemaan. 

Virran kulkeminen lämmittää staattoria paikallisesti ja pahentaa vauriota edelleen. Vian 

edetessä lämpötila nousee, mikä lopulta voi johtaa teräksen sulamiseen. Sulanut teräs 

polttaa nopeasti staattorikäämitysten eristeet, mikä aiheuttaa käämitysten maasulun ja 

suojareleen laukeamisen. Tässä vaiheessa sekä staattorin runko että käämitys ovat jo 

erittäin pahoin vaurioituneet. (Tavner, 1987) 

Vaurion alkuperäisenä syynä tällaisissa tapauksissa on yleensä valmistusvirhe tai staat-

torille roottorin asennuksen yhteydessä aiheutuneet viat. Kuvatun kaltainen vaurio on 

myös mahdollinen pienemmissä koneissa. Tällöin syynä voi olla valmistusvirhe, mutta 

yleisimmin syynä on kuitenkin koneen liiallinen tärinä, joka johtaa staattorin rungon 

laminointien löystymiseen. Syynä voi myös olla aiemmin tapahtunut laakeririkko, joka 

on aiheuttanut roottorin ja staattorin osumisen toisiinsa. (Tavner, 1987) 

2.1.2 Staattorikäämityksen vauriot 

Staattorin käämitys on staattorirunkoa huomattavasti vikaantumisherkempi. Staattorin 

käämityksen vikaantumiselle voivat olla syynä termiset, sähköiset, mekaaniset tai ym-

päristösyyt.  

Lämpötila.  Käämitysten korkea lämpötila aiheuttaa eristysten termistä vanhenemista. 

Tällöin eristyksen jännitteenkestoisuus alenee, ja läpilyönnin vaara kasvaa. Koneen 

lämpötila voi olla liian korkea johtuen väärästä koneen valinnasta sovelluskohteeseen; 

ylikuormitus ja liian usein toistuvat käynnistykset (väärä toimintasuhde) nostavat ko-

neen lämpötilaa. Koneen likaantuminen sisältä tai ulkoa sekä tuuletuksen tai jäähdytyk-

sen häiriö nostavat niin ikään koneen lämpötilaa. Lämpötilaa nostaa myös moottoria 

syöttävän verkon epäsymmetria; Bonnettin (1992a) esittämän nyrkkisäännön mukaan 

oikosulkukoneessa 3,5 %:n jännite-epäsymmetria vaihetta kohti aiheuttaa käämityksen 

lämpötilan nousun 25 %:lla siinä vaiheessa, jossa kulkee suurin virta. 

Sähköiset syyt.  Käämityksen sähköinen vanheneminen altistaa termisen vanhenemisen 

tavoin läpilyönneille. Sähkövanhenemista aiheuttavat pääasiassa osittaispurkaukset 
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(Paloniemi, 1996). Osittaispurkaukset ovat hyvin tavallisia suurjännitekoneilla. Pien-

jännitekoneilla niitä ei juurikaan esiinny kuin vaurioituneen eristyksen tapauksessa. 

Osittaispurkausten lisäksi myös jännitetransientit ovat merkittävä eristystä kuluttava 

ilmiö. Transientteja aiheuttavat useat syyt, kuten taajuusmuuttajan syöksyaallot, huono 

maadoitus tai salamointi (Bonnett, 1992a). 

Mekaaniset syyt. Tärkeimmät mekaaniset syyt staattorikäämityksen vaurioitumiseen 

ovat käämien liikkuminen (joka voi aiheuttaa eristyksen heikkenemistä) ja roottorin 

isku staattoriin. Roottorin isku staattoriin voi aiheutua esimerkiksi laakerivauriosta, ko-

neen akselin taipumasta tai ilmavälin epäsymmetriasta. Käämien paikallaan pitämisessä 

eristyksen ominaisuudet ovat ratkaisevat. 

Käämitysten eristykset ovat mekaanisesti huomattavasti heikommat kuin johtimet tai 

koneen runko. Kuitenkin käämeihin kohdistuu koneen käydessä monenlaisia voimia, ja 

eristyksen tehtävänä on pitää johtimet mahdollisimman liikkumattomina. Käämitykseen 

kohdistuvat voimat aiheuttavat eristemateriaalissa muodonmuutoksen. Tämä muodon-

muutos koostuu palautuvasta eli kimmoisesta ja palautumattomasta eli plastisesta muo-

donmuutoksesta. Vaihtelevassa kuormituksessa palautumaton muodonmuutos on eris-

teelle kuluttava, eikä eristys tällaisessa tapauksessa voi kestää läheskään niin suuria 

vaihtelevia jännityksiä kuin tasaisella kuormituksella. (Paloniemi, 1996) 

Urien ulkopuolella oleva urakäämityksen osaa kutsutaan vyyhden päiksi. Vyyhden päi-

den kiinnittäminen tukevasti on vaikeampaa kuin urissa olevan käämityksen osan 

(vyyhden sivujen). Vyyhden päät ovat tämän vuoksi käämityksen vikaantumisherkin 

osa.  

Vyyhden päihin, ja käämitykseen yleensäkin, kohdistuu kahden tyyppisiä voimia:  tran-

sienttitilojen (esim. käynnistys, kuorman muutos) aiheuttamat suuret voimat ja tasaisen 

käynnin aikana vaikuttavat pienemmät voimat. Jos vyyhden pää pääsee näiden voimien 

vaikutuksesta liikkumaan, eristys kuluu ja mahdollisesti halkeilee. Merkkejä tällaisen 

vaurion kehittymisestä ovat vyyhden päiden tärinän lisääntyminen ja mahdolliset säh-

könpurkaukset käämityksestä läheisiin maatasoihin. (Tavner, 1987) 
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Ympäristöolosuhteet.  Koneen ympäristön lämpötila on otettava huomioon konetta 

sovellukseen valittaessa. Ympäristön lämpötila vaikuttaa luonnollisesti suoraan koneen 

lämpötilaan, ja korkeassa lämpötilassa toimivassa koneessa on oltava tehokas jäähdytys. 

Koneen pinnalle kertyvä lika heikentää konvektiota koneen pinnalta, jolloin jäähdytys-

teho heikkenee. Kone tulisi siten pitää puhtaana, tai lian vaikutus tulisi huomioida jo 

konetta valittaessa. Likaa ja roskia voi päästä myös koneen sisälle, jossa ne voivat aihe-

uttaa vahinkoa. Koneen sisälle joutuneet vieraat kappaleet aiheuttavat tyypillisesti vau-

riota juuri staattorikäämityksen vyyhdenpäille (Tavner, 1987).  

Kosteuden tiivistyminen staattorin käämitykseen voi aiheuttaa maasulun staattorin uras-

sa. Koneen ollessa käynnissä se tavallisesti tuottaa niin paljon lämpöä, ettei vettä pääse 

tiivistymään. Sen sijaan koneen ollessa paikallaan näin voi käydä. Ilmiötä voidaan tor-

jua käyttämällä lämmittimiä. (Bonnett, 1992a) 

2.1.3 Yhteenveto staattorivioista 

Staattoriviat kehittyvät tyypillisesti nopeasti. Esimerkiksi käämityksessä tapahtuva läpi-

lyönti aiheuttaa paikallista lämmön nousua, mikä voi pyrolysoida eristeitä edelleen ai-

heuttaen vaurion suurenemisen ja virran kasvun, mikä puolestaan nostaa lämpötilaa 

lisää, jolloin vaurio edelleen etenee. Kuntoon perustuvan kunnossapidon kannalta tällai-

nen nopeasti kehittyvä, äkillinen vika on pahin mahdollinen; vian havaitsemisen ja käyt-

tökeskeytyksen välinen aika on niin lyhyt, ettei huoltotoimenpiteitä ehditä tekemään. 

Staattorin käämityksen vikoja ei pienjänniteoikosulkukoneiden tapauksessa usein korja-

ta. Jos kuitenkin korjaukseen päädytään, kone viedään uudelleenkäämittäväksi huoltoon 

tai valmistajalle. (Lindh, 2003) 

2.2 Roottoriviat 

2.2.1 Roottorin perusrakenne 

Roottori on sähkökoneen pyörivä osa. Se on kiinnitetty keskikohdastaan akseliin, jota 

kannattelevat laakerit. Roottori on varsin erilainen erityyppisillä sähkökoneilla. 
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Tasavirtakoneet.  Tasavirtakoneen roottorin (ankkurin) runko koostuu ohuelti eriste-

tyistä, pakaksi puristetuista sähköteräslevyistä. Rakenne on sama kuin vaihtovirtako-

neen staattorissa. Roottoriin runko on uritettu; uriin on sijoitettu ankkurikäämitys eli 

työvirtakäämitys. 

Epätahtikoneet.  Epätahtikoneita on kahta perustyyppiä: oikosulkukoneet ja liukuren-

gaskoneet. Molempien roottorin runkona on laminaattipakka. Oikosulkukoneiden root-

torikäämitys on häkkityyppinen. Se koostuu molemmista päistään toisiinsa oikosulku-

renkailla yhdistetyistä sauvoista. Sauvat voivat olla kuparia (sijoitettuna uriin) tai alu-

miinia (valettuna suoraan roottorin runkoon). Liukurengaskoneella roottorikäämityksen 

päät on yhdistetty liukurenkaisiin, joista saadaan yhteys koneen ulkopuolelle harjojen 

välityksellä. (Partanen, 1997),(Tavner, 1987) Oikosulkukone on yleisin teollisuudessa 

käytetty moottorityyppi; se on rakenteeltaan suhteellisen yksinkertainen ja kestävä ja 

käyttökohteiltaan monipuolinen. 

Tahtikoneet.  Tahtikoneiden roottorit ovat usein pakkarakenteisia, mutta voivat olla 

myös massiivirautaa. Tämä on mahdollista, koska roottorin pyöriessä synkroninopeu-

della roottori seuraa staattorin magneettikenttää. Tällöin roottorissa ei vaikuta muuttu-

vaa magneettivuontiheyttä, eikä pyörrevirtoja näin ollen indusoidu. Tahtikone voi olla 

avo- tai umpinapainen. Avonaparoottorissa magnetointikäämitys on napavarsien ympä-

rillä. Avonapatahtikone sopii hitaasti pyöriviin kohteisiin, kuten vesivoimageneraatto-

reihin. Umpinaparoottorissa magnetointikäämitys on sijoitettu roottorin akselin suuntai-

siin uriin.  Umpinaparoottorin magnetointikäämitys voidaan tukea hyvin keskipakovoi-

mia vastaan, minkä ansiosta umpinaparoottori soveltuu nopeasti pyöriviin tahtikonei-

siin, kuten turbogeneraattoreihin. (Partanen, 1997) 

Tahtikoneen magnetointiin tarvittava tasavirta johdetaan roottoriin akselille sijoitettujen 

kahden liukurenkaan ja niitä laahaavien metalligrafiittiharjojen avulla. On myös mah-

dollista sijoittaa roottoriin tasasuuntaaja ja johtaa sille vaihtojännite induktiivisesti, jol-

loin liukurenkaita ei tarvita. Magnetointivirtaa ei tarvita ollenkaan, jos magnetointiin 

käytetään kestomagneetteja. Nykyisin kestomagneettitahtikoneita on saatavilla jo me-

gawattien teholuokassa. Useimmat näistä on tarkoitettu taajuusmuuttajakäyttöihin. Tah-

tikoneen ilmaväli on tyypillisesti suuri verrattuna epätahtikoneisiin. Tämä on mahdollis-

ta, koska magnetoimisteho otetaan erillisestä tasavirtalähteestä eikä loistehona verkosta, 
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kuten epätahtikoneissa. Tällöin magnetointitehon suuruudella ei ole juurikaan merkitys-

tä. (Partanen, 1997) 

2.2.2 Termiset rasitukset 

Terminen ylikuorma. Terminen ylikuorma johtaa koko roottorin liialliseen lämpene-

miseen, joka voi aiheuttaa vaurioita. Syynä roottorin termiseen ylikuormitukseen voi 

olla jäähdytyksen riittämättömyys johtuen esimerkiksi jäähdytyskanavien tukkeutumi-

sesta tai liian kuumasta käyttöympäristöstä. Oikosulkumoottorilla koneen jumittuminen 

tuottaa runsaasti lämpöä roottorissa, koska tällöin roottorissa vaikuttava (staattorikäämi-

tyksen synnyttämä) magneettikenttä muuttuu suurimmalla mahdollisella taajuudellaan 

ja roottoriin indusoituvat virrat ovat maksimissaan. Pisin aika, jonka oikosulkukone voi 

olla jumittuneena, riippuu  koneesta ja vaihtelee muutamasta sekunnista muutamaan 

minuuttiin (Bonnett, 1992a). Suuri peräkkäisten käynnistysten määrä on samasta syystä 

oikosulkukoneen roottoria rasittava tekijä. Rikkinäiset (katkenneet tai murtuneet) oi-

kosulkutangot aiheuttavat roottorin lämpenemistä, kuten myös vaihejännitteiden epäta-

sapaino. 

Terminen epätasapaino ja kuumat pisteet. Roottorin termisellä epätasapainolla tar-

koitetaan lämpötilaeroja roottorissa. Epätasapainoa voi aiheuttaa esimerkiksi epätasai-

nen lämmönsiirtyminen roottorikäämityksen ja roottorin rungon välillä tai epätasaisesti 

jakautuneet pyörrevirrat, joita synnyttävät laminaattien välisen eristyksen tai käämitys-

ten viat. Oikosulkumoottorissa usein toistuvat käynnistykset aiheuttavat oikosulkutan-

koihin lämpötilaeroja virranahdon seurauksena. Kuumat pisteet ovat nimensä mukaises-

ti roottorin pisteitä, jotka lämpenevät erityisen paljon. Tällaisia synnyttävät oikosulku-

koneissa mm. laminaattien kuluminen tai likaantuminen roottorin pinnassa (syntyy joh-

tava yhteys laminaattien välille, mikä edelleen synnyttää pyörrevirtoja) ja huono kon-

takti roottorisauvan ja päätyrenkaan välillä. (Bonnett, 1992a) 

2.2.3 Magneettiset rasitukset 

Magneettista rasitusta aiheuttavat roottoriin useat tekijät. Roottorikäämityksissä kulkeva 

virta aiheuttaa sähkömagneettisen vuorovaikutuksen, joka pyrkii siirtämään käämitystä 

radiaalisessa suunnassa. Oikosulkukoneen tapauksessa oikosulkutangot pyrkivät väräh-
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telemään koneen pyöriessä kaksinkertaisella roottorivirran taajuudella. Lisäksi oikosul-

kumoottorin käynnistyksen yhteydessä roottorissa kulkevat suuret virrat pyrkivät saat-

tamaan oikosulkutangot värähtelyliikkeeseen, jonka taajuus pienenee jättämän pienetes-

sä (moottorin pyörimisnopeuden kasvaessa). Nämä ilmiöt voivat aiheuttaa sauvojen 

väsymistä, jopa murtuman. Valettua roottoria tai muottiin taottua tangotusta käyttävissä 

oikosulkukoneissa ongelmaa ei ole. (Bonnett, 1992a) 

Roottoriin ilmavälin vastakkaisilla puolilla vaikuttavien magneettisten voimien epätasa-

paino (unbalanced magnetic pull, UMP) voi johtua siitä, että ilmavälin pituus ei ole 

vakio koko staattorin ja roottorin kehän matkalla. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi root-

torin tai staattorin staattinen tai dynaaminen epäkeskisyys, akseliin kohdistuva suuri 

taivutusmomentti (esimerkiksi hihnaveto), roottorin paino tai laakerin kuluma. UMP:tä 

aiheuttava tekijä on myös jännite-epäsymmetria. Oikosulkukoneilla UMP on yleensä 

suurimmillaan käynnistyksen yhteydessä, jolloin roottorin ampeerikierrosluku on suu-

rimmillaan. (Bonnett, 1992a) UMP kuluttaa laakereita ja voi aiheuttaa roottorin kosket-

tamisen staattoriin, jolloin roottori- tai staattorivaurio voi syntyä. 

2.2.4 Yhteenveto roottorivioista 

Roottorivikatyyppejä on paljon erilaisia; edellä käsiteltiin vain lyhyesti niistä joitakin. 

Tarkastelu rajoittui lähinnä oikosulkukoneiden roottorivikoihin. Tyypillinen oikosulku-

moottorin roottorivika alkaa pienestä halkeamasta tai korkearesistiivisestä pisteestä 

moottorisauvassa. Tämä piste alkaa lämmetä pahentaen vauriota, kunnes sauva on ko-

konaan poikki. Sauvan katkeaminen kasvattaa virtaa muissa roottorisauvoissa aiheutta-

en lopulta useamman sauvan katkeamisen. Toinen tyypillinen oikosulkumoottorin root-

torivian aiheuttaja on ylivirta, joka voi johtua esimerkiksi moottorin jumittumisesta. 

Usein ei ole mahdollista tai kannattavaa korjata roottoria. Oikosulkukoneen roottorin 

kunnonvalvonnan tavoitteena on siten välttää kallista käytönkeskeytysaikaa mahdollis-

tamalla roottorin tai koko moottorin vaihtaminen suunniteltujen huoltoseisokkien aika-

na. (Lindh, 2003) 
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2.3 Laakeriviat 

Moottorin akselia kannattelevat laakerit. Laakereita on kahta päätyyppiä: vierintälaake-

rit (kuula- ja rullalaakerit) ja liukulaakerit. Liukulaakereissa sisä- ja ulkokehän välissä 

paineistettu öljykalvo, joka kannattelee sisäkehää. Liukulaakereita käytetään suurim-

missa sähkökoneissa, koska ne kykenevät kantamaan suuria kuormia. Alkavan vian 

tuottama tärinätaso on liukulaakerissa pieni, joten vikoja on vaikea havaita tärinämitta-

uksiin perustuvalla kunnonvalvonnalla. Akselin radiaalisen siirtymän mittaamiseen pe-

rustuvat menetelmät ovat tällöin käyttökelpoisia. (Lindh, 2003) 

Vierintälaakerin pääosat ovat sisä- ja ulkokehä, vierintäelimet sekä vierintäelinten pidi-

ke. Vierintäelimet voivat olla kuulia tai rullia. Suurimmassa osassa sähkökoneita käyte-

tään vierintälaakereita. Laakereita on tavallisesti kaksi. Jos akseliin kohdistuu suuria 

aksiaalisuuntaisia voimia (esim. pystysuuntaan asennetut koneet, vesivoimageneraatto-

rit), tarvitaan lisäksi erityisesti tällaista rasitusta kestämään suunniteltu laakeri.  

Vierintälaakereiden viat kehittyvät tyypillisesti verrattain hitaasti – laakereiden äkilliset 

hajoamiset johtuvat yleensä asennusvirheestä tai voitelun puutteesta. Kehien ja vierintä-

elinten välinen kosketuspinta-ala on teoreettisesti nolla ja käytännössäkin hyvin pieni. 

Pieneen alaan kohdistuvat suurehkot voimat aiheuttavat metallin väsymistä, joka johtaa 

laakerin normaaliin kulumiseen käytössä.  

Vierintälaakerien tyypillinen vika on sisä- tai ulkokehän uran pinnan vaurioituminen. 

Tällainen vika lähtee liikkeelle yleensä yhdestä kohden. Alkusyynä voi olla esimerkiksi 

muuta kehää voimakkaampi kuluminen tai naarmu metallin pinnassa. Vika kehittyy 

aluksi hitaasti, mutta vikaantuminen kiihtyy kohti laakerin hajoamista. Alkusyynä vian 

syntymiselle voi olla virheellinen voitelu (liian vähän voiteluainetta, vääräntyyppinen 

tai ikääntynyt voiteluaine), kiinteä tai nestemäinen lika tai väärä laakerin valinta käyttö-

kohteeseen (liian pieni kuormitettavuus jne.). Yleisin syy laakerivaurioon on voiteluvir-

he. (FAG, 2003) 

Laakerivaurioita voivat synnyttää myös laakerin lävitse kulkevat virrat (Mütze, 2004). 

Tällainen virta syntyy, jos laakerin sisä- ja ulkokehien välillä on sähköinen potentiaali-

ero. Akselijännitteen voi synnyttää esimerkiksi staattorin tai roottorin magneettinen 
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epäsymmetria, joka voi olla seurausta staattori- tai roottorivauriosta. Toisaalta laakerivi-

at voivat aiheuttaa staattori- tai roottorivikoja. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on laa-

kerivaurion aiheuttama staattorin tai roottorin epäkeskisyys, joka johtaa staattori- ja/tai 

roottorivaurioon aiheuttamalla staattorin ja roottorin fyysisen kontaktin. Kuvassa 2.2 on 

esitetty joitakin esimerkkejä siitä, kuinka vaurio tai sen seuraus yhdessä osassa konetta 

voi aikaansaada vaurion toisessakin osassa. 

STAATTORI-
VAURIO

ROOTTORI-
VAURIO

LAAKERI-
VAURIO

- Epäkeskisyys (keskinäinen kontakti)
- Lämpenemä

- Epäkeskisyys (keskinäinen kontakti)
- Lämpenemä
- Sula metalli

- Staattorin ja roottorin kosketus
- Tärinän lisääntyminen

- Staattorin ja roottorin kosketus
- Tärinän lisääntyminen

- Lämpötilan nousu
- Akselijännitteet
- Akselin virheet
- UMP

- UMP
- Akselijännitteet

 

Kuva 2.2  Esimerkkejä staattori-, roottori- ja laakerivaurioiden keskinäisistä vuorovaikutuksista. Staatto-
rivaurio voi esimerkiksi aiheuttaa akselijännitteen, joka voi myötävaikuttaa laakerivaurion syntyyn. Ku-
vassa akseli on ajateltu roottorin osaksi. 
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3 TEOLLISUUSLAITOKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT 

Teollisuuslaitoksen ohjaus- ja tietojärjestelmien ajatellaan yleensä jakautuvan kolmelle 

eri tasolle. Tasoista alin on kenttätaso (field level), jolla sijaitsevat toimilaitteet. Tiedon-

siirto on kenttätasolla yleensä toteutettu kenttäväyläpohjaisesti tai sitten kahden laitteen 

välisillä, point-to-point-tyyppisillä yhteyksillä. Tiedonsiirto on nykyään enenevässä 

määrin digitaalista, mutta myös analogisia virta- ja jännitesignaaleja käytetään edelleen. 

Yksittäinen viesti ei tyypillisesti ole kovin pitkä; viesti voi olla esimerkiksi yhden bitin 

mittainen ohjauskäsky kytkimelle tai muutaman bitin asentotieto venttiililtä. 

Prosessinohjaustasolla (process control level) sijaitsevat kenttätason toimilaitteita oh-

jaavat laitteet, kuten prosessitietokoneet tai ohjelmoitavat logiikat (PLC, Programmable 

Logic Controller). Prosessinohjaustason laitteet ajavat tyypillisesti säätöalgoritmeja, 

jotka tarvitsevat tilatietoja kenttätason laitteilta ja lähettävät ohjausviestejä näille laitteil-

le. Yksittäisen viestin koko ei yleensä ole kovin suuri, mutta jos toimilaitteita ja niitä 

ohjaavia yksiköitä on paljon tai säätö on nopeaa, on siirrettävän tiedon kokonaismäärä 

prosessinohjaustason ja kenttätason välillä suuri. Prosessinohjaustason laitteet kommu-

nikoivat keskenään tavallisimmin pakettikytkentäisten kenttäväylien välityksellä; fyysi-

senä toteutuksena voi olla esimerkiksi kierretty pari ja RS-485, tiedonsiirtoprotokollana 

esimerkiksi Profibus, Modbus tai TCP/IP. 

Kolmitasoisen hierarkian korkein taso on hallintataso (management level). Tälle tasolle 

kuuluvat mm. tehtaan suuret tietokantapalvelimet ja toimistojen PC-tietokoneet. Hallin-

tatason laitteet on yhdistetty toisiinsa pääasiassa paikallisverkon (Local Area Network, 

LAN) avulla. Kuva 3.1 havainnollistaa tyypillisen teollisuustietojärjestelmän rakennet-

ta. 
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Kuva 3.1   Esimerkki teollisuuden tietojärjestelmän tyypillisestä hierarkiasta. Kenttätasolla (field level) 
sijaitsevat toimilaitteet, kuten kytkimet ja anturit. Prosessinhallintatasolla (process control level) ovat mm. 
kenttätason toimilaitteita ohjaavat laitteet, kuten ohjelmoitavat logiikat (PLC). Hallintatasolla 
(management level) ovat tehtaan tietokantapalvelimet ja toimistotyöasemat.  (Ahola, 2000) 
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3.1 Sähkökoneiden diagnostiikan vaatimukset 

Diagnostiikkamallissa mittatiedon analyysi voidaan tehdä anturitasolla (älykkäät antu-

rit) tai ylemmällä tasolla. Ylemmän tason analyysillä on se etu anturitason analyysiin 

nähden, että laskentakapasiteetti on varsinkin hallintatasolla huomattavasti edullisempaa 

kuin kenttätasolla, koska hallintatasolla ovat käytettävissä edulliset, yleiskäyttöiset tie-

tokoneet, kun taas kenttätason analyysi tehdään sulautetuilla järjestelmillä. Ylemmän 

tason analyysin etu on myös se, että yhdellä tietokoneella voidaan analysoida useam-

man anturin tuottamaa dataa ja toisaalta yhdestä datasta voidaan tehdä useita erilaisia 

analyysejä ja historiatietoa pystytään keräämään. Tällöin myös analyysiohjelmiston 

päivittäminen on helppoa.  

Kenttätason analyysiä käytettäessä varsinaista mittatietoa ei tarvitse siirtää kenttätasolta 

eteenpäin; analyysi tehdään anturiyksikössä itsessään tai anturin lähelle sijoitetussa ana-

lysointiyksikössä, joka voidaan yhdistää anturiin jopa tarkoitusta varten asennetulla 

kaapelilla. Myös lyhyen kantaman radiolinkkejä tai sähköverkkotiedonsiirtoa voidaan 

hyödyntää. Näin ollen kenttätason analyysiin perustuvassa järjestelmässä tiedonsiirto-

tarve on korkeamman tason analyysiin perustuvaa pienempi. Esimerkiksi kiihtyvyyssig-

naalin verhokäyräanalyysiin perustuvassa laakerivaurioiden havainnoinnissa mittapistei-

tä yhtä mittausta kohden tarvitaan noin 30 000 (Lindh, 2003), mutta analyysin tulos 

voidaan ilmaista muutamalla bitillä (kunnossa/epäkunnossa, vaurion tyyppi, aste jne.). 

Molemmissa edellä kuvatuissa järjestelmissä analyysitulosten perusteella tehdään pää-

tös mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Jos analyysi osoittaa vaurion olevan ole-

massa, on korjauksen ajankohta päätettävä. Paras tilanne tällöin on, jos korjausta voi-

daan lykätä seuraavaan määräaikaisseisokkiin asti. Tällöin prosessin kokonaisseisokki-

aika ei välttämättä kasva ollenkaan. Jos taas löytynyt vaurio on sellainen että se suurella 

todennäköisyydellä aiheuttaa toimilaitteen hajoamisen ja prosessin keskeytymisen en-

nen seuraavaa määräaikaisseisokkia, on korjaukselle varattava jokin sopiva ajankohta. 

Päätöksenteko sijoittuu tyypillisesti hallintatasolle, joten myös kenttätason analyysiä 

käytettäessä tarvitaan tiedonsiirtoa kenttätasolta hallintatasolle. 

Vaadittava tiedonsiirtokapasiteetti määräytyy mm. seuraavien seikkojen perusteella: 
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Analyysikonsepti. Kenttätason analyysi vaatii yleensä pienemmän tiedonsiirtotarpeen 

kuin korkeamman tason analyysi. Hyvä esimerkki on jo edellä mainittu tärinäspektrin 

verhokäyräanalyysi. Myös esimerkiksi lämpötilan tarkkailu voidaan toteuttaa joko siten, 

että mitatut lämpötilat lähetetään sellaisenaan ylemmälle tasolle tai siten, että mittatietoa 

tallennetaan anturitasolla, lasketaan siitä valitut tilastolliset tunnusluvut ja lähetetään 

vain mahdollinen hälytys ylemmälle tasolle. Kenttätason analyysikonseptille asetettuja 

vaatimuksia on käsitelty esimerkiksi viitteessä (Špatenka, 2004). 

Käytetyt mittaukset. Eri mittausten tuottama datamäärä vaihtelee suuresti. Pienimmil-

lään mittauksen tuottama datamäärä on yhden tavun luokkaa. Esimerkiksi lämpötila- ja 

kosteusmittaukset ovat tällaisia. Esimerkkejä toisesta ääripäästä ovat tärinämittaus ja 

laitteiden lämpökuvaus. 

Mittauksien määrä. Teollisuuslaitoksessa on kunnonvalvontakohteita suuri määrä. 

Esimerkiksi sähkömoottoreita voi helposti olla tuhansia. Tällöin kokonaistietomäärä on 

suuri, vaikka yksittäisen mittauksen tuottama tietomäärä olisikin pieni. 

Mittauksien välinen aika. Jatkuvan kunnonvalvonnan perusedellytys on, että mittauk-

sia toistetaan jonkinlaisin väliajoin. Järkevä aika mittausten välillä riippuu suuresti vau-

rion syntymekanismista. Tiheämpi mittausväli aiheuttaa suuremman tiedonsiirtovaati-

muksen; jos oletetaan mittausten välin pysyvän vakiona, on edellinen mittaus ehdittävä 

siirtää ylemmän tason tietokantaan ennen uuden mittauksen tekemistä. 

Seuraavassa esitellään joitakin yleisimpiä kunnonvalvonnan mittauksia ja arvioidaan 

niiden aiheuttamaa tiedonsiirtotarvetta sekä kenttätason analyysin että ylemmän tason 

analyysin tapauksessa. Analyysit pyritään tekemään sekä pahimman mahdollisen tilan-

teen (worst case) että keskimääräisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi laakeri voi hajota 

verrattain lyhyessä ajassa (kuormituksesta riippuen; esimerkiksi muutamassa tunnissa, 

mutta mahdollisesti jopa muutamassa sekunnissa), jos sen voitelujärjestelmään tulee 

vakava häiriö. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin verrattain harvinaisia, ja niiden monito-

rointiin on paremmin sopivia mittauksia; esimerkiksi lämpötilamittaus ilmaisee tällaisen 

tilanteen, mutta tuottaa tyypillisesti huomattavasti vähemmän dataa kuin kiihtyvyysmit-

taus. Lisäksi kunnonvalvonnan päätehtävä on osoittaa viat, kun ne ovat alkavassa vai-

heessa, jolloin korjaustyöt voidaan tehdä suunniteltujen huoltoseisokkien aikana. Tässä 
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esimerkissä pahinta tapausta edustaa siis vakava voiteluhäiriö (voitelun katkeaminen 

kokonaan), mikä aiheuttaa laakerin hajoamisen muutamassa tunnissa; keskimääräista-

pausta edustaa lievästi väärin mitoitetun tai huonosti asennetun laakerin kuluminen käy-

tössä, jolloin aika vian kehittymisestä havaittavalle tasolle laakerin rikkoontumiseen on 

suuruusluokaltaan sellainen, että huolto voidaan seuraavana määräaikaisseisokkina suo-

rittaa. 

3.1.1 Värähtelymittaukset 

Värähtelymittauksia käytetään kunnonvalvonnassa laajalti. Värähtelyä mittaavat anturit 

ovat melko yksinkertaisia ja edullisia, ja analyyseillä saadaan näkyviin monenlaisia vi-

koja jo alkavassa vaiheessa. Esimerkiksi diplomityössä (Rautiainen, 2004a) on havaittu 

kiihtyvyyssignaalin verhokäyräanalyysin ilmaisevan suhteellisen pienen (silmin havait-

semattoman) vaurion laakerin sisäkehällä.  

3.1.1.1 Värähtelymittausantureista 

Värähtelymitta-anturien mittaamia suureita voivat olla siirtymä, nopeus tai kiihtyvyys. 

Myös valvottavien kohteiden tuottamaa ääntä voidaan mitata (akustiset mittaukset). 

Yleisin mitattava suure on kiihtyvyys. Kiihtyvyysanturit ovat tyypillisesti laajakaistai-

sia. Lisäksi niiden lähdöstä voidaan integroimalla muodostaa nopeus- ja paikkatieto. 

Tavallisimmat kiihtyvyysanturityypit ovat pietsosähköinen anturi ja mikrotyöstetty an-

turi. 

Pietsosähköinen kiihtyvyysanturi. Pietsosähköinen kiihtyvyysanturi on yleisimmin 

käytetty kiihtyvyysanturityyppi. Sen toiminta perustuu pietsosähköiseen kiteeseen. Ki-

teeseen kiinnitettyyn massaan kohdistuu kiihtyvyyden vaikutuksesta voima, joka aiheut-

taa pietsosähköisessä materiaalissa jännitteen tai varauksen, joka on verrannollinen vai-

kuttavaan voimaan ja siten kiihtyvyyteen. Syntynyt varaus tai jännite vahvistetaan ja 

mitataan. Pietsosähköisille kiihtyvyysantureille on ominaista suuri dynaaminen alue 

(useita kymmeniä kertoja putouskiihtyvyys), laaja taajuuskaista (esim. 0,5 Hz – 20 kHz)  

ja verrattain tasainen vaste koko taajuuskaistalla. Kaupallisesti saatavilla olevissa piet-

sosähköisissä kiihtyvyysanturimoduuleissa on usein myös integroituna vahvistin, joka 

vahvistaa anturin lähtöjännitettä ja toimii puskurina, jolloin moduulin lähdön kuormit-
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taminen ei vaikuta itse anturiin. Joissakin anturimoduuleissa on lisäksi integroitu lämpö-

tilasensori.  

Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi. Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi perustuu puolijoh-

teelle (piille) laserilla työstettyyn kapasitanssiin. Anturiin kohdistuva kiihtyvyys aiheut-

taa kapasitanssin eristevälin pituuden muutoksen, joka muuttaa kapasitanssin arvoa. 

Kapasitanssin muutos mitataan, ja tämän perusteella saadaan anturin lähtösuureeksi 

kiihtyvyyteen verrannollinen jännite. Mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin etu pietsosäh-

köiseen nähden on se, että itse anturielementin kanssa samalle piipalalle voidaan integ-

roida myös muuta elektroniikkaa, kuten signaalin vahvistus ja puskurointi. Myös ennen 

signaalin digitointia mahdollisesti tarvittava alipäästösuodatus (laskostumisenestosuoda-

tus) voidaan tehdä mikrotyöstetyn anturin sisäistä operaatiovahvistinta käyttäen. (Lindh, 

2001a) Mikrotyöstetyt anturit eivät tyypillisesti kykene mittaamaan niin suuria kiihty-

vyyksiä kuin pietsosähköiset anturit, eikä niiden käyttökelpoinen taajuuskaista yllä yhtä 

ylös. (Lindh, 2002) 

Pietsosähköinen kiihtyvyysanturi on siis dynaamisilta ja taajuusominaisuuksiltaan mik-

rotyöstettyä parempi. Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi on kuitenkin herättänyt kiinnos-

tusta moottorikunnonvalvonnan piirissä halvemman hintansa vuoksi. Hintaero saattaa 

tulevaisuudessa kuitenkin kaventua, ja pietsosähköiseen kiteeseen perustuvien kiihty-

vyysanturien integrointiasteen odotetaan kasvavan (anturimoduuliin integroidut vahvis-

tus, suodatus ja jopa digitointi). Taulukossa 3.1 on esitetty yhden pietsosähköisen ja 

yhden mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin suoritusarvoja. 

Taulukko 3.1.  Pietsosähköisen (SKF CMSS 786M) ja mikrotyöstetyn (Analog Devices ADXL105) kiih-
tyvyysanturin vertailua. Arvot ovat valmistajien datalehdissään ilmoittamia. g tarkoittaa normaaliputous-
kiihtyvyyttä (9,81 m/s2). 

 Taajuuskaista 
(B) 

Herkkyys 
(S) 

Dyn. alue 
(amax) 

Kohina  
(kN) 

SKF CMSS 786M 0,5 - 14 000 Hz 100 mV/g  
(±10 %) ±80g 20 Hzµg  

AD ADXL105 0 – 12 000 Hz 250 mV/g 
(±10%) ±5g 225 Hzµg  
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3.1.1.2 Värähtelysignaalin analyyseistä 

Värähtelymittauksiin perustuvat analyysimenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen 

ryhmään 

• yksinkertaiset, kokonaistärinän tehollisarvon mittaamiseen perustuvat menetel-

mät; ja 

• vikojen aiheuttamien  karakterististen taajuuksien analysointiin perustuvat mene-

telmät (spektrianalyysimenetelmät). 

Kokonaistärinän mittaamiseen perustuvilla menetelmillä voidaan havaita esimerkiksi 

moottorin kiinnitysten tai staattorilevypakan löystyminen. Ennakoivan kunnonvalvon-

nan kannalta pelkät kokonaistärinämittaukset ovat usein riittämättömiä, sillä ne eivät 

kykene tunnistamaan alkavassa vaiheessa olevia vikoja.  

Spektrianalyysimenetelmien avulla voidaan havaita mm. laakerivaurioita ja roottorivau-

rioita (esim. oikosulkumoottorin roottorisauvarikko). Myös syöttävän verkon epäsym-

metria, roottorin dynaaminen epäkeskisyys ja moottorin käyttämän työkoneen epäsym-

metria aiheuttavat taajuuskomponentteja tärinään. Tärinäanalyysejä on käytetty ylei-

simmin laakerikunnonvalvontaan. 

Vikojen aiheuttamat taajuuskomponentit ovat usein syöttävän verkon taajuuden kanssa 

samaa suuruusluokkaa. Tämä vaikeuttaa vikojen aiheuttamien taajuuksien havaitsemis-

ta. Laakerivaurion tapauksessa vierintäelimen ylittäessä vaurioituneen kohdan syntyvä 

laakeri-impulssi sisältää perustaajuuden (impulssin toistumistaajuuden) lisäksi myös sen 

korkeita harmonisia, jotka johtuvat koneen rungon resonanssista. Vaurion aiheuttamat 

taajuuskomponentit voidaankin saada näkyviin kaistanpäästösuodattamalla signaali si-

ten, että verkkotaajuiset komponentit jäävät estokaistalle. Suodatetulle signaalille teh-

dään tämän jälkeen AM-demodulaatio, jolloin saadaan suodatetun signaalin verhokäyrä. 

AM-demodulaatio palauttaa vikataajuuksien korkeat harmoniset takaisin laakeri-

impulssin toistumistaajuudelle ja sen monikerroiksi, joten verhokäyrän spektristä voi-

daan etsiä vioille ominaisia taajuuspiikkejä. Tätä menetelmää nimitetään verhokäyrä-

menetelmäksi. 
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Verhokäyrämenetelmä on yleinen tärinäanalyyseissä, ja siitä on olemassa lukuisia 

muunnoksia. Verhokäyrämenetelmää käytetään usein myös kannettavissa värähtelymit-

taus–  ja –analyysilaitteissa. Muita värähtelyanalyysimenetelmiä ovat kepstrianalyysi ja 

erilaiset muuttuvia taajuuskomponentteja sisältävien signaalien analysointiin sopivat 

menetelmät. 

3.1.1.3 Laakerikunnonvalvonta tärinämittauksen avulla 

Vaurio vierintälaakerissa (kuula- tai rullalaakeri) aiheuttaa mekaanisen impulssin. Tämä 

syntyy ehjän vierintäelimen osuessa vaurioituneeseen kohtaan laakerin kehällä tai vie-

rintäelimen vauriokohdan osuessa kehään. Impulssi synnyttää staattorirungossa värähte-

lyn, joka voidaan mitata. (Lindh, 1999). Laakerivian synnyttämä perustaajuus on laake-

ri-impulssien välisen ajan käänteisluku. Kuva 3.2 havainnollistaa urakuulalaakerin ra-

kennetta. 

d

α

D

 

Kuva 3.2   Urakuulalaakerin periaatteellinen rakenne.  D on laakerin halkaisija (vastakkaisilla puolilla 
olevien vierintäelimien keskikohdista mitattuna), d on vierintäelimen halkaisija ja α vierintäelimen 
kosketuskulma. 

Urakuulalaakerin eri vikatyypeille voidaan johtaa yhtälöt perustaajuuksille (Schiltz, 

1990). Ulkokehävauriolle saadaan 

( ) ,cos1
2 ro 






 −= α

D
dfNf   (3.1) 
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missä N on vierintäelinten (kuulien) lukumäärä, fr on roottorin pyörimistaajuus, d kuu-

lan halkaisija, D laakerin halkaisija ja α kuulan kosketuskulma (kuten kuvassa 3.2). 

Vastaavasti saadaan sisäkehävauriolle 

( )





 += αcos1

2 ri D
dfNf ,  (3.2) 

vierintäelimen vauriolle 
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ja vierintäelimen pidikkeen vauriolle 

( )





 += αcos1

2
1

rc D
dff .  (3.4) 

Edellä olevat yhtälöt olettavat laakerin ideaaliseksi, jolloin vierintäelimet vain vierivät, 

eivät liu'u. Käytännössä kuitenkin myös liukumaa esiintyy, ja se pienentää teoreettisesti 

laskettuja taajuuksia jonkin verran. Laakerin tarkkaa geometriaa ei myöskään aina tun-

neta. Usein laakerivaurion synnyttämien taajuuksien arviointiin käytetäänkin likimää-

räisiä yhtälöitä, joissa ei ole mukana laakerin ja kuulan halkaisijoita tai kuulan koske-

tuskulmaa. Tällaisen mallin mukaan tietyn vian taajuus riippuu vain kuulien lukumää-

rästä, pyörimistaajuudesta sekä vialle ominaisesta vakiokertoimesta. Vaikka kuulien 

lukumäärää ei tunnettaisi, voidaan vikojen tuottamat taajuudet tällöin laskea muutamalle 

mahdolliselle kuulien lukumäärän arvolle (Lindh, 2003). 

3.1.1.4 Arvio laakerikunnonvalvonnan vaatimalle tiedonsiirtokapasiteetille 

Seuraavassa arvioidaan kiihtyvyysmittaukseen ja verhokäyräanalyysiin perustuvan oi-

kosulkukoneen laakerikunnonvalvonnan aiheuttamaa tiedonsiirtotarvetta. Tiedonsiirto-

tarpeen määräävät mittaustaajuus, mittauksen koko ja analyysikonsepti. 

A/D muunnoksen bittimäärä. Yksittäisen mittauksen koon määräävät mittapisteiden 

määrä sekä A/D-muunnoksen tarkkuus (bittimäärä). Tarkastellaan aluksi A/D-

muunnoksen tarkkuutta. Digitaalisessa tiedonsiirrossa on usein järkevää siirtää dataa 
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kokonaisuuksina, jotka ovat pituudeltaan kokonaisia tavuja (1 tavu = 8 bittiä). Niinpä 

yhden mittapisteen siirtämiseen kuluu  







=

8
ceil bB   (3.5) 

tavua eli 8B bittiä. Yhtälössä b on A/D-muunnoksen bittien lukumäärä ja ceil tarkoittaa 

pyöristämistä ylöspäin seuraavaan kokonaislukuun. Tässä analyysissä oletetaan siten 

mittaustarkkuuksien 1:stä 8:aan bittiä vaativan 8 bitin siirtämisen mittapistettä kohti, 

tarkkuuksien 9:stä 16:een 16 bitin siirtämisen jne.  

Kahdeksan bitin tarkkuus ei useissa kohteissa ole riittävä ilmaisemaan alkavassa vai-

heessa olevia laakerivaurioita. Osa A/D-muunnoksen biteistä kuluu DC-offsetin poista-

miseen kiihtyvyysanturin lähtösignaalista. Tavallisesti tämä DC-offset on noin käyttö-

jännitteen puolivälissä: taulukon Taulukko 3.1 antureista ADXL105:llä lähtö nollakiih-

tyvyydellä on 2,5 V (käyttöjännite 5 V) ja CMSS786M:llä 12 V (käyttöjännitealue 18-

30 V). Valmistajien ilmoittamia herkkyyksiä ja dynaamisia alueita vastaavat jännitealu-

eet ovat näillä antureilla 1,25-3,75 V (ADXL) ja 4-20 V (CMSS). 

Suurinta järkevää bittimäärää voidaan arvioida anturien kohinan perusteella. Bittimää-

rää ei kannata kasvattaa niin suureksi, että A/D-muuntimen resoluutio tulee kohinajän-

nitettä pienemmäksi. Kohinajännite V  anturin lähdössä riippuu kohinasta  

(

N Nk

Hzg ), anturin herkkyydestä S (V/g) ja käytettävästä taajuuskaistasta B, 

BkSV ⋅⋅= NN .  (3.6) 

Olkoon A/D-muuntimen referenssijännite V  ja A/D-muunnos b-bittinen. Muunnoksen 

resoluution on siis oltava suurempi tai yhtä suuri kuin kohinajännite. Tällöin 

ref

BSkVVb NNref2
1

=≥  

ref

N2
V

BSkb ≥−  
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Muunnetaan logaritmi luonnolliseksi logaritmiksi. Tällöin saadaan 











−≤

ref

Nln
2ln

1
V

BSk
b .  (3.7) 

Mittaussignaalia joudutaan anturin ulostulon jälkeen usein suodattamaan ennen digi-

tointia (laskostumisenestosuodatin). Tämä suodatus aiheuttaa mittaussignaaliin lisää 

kohinaa, jonka suuruus riippuu mm. suodattimen kertaluvusta. Sen vuoksi yhtälön (3.7) 

antama bittimäärä on luultavasti suurempi kuin todellisuudessa suurin kannattava bitti-

määrä. Esimerkkiantureista pietsosähköinen on vähäkohinaisempi. Valitsemalla Vref = 

Vcc = 24 V ja sijoittamalla anturille ilmoitetut parametrit  (S = 100 mV/g; kN = 20 

Hzµg ; B = 14 kHz) yhtälöön (3.7) saadaan bittimääräksi b ≤ 16,6. Voidaan siis pää-

tellä, että yli 16 bitin tarkkuutta ei A/D-muunnoksessa pääsääntöisesti kannata käyttää. 

Järkevä bittimäärä riippuu anturista ja valvottavasta kohteesta, mutta yleensä se on suu-

rempi kuin 8 bittiä, mutta pienempi kuin 16 bittiä. Täten yhden siirrettävän näytteen 

pituudeksi voidaan tässä tarkastelussa ottaa 16 bittiä. 

Näytteiden määrä.  Tärinätiedon perusteella tehtäviin kunnonvalvonta-analyyseihin 

liittyy yleensä mitatun tärinäsignaalin Fourier-muunnos. Muunnoksen taajuusresoluutio 

∆F riippuu näytevälistä T (joka on näytteistystaajuuden Fs käänteisluku) sekä näytteiden 

määrästä N, 

N
F

NT
F s1

==∆ .  (3.8) 

Näytteenottoteoreeman mukaan näytteistystaajuuden Fs on oltava vähintään kaksinker-

tainen näytteistettävän signaalin suurimpaan taajuuskomponenttiin nähden, jotta laskos-

tumiselta vältytään. Verhokäyrätekniikassa hyödynnetään koneen rungon resonanssia. 

Soveltuvia taajuuskaistoja on useita. Esimerkiksi tutkimuksessa (Lindh, 2001a) käytet-

tiin taajuusaluetta 2-4 kHz. Korkeammista taajuuskaistoista käyttökelpoisina suhteelli-

sen edulliseen värähtelykunnonvalvontajärjestelmään voidaan pitää 10 kHz:ä pienempiä 

taajuuksia. Tätä suurempia taajuuksia mittaamaan kykenevät anturit ovat tällä hetkellä 
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vielä melko hintavia1. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella valitaan näytteenottotaa-

juudeksi 20 kHz. 

Yhtälöitä (3.1-3.4) tarkastelemalla voidaan todeta, että laakerien aiheuttamat vikataa-

juudet esiintyvät tyypillisesti taajuusalueella 20...200 Hz (Lindh, 2001a). Taajuus-

resoluution tulisi olla vähintään dekadin tarkempi kuin pienin vikataajuus, jota halutaan 

havainnoida. Valitaan nyt ∆F = 1 Hz. Tällöin näytteenottotaajuudella 20 kHz saadaan 

yhtälöstä (3.8) ratkaistua N = 20 000.  

Verhokäyräanalyysissä signaalille lasketaan Fourier-muunnos. Yleisimmin käytetty 

FFT-algoritmi (radix-2) vaatii laskettavan sekvenssin pituuden olevan 2:n kokonaislu-

kupotenssi. FFT:tä ei kuitenkaan lasketa suoraan mitatusta datasta lasketusta verho-

käyrästä (jonka pituus on siis N näytettä), vaan näytteenottotaajuutta alennetaan ensin. 

Verhokäyrän muodostuksessa (AM-demoduloinnissa) mahdollisten laakerivaurioiden 

aiheuttamat taajuudet ovat siirtyneet rungon resonanssitaajuusalueelta takaisin taajuus-

alueelle 20...200 Hz, joten korkeampia taajuuksia ei enää tarvita. Näytteenottotaajuuden 

muuttamisen jälkeen sekvenssin pituuden on siis oltava 2:n kokonaislukupotenssi (esi-

merkiksi 2048, 4096 tai 8192). Jos myös alkuperäisen näytejonon pituus on 2:n koko-

naislukupotenssi, on taajuuden muuttaminen helppoa (desimointi riittää), ja FFT:n pi-

tuutta voidaan muuttaa tarvittaessa yksinkertaisesti; FFT:n pituus voidaan esimerkiksi 

puolittaa kasvattamalla desimointikerroin D kaksinkertaiseksi.   

Ennen desimointia verhokäyräsignaalista on suodatettava pois ne taajuudet, jotka desi-

moinnin seurauksena muutoin laskostuisivat. Tämä suodatus tehdään todennäköisimmin 

digitaalisesti. Digitaalisen suodattimen alkutransientin välttämiseksi mittaussekvenssin 

pituus kannattaa valita hieman 2:n kokonaislukupotenssia suuremmaksi, jolloin suodate-

tun signaalin ensimmäiset pisteet voidaan hylätä. Pienin 2:n kokonaislukupotenssi, joka 

on 20 000:ä suurempi, on 215 = 32 768. Valitaan nyt analyysia varten mittaussekvenssin 

pituudeksi 33 000 näytettä. 

Analyysikonsepti. Mittadatalle tehtävä analyysi voidaan tehdä joko anturitasolla tai 

korkeammalla tasolla. Jos analyysi tehdään korkeammalla tasolla, voidaan mittalaitteis-

                                                 
1 Akustiseen emissioon perustuvat anturit toimivat tyypillisesti satojen kilohertsien taajuuksilla. Ne jäte-
tään kuitenkin tämän tarkastelun ulkopuolelle. 
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ta tehdä hyvin yksinkertaisia ja edullisia (Rautiainen, 2004b). Tällöin kaikki mittaustie-

to on kuitenkin siirrettävä ylemmälle tasolle. Edellä todettiin jokaisen näytteen siirtämi-

sen vaativan 16-bittiä ja näytteitä tarvittavan 33 000. Tällöin korkean tason analyysi 

vaatii 16 bitin ≈ 520 kilobitin (1 kb = 1024 b) siirtämisen.  52800033000 =⋅

Pienimmillään tiedonsiirtotarve on, kun sekä analyysi että luokittelu tehdään anturita-

solla. Tällöin ylemmälle tasolle täytyy lähettää ainoastaan tieto siitä, onko laakeri vialli-

nen vai ehjä, minkä tyyppinen vika laakerissa on (sisäkehä, ulkokehä...) ja kauanko laa-

kerin rikkoontumiseen vielä on aikaa. Myös muita tietoja voidaan samalla lähettää. Tar-

vittavaa datamäärää ei voi tarkasti sanoa, koska tällaisia järjestelmiä ei käytännössä ole 

tällä hetkellä olemassa, mutta oletetaan laskelmissa, että 64 bittiä (8 tavua) riittää. 

Analyysi ja automaattinen luokittelu vaatii verrattain paljon muistia ja laskentakapasi-

teettia. Lisäksi luokittelun toteuttaminen luotettavasti on erittäin vaikeaa, ja vääriä vika-

hälytyksiä ei missään tapauksessa haluta. Tämän vuoksi analyysitulosten halutaan usein 

olevan käytettävissä ylemmällä tasolla, jossa päätös tehdään. Edellä kuvattujen kahden 

järjestelmän välimuotona voidaankin pitää järjestelmää, jossa analyysi (verhokäyräana-

lyysin tapauksessa suodatus, tasasuuntaus, näytteenottotaajuuden alentaminen ja Fou-

rier-muunnos) tehdään sulautetun järjestelmän piirissä kenttätasolla, mutta lähetetään 

tämän analyysin tulos (verhokäyräspektri) ylemmälle tasolle luokittelua ja päätöksente-

koa varten.  

Tiedonsiirtovaatimus määräytyy edellisen järjestelmän tapauksessa FFT:n pituuden ja 

yhden pisteen bittimäärän mukaan. Digitaaliset signaaliprosessorit (DSP:t) ovat nyky-

ään tavallisimmin 32-bittisiä, joten spektrin pisteiden voidaan olettaa olevat 32 bittiä 

leveitä. FFT:n pituuden määräävät alkuperäisen sekvenssin pituus ja desimointikerroin. 

Desimointikertoimen puolestaan määräävät alkuperäisen signaalin näytteistystaajuus 

sekä se, miten suuria taajuuksia FFT:llä halutaan tarkastella. Jos esimerkiksi suodatetun 

ja tasasuunnatun sekvenssin pituus on 32 768 näytettä ja alkuperäisen signaalin näyt-

teenottotaajuus 20 kHz, saadaan desimointikertoimella D=16 FFT:n pituus pudotettua 

2048:aan. Tällöin näytteenottotaajuus putoaa 1250 Hz:iin ja tarkasteltava taajuuskaista 

625 Hz:iin. Tämä voi olla riittävä kaista analyysiin. 2048 32-bittistä data-alkiota ovat 

yhteiskooltaan 65536 bittiä eli 64 kilobittiä. 
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Mittaustaajuus. Mittaustaajuus kertoo, kuinka usein mittaustapahtuma suoritetaan. 

Mittaustaajuuden tarkoituksenmukainen arvo määräytyy sen mukaan, kuinka nopeasti 

havainnoitava vika kehittyy. Aika laakerivian syntymisestä laakerin hajoamiseen vaihte-

lee tunneista kuukausiin, jopa vuosiin. Äkilliset vauriot ovat harvinaisia, ja ne johtuvat 

tavallisimmin voiteluvirheestä. Hitaasti kehittyvät vauriot lähtevät tavallisesti liikkeelle 

pienestä vaurioituneesta kohdasta laakerin jommallakummalla kehällä, vierintäelimessä 

tai sen pidikkeessä. Vaurio etenee aluksi hitaasti, mutta suurennuttuaan myös leviää 

nopeammin (FAG, 2003). 

Materiaalin väsymisestä johtuvaa laakerin elinikää kuvataan usein suureella L10, joka on 

se aika, jonka kuluessa 10 % suuresta laakeripopulaatiosta hajoaa materiaalin väsymisen 

seurauksena. Kuulalaakerin elinikä on tiettyjen reunaehtojen (laakerin koko, rakenne, 

voitelu, lämpötila, kuorma ja nopeus) puitteissa käänteisesti verrannollinen kuormituk-

sen kolmanteen potenssiin ja pyörimisnopeuteen. Olettaen pyörimisnopeus vakioksi 

saadaan kuula- ja rullalaakereiden L10:lle likimääräinen yhtälö, jota käyttävät lähteet 

(Bonnett, 1992b) ja (FAG, 2003): 

a

P
C

n
L 






=

60
106

10 ,  (3.9) 

missä n on pyörimisnopeus (kierrosta/minuutti), C laakerin dynaaminen kuormituskes-

tävyys (Bearing Dynamic Load Rating), P kokonaiskuormitus (aksiaali- ja radiaali-

suunnilla laakerista riippuvat painokertoimet) ja a vakio, joka on 3 kuulalaakereille ja 

10/3 rullalaakereille. 

L10 on useita vuosia, jos laakeri on valittu ja asennettu oikein. Elinikää pienentävät mm. 

kuormituskestoltaan liian pieni laakeri tai aksiaalikuorma. Laakeria ei kuitenkaan kan-

nata myöskään ylimitoittaa; laakerin käyttäminen kuormituskestoon nähden hyvin pie-

nellä kuormalla lyhentää laakerin elinikää. 

Kuten todettu, ennakoivan kunnonvalvonnan päätavoitteena on havaita viat ennen kuin 

ne kehittyvät vaurioiksi, jolloin huolto voidaan ajoittaa sopivaan ajankohtaan (tavalli-

sesti seuraavaan seisokkiin).  Tämän vuoksi ennakoivan kunnonvalvonnan kannalta 

laakerin kulumisesta johtuvat, hitaasti kehittyvät vauriot ovat mielenkiintoisempia kuin 

äkilliset vauriot. Kuitenkin myös nopeasti kehittyvien vikojen havaitseminen ennen 
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vaurion tapahtumista olisi hyödyllistä, jotta voitaisiin välttyä niiden mahdollisesti aihe-

uttamilta työturvallisuusriskeiltä (pahimmillaan henkilövahingoilta) ja muulle laitteis-

tolle aiheutuvilta vaurioilta.  

Laakerikunnonvalvonta tärinämittauksin soveltuu myös nopeasti kehittyvien vikojen 

havaitsemiseen. Useissa tapauksissa vähemmän dataa tuottavat menetelmät ovat myös 

käyttökelpoisia. Esimerkiksi lämpötilamittaus on tällainen: laakerin voitelun katketessa 

lämpötila nousee verrattain nopeasti. Tärinämittauksen käyttäminen tällaisten vikojen 

havaitsemiseen  lämpötilamittauksen tai voitelujärjestelmän kuntoa valvovan mittauk-

sen tukena voi joissain tapauksissa olla kuitenkin perusteltua. Jos voitelun puutteesta, 

vakavasta voiteluvirheestä tai asennusvirheestä johtuvia, nopeasti kehittyviä vikoja ha-

lutaan havaita, saa tärinämittausten välinen aika olla korkeintaan muutamia tunteja. 

Vian kehittymisnopeus riippuu laakerin ominaisuuksista, pyörimisnopeudesta ja kuor-

mituksesta. Hitaasti kehittyvien vikojen havaitsemiseen riittävä mittausväli voi olla päi-

viä, jopa viikkoja. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvioita verhokäyräanalyysiin perustuvan laakeri-

kunnonvalvonnan vaatimasta tiedonsiirtotarpeesta yhtä laakeria kohti. Moottorissa on 

tavallisimmin kaksi laakeria, joten tiedonsiirtotarve moottoria kohti on kaksinkertainen.  

Taulukko 3.2  Arvioita tärinämittauksen verhokäyräanalyysiin perustuvan laakerikunnonvalvonnan aihe-
uttamasta tiedonsiirtotarpeesta (bittiä sekunnissa laakeria kohden) eri mittaustaajuuksilla. Kun paikallista 
analyysiä ei käytetä, täytyy siirtää koko mittadata ylemmälle tasolle. Jos FFT lasketaan paikallisesti, täy-
tyy siirtää vain sen tulos: kukin FFT:n pisteistä on oletettu 32-bittiseksi ja pisteitä on oletettu olevan 
2048. Jos sekä FFT, luokittelu että prognoosi tehdään kenttätasolla, ei tarvitse siirtää kuin luokittelun ja 
prognoosin tulos. Tämän on oletettu olevan ilmaistavissa 64 bitillä. 

Mittaus-
taajuus 

Ei paikallis-
ta analyysiä 

FFT:n las-
kenta pai-
kallisesti 

FFT, luokitte-
lu ja prognoo-
si paikallisesti 

Huomioita 

1 h 150 bps 20 bps 0,02 bps Havaitaan myös useimmat 
nopeasti kehittyvät viat. 

4 h 40 bps 5 bps 5·10-3 bps Havaitaan suurehko osa no-
peasti kehittyvistä vioista 

24 h 6 bps 0,8 bps 0,7·10-3 bps Havaitaan osa nopeasti ke-
hittyvistä vioista. 

1 vko 1 bps 0,1 bps 0,1·10-3 bps Hitaasti kehittyvät viat. 
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3.1.2 Lämpötilamittaus 

Lämpötilamittausta käytetään kunnonvalvonnassa laajalti. Lämpötila-antureita on useita 

erilaisia. Ne ovat kuitenkin tyypillisesti yksinkertaisia rakenteeltaan ja hinnaltaan edul-

lisia. Koneen lämpötilan nousu, joka voi johtua esimerkiksi kuormituksen kasvusta tai 

jäähdytysjärjestelmän häiriöistä, edesauttaa useiden vikojen syntymistä. Toisaalta myös 

lähes kaikki sähkökoneen vikatyypit aiheuttavat lämpötilan kohoamista. Esimerkkejä 

tällaisista ovat staattorin käämisulut, roottorisauvojen katkeamiset ja laakerivauriot.  

Laakereiden voitelujärjestelmän toimintahäiriöt – vakavimpana voitelun täydellinen 

katkeaminen – aiheuttavat suhteellisen nopean lämpötilan nousun laakerissa. Jos mitta-

anturi on sijoitettu laakerin kohdalle koneen rungolle, terminen resistanssi laakerin ja 

anturin välillä on pieni, ja nousu voidaan havaita hyvissä ajoin ennen laakerin rikkoon-

tumista. Kulumisesta johtuvat, alkavat laakerivauriot sitä vastoin eivät yleensä ole läm-

pötilamittauksin havaittavissa.  

Staattorikäämityksen vaurioista käämityksen läpilyönti tuottaa runsaasti lämpöä. Myös 

terminen resistanssi vauriokohdan ja anturin välillä on tyypillisesti pieni. Vaurio on kui-

tenkin niin äkillinen, että se voidaan käytännössä havaita vasta sitten, kun staattori on jo 

pahoin vahingoittunut ja moottorinsuojarele lauennut. Sama pätee käämittyjen rootto-

reiden käämitysvaurioihin. Niiden tapauksessa havaitseminen on vieläpä hitaampaa 

vauriokohdan ja mitta-anturin välillä olevan suuremman termisen resistanssin vuoksi. 

Osa staattori- ja roottorivauriotyypeistä voidaan kuitenkin havaita lämpötilamittauksin, 

tai lämpötilamittauksia voidaan ainakin käyttää muita mittauksia, kuten tärinämittausta, 

tukevana menetelmänä. 

3.1.2.1 Lämpötilamittauksen vaatima tiedonsiirtokapasiteetti 

Lämpötilamittaus tuottaa tyypillisesti vain muutaman tavun verran tietoa. Useimmiten 

mittauksen bittimäärä on kahdeksan ja 16:n välillä. Lähetettäviä arvoja on yleensä vain 

yksi. Järkevä mittaustaajuus puolestaan riippuu valvottavasta kohteesta ja havainnoita-

van vian tyypistä. Mittausväliä ei kannata valita niin pieneksi, että kohteen lämpötilassa 

ei tässä ajassa ehdi tapahtua juuri mitään muutosta.  
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Oikosulkumoottorin jumittuminen liian suuren kuormituksen vuoksi on vikatilanne, 

joka lämmittää moottoria erittäin nopeasti. Moottorin ottama virta on useita kertoja (jo-

pa kymmenen kertaa) nimellisvirran suuruinen, jolloin myös moottorin ottama teho on 

yhtä monta kertaa nimellisottotehon suuruinen. Kaikki verkosta otettu teho muuttuu 

koneessa lämmöksi. Oletetaan, että kuvatun kaltainen vikatilanne on termisesti pahin 

mahdollinen, ja arvioidaan tämän perusteella mittausten välisen ajan alarajaa ts. aikavä-

liä, jota tiheämmin lämpötilamittauksia ei kannata suorittaa. 

Oikosulkumoottorin ulkokuori on tavallisesti rivoitettua terästä tai alumiinia. Ripojen 

tarkoituksena on lisätä koneen pinta-alaa ja siten tehostaa lämmön siirtymistä koneesta 

ympäristöön. Lisäksi moottorin akselille on yleensä kiinnitetty puhallin, joka kuljettaa 

ilmaa ripojen läpi parantaen edelleen lämmön siirtymistä (pakotettu konvektio). Koska 

puhallin on kiinnitetty moottorin akselille, se pyörii vain, kun moottorikin pyörii. Moot-

torin ollessa jumissa lämpöä siirtyy koneesta ympäristöön siten vain luonnollisella kon-

vektiolla. 

Konvektiolla moottori-ilma-rajapinnan läpi siirtyvä lämpöteho on verrannollinen pinta-

alaan, konvektiokertoimeen ja lämpötilaeroon pinnan ja ilman välillä. Koneen lämpöti-

lan noustessa lämmönvaihto ympäristöön siis kiihtyy. Jos ympäristön lämpötila ja moot-

torissa syntyvä lämpöteho pysyvät vakioina, moottorin lämpötila kasvaa eksponentiaali-

sesti lähestyen ympäristön lämpötilan, moottorissa syntyvän lämpötehon, moottorin 

pinta-alan ja keskimääräisen konvektiokertoimen määräämää raja-arvoa. Muutoksen 

aikavakion määräävät moottorin lämpökapasiteetti, pinta-ala ja keskimääräinen konvek-

tiokerroin. 

Moottorin lämpötilaa jumittumistapauksessa voidaan tarkastella edellä esitetyn mallin 

mukaisesti. Moottorin pinta-alaa ja keskimääräistä konvektiokerrointa ei tunneta, mutta 

niiden suuruusluokka on tiedossa. Tarkastelun yksinkertaistamiseksi moottori voidaan 

mallintaa homogeeniseksi teräskappaleeksi, jonka lämmönjohtavuus on ääretön (lämpö-

tila kaikkialla kappaleen sisällä sama). Tarkastelun tuloksena havaitaan, että jos prosessi 

voisi jatkua ilman fysikaalisia reunaehtoja, moottorin loppulämpötila olisi erittäin kor-

kea, tyypillisesti useita kertoja teräksen sulamispiste. Todellisuudessa näin ei tietenkään 

voi tapahtua. Lämmön poistuminen moottorista vapaalla konvektiolla käytännön moot-

toreille tyypillisellä teho-pinta-ala-suhteella on siis tarkasteltavalla lämpötila-alueella 
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niin pientä, että vapaa konvektio voidaan jättää huomiotta, jolloin eksponentiaalinen 

malli korvautuu yksinkertaisemmalla, lineaarisella mallilla. 

Olkoot moottorissa syntyvä (moottoriin tuotava) lämpöteho qin = kηPn, missä η on 

moottorin hyötysuhde, Pn moottorin nimellinen akseliteho ja k kerroin, joka ilmoittaa, 

kuinka moninkertainen moottorin juuttuneena ottama teho on nimellistehoon nähden. 

Kerroin k on tyypillisesti väliltä [5,15]. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, kuten edel-

lä, että moottori on äärettömän hyvin lämpöä johtava, homogeeninen teräskappale, jolla 

on massa m ja ominaislämpökapasiteetti c. Moottoriin tuotavan lämpötehon täytyy joka 

hetki olla yhtä suuri kuin siihen varastoituva lämpöteho, 

t
Tcmq

d
d

in = .  (3.10) 

Koska qin on vakio, yksinkertaistuu tämä muotoon 

( 0in TTcmtq −= ) ,   

missä T0 on lämpötila hetkellä, jolloin moottori jumittuu (t=0). Lämpötilaksi ajan funk-

tiona saadaan siis 

( ) t
cm
qTtT in

0 += .  (3.11) 

Teräksen ominaislämpökapasiteetti KkgJ460 ⋅≈c . Taulukkoon 3.3 on koottu joitain 

ABB:n yleiskäyttöisten, teräsrunkoisten sähkömoottorien massoja ja akselitehoja (ABB, 

2003), sekä niistä lasketut teho-massa-suhteet. Taulukosta nähdään, että tehon ja massan 

suhde vaihtelee nimellisakselitehon ja synkronipyörimisnopeuden (napapariluvun) mu-

kana; suuremmilla koneilla tehoa saadaan massayksikköä kohti tyypillisesti enemmän. 

Tästä johtuen ne toisaalta tässä sovelletun mallin mukaisesti myös lämpenevät roottorin 

juututtua pieniä koneita nopeammin. Teho-massa-suhteen keskiarvoksi saadaan taulu-

kon moottoreilla 179 W/kg; käytetään tätä arvoa analyysissä. 
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Taulukko 3.3   ABB:n yleiskäyttöisten, teräsrunkoisten sähkömoottorien ominaisuuksia (moottorit Basic 
Design –versioita). Akselitehon ja massan suhteiden keskiarvoksi saadaan 179 W/kg. Taulukon moottorit 
kuuluvat lämpenemäluokkaan B. 

Akseliteho
P, kW 

Massa 
m, kg 

Napa- 
pariluku 

P/m 
(W/kg) 

110 695 1 158 
110 675 2 163 
110 805 3 137 
200 975 1 205 
200 970 2 206 
200 1550 3 129 
400 2300 1 174 
400 1900 2 211 
400 2400 3 167 
560 2700 1 207 
560 2700 2 207 

Olkoot esimerkkitarkastelussa  moottorin jumittuneena ottamat virta ja teho 10 kertaa 

nimellisakselitehon suuruiset. Sijoitetaan yhtälöön (3.11) 

kgW1790kgW17910min =⋅=q  ja KkgJ470 ⋅=c . Tällöin lämpötilan lauseke 

ajan funktiona saa muodon 

( ) tTtT ⋅+=
s
K8,30   (3.12) 

Moottorin lämpötila kohoaa siten roottorin jumittumisen jälkeen noin 4 astetta sekun-

nissa. Koneen lämpötilan oltua riittävän kauan riittävän korkea käämitysten eristykset 

vaurioituvat ja kone rikkoontuu. Käämitysten kriittinen lämpötila riippuu niiden eriste-

materiaalista. Eristemateriaalin perusteella koneet jaetaan neljään lämpöluokkaan (A, B, 

F ja H), joiden suurimmat sallitut, jatkuvat käämityksen lämpötilat eroavat (Paloniemi, 

1996). Taulukon 3.3 moottorit kuuluvat lämpöluokkaan B, jolla tämä lämpötila on 130 

°C.  

Lämpö ei todellisuudessa, edellä käytetystä mallista poiketen, siirry äärettömän nopeasti 

käämityksistä mitta-anturiin. Näin ollen käämityksen lämpötila voi olla jo kriittisen ra-

jan yläpuolella anturin vielä mitatessa turvallisia lukemia. Lyhytaikainen kriittisen läm-

pötilan ylittäminen ei kuitenkaan yleensä ole erityisen vaarallista. Sähkökoneen lyhytai-
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kainen lämmönkesto riippuu eristemateriaalista. Oletetaan nyt, että käämitys kestää noin 

200 °C:n lämpötilan ja olkoon lämpötila-anturin sijoittelu sellainen, että se näyttää 50 

°C pienempää lämpötilaa kuin käämityksen suurin lämpötila. Olkoon mitta-anturin 

näyttämä lämpötila koneen jäädessä jumiin 50 °C. Yhtälöstä (3.12) voidaan laskea täl-

löin, että lämpötilan 150 °C saavuttamiseen kuluu noin 26 sekuntia. Täten voidaan tode-

ta, että alle 20 sekunnin välein lämpötilaa ei pääsääntöisesti kannata missään olosuhteis-

sa mitata. Lämpötilamittauksen tiedonsiirtokapasiteettia arvioitaessa pidetään kuitenkin 

20 sekunnin mittausväliä pahimman tapauksen arvona. 

Lämpötilamittauksen päätarkoituksena ei tavallisesti ole suojata moottoria ylivirran ai-

heuttamalta ylikuumenemiselta. Tätä tarkoitusta varten moottoria syöttävässä keskuk-

sessa on erilliset suojalaitteet. Lämpötilamittauksin valvottavia vikoja ja häiriötilanteita 

ovat roottorivauriot (roottorisauvan katkeaminen), laakereiden voitelujärjestelmän toi-

mintahäiriöt (voitelun katkeaminen) ja moottorin jäähdytyshäiriöt. 

Roottorisauvan katkeaminen ja laakerien voitelun keskeytyminen.  Oikosulkumoot-

torin roottorisauvan katkeaminen aiheuttaa virran jakaantumisen muihin sauvoihin. Tä-

mä kasvattaa roottoriresistanssia ja täten myös häviöitä, mikä aiheuttaa lämpötilan nou-

sun. Yhden sauvan katkeamisen aiheuttama lämpötilan nousu ei kuitenkaan ole kovin 

merkittävä, ja se hautautuu helposti muiden syiden aiheuttaman lämpötilavaihtelun alle. 

Laakerien voitelun katkeaminen aiheuttaa roottorisauvavauriota suuremman lämpöti-

lannousun. Laakerivalmistaja FAG:n tekemässä esimerkkitestissä laakerin lämpötilan 

nousevan noin 10 °C tunnissa, kun voitelu ei toiminut (FAG, 2003). Kaikkiaan laakeri 

kesti esimerkin kuormitusta ilman voitelua noin neljä tuntia. Laakerin voiteluvikaa rik-

koontumatta kestämä aika riippuu tapauksesta, mutta oletetaan analyysissä, että riittävä 

mittausväli tällaisten vikojen havaitsemiseen on noin 30 minuuttia. Tämä aika on myös 

luultavasti riittävän lyhyt roottorivaurioiden havaitsemiseen, sikäli kuin se ylipäätään on 

mahdollista. 

Moottorin jäähdytysjärjestelmän häiriöt.  Useimpien oikosulkumoottoreiden jäähdy-

tys on järjestetty kiinnittämällä moottorin akselille puhallin, joka puhaltaa ilmaa moot-

torin rivoitetun pinnan yli. Puhallin on suojattu roskilta sen eteen sijoitetulla ritilällä tai 

ristikolla. Ristikon tukkeutuminen heikentää luonnollisesti jäähdytyksen tehokkuutta ja 

nostaa koneen lämpötilaa. Tukkeutuminen voi tapahtua hitaasti asteittain; esimerkki 
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tällaisesta on paperitehtaalla moottorien pinnoille kertyvä, pihkaa muistuttava aines. 

Aineen kertyessä ilmankierto hitaasti heikkenee, ja moottorin lämpötila nousee.  

Jäähdytysjärjestelmän toimintakyvyn äkillinen heikkeneminen esimerkiksi puhaltimen 

siiven rikkoontumisen tai ritilän tukkeutumisen (esimerkiksi siihen lentäneen paperin 

vuoksi) on lyhyempää mittausväliä vaativa tapaus. Tällöin tilanne on kuten edellä käsi-

tellyssä moottorin kiinnijuuttumisessa: moottorista poistuu lämpöä vain luonnollisella 

konvektiolla. Lämmöksi muuttuva teho on nyt kuitenkin huomattavasti pienempi. Oi-

kosulkumoottorin hyötysuhde η on tyypillisesti yli 0,9, joten alle 10 % moottorin otta-

masta tehosta kuluu lämmöksi. Oletetaan hyötysuhteen olevan 0,9 ja keskimääräisen, 

teräsrunkoisen sähkömoottorin akselitehon ja massan suhde edellä esitetty 179 W/kg. 

Tätä vastaavaksi lämpötehon ja massan suhteeksi saadaan 

kgW9,19kgW1799,01,0min ≈⋅=q . Sijoitetaan tämä ja teräksen ominaislämpöka-

pasiteetti KkgJ470 ⋅=c  yhtälöön (3.13). Tällöin saadaan 

( ) tTtT ⋅+=
s
K042,00 .  (3.14) 

Koneen lämpötila nousee siis tämän mallin mukaan noin 0,04 astetta sekunnissa. Tämä 

lineaarinen approksimaatio ei ota huomioon koneesta luonnollisella konvektiolla pois-

tuvaa lämpötehoa, joten se antaa todellista suuremman lämpötilan nousunopeuden.  

Rajalämpötila, jota moottorin lämpötila lähestyy, määräytyy lämpötehon, keskimääräi-

sen konvektiokertoimen ja moottorin pinta-alan mukaan. Usein todellisissa sähkömoot-

torikäytöissä moottori on valittu kuormitukseen nähden ylimitoittaen, jolloin moottori ei 

kuumene tällaisessakaan tapauksessa niin paljon, että se tuuletuksen tukkeuduttua lyhy-

en ajan kuluttua rikkoontuisi. Korkea käyttölämpötila kuitenkin vanhentaa normaalia 

nopeammin koneen eristyksiä ja siten lyhentää koneen käyttöikää. Tämän vuoksi jääh-

dytysilmakierron tukkeutuminen olisi suotavaa havaita kohtuullisessa ajassa. 

Yhtälöstä (3.14) voidaan laskea, että moottorin lämpötila kohoaa noin 2,5 astetta mi-

nuutissa. Todellisuudessa lämpötilan muutos ei ole lineaarinen, vaan eksponentiaalinen 

lähestyen teoriassa äärettömän ajan kuluttua saavutettavaa loppulämpötilaa. Moottorien 

ylimitoittamisesta johtuen jopa tämä loppulämpötila voi olla turvallisella käyttöalueella. 

Moottorin sisäinen lämpötilajakauma ei kuitenkaan toisaalta ole tasainen, kuten analyy-
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sissä on oletettu, vaan tietyt pisteet lämpenevät enemmän kuin toiset, jolloin staattoriin 

kiinnitetyn lämpötila-anturin vielä näyttäessä turvallisia lukemia, on osa moottorista jo 

kuumentunut vaurioita aiheuttavaan lämpötilaan. Konvektion ja epätasaisen lämpötila-

jakauman huomioimatta jättäminen kumoavat jossain toistensa vaikutusta. Oletetaan 

nyt, että moottorin pinnalta mitatun lämpötilan muutos on 2,5 °C/min ja moottorin ja 

ympäristön lämpötilat ovat sellaiset, että pintalämpötila voi kohota noin 50 °C ennen 

kuin moottorin kuumimman pisteen lämpötila on noussut sellaiselle tasolle, että se mer-

kittävästi lyhentää koneen käyttöikää. Tällöin voidaan arvioida, että noin 10 minuutin 

mittausväli on todennäköisesti riittävä siihen, että (automaattinen) hälytys ehditään teh-

dä ja tukkeuma poistaa tai moottorin kuormitusta pienentää.  

Pitempiä mittausvälejä voidaan käyttää, kun tiedetään, että kone ei merkittävästi vauri-

oidu tuuletuksen estymisen seurauksena. Lisäksi voidaan havaita sellaisia vikoja ja ti-

lanteita jotka nostavat lämpötilaa hitaasti. Tällainen on esimerkiksi tuuletusritilän asteit-

tainen tukkeutuminen tai koneen yleinen likaantuminen. Hyvin pitkillä mittausajoilla 

esimerkiksi ympäristön lämpötilan muutokset kuitenkin haittaavat tulosten tulkintaa; 

varsinkin kesällä tyypillisen teollisuusrakennuksen sisälämpötilan ero aurinkoisen ja 

pilvisen päivän välillä on merkittävä. Lämpötilamittauksia analysoitaessa olisi yleensä-

kin hyvä tietää kuormitustilanne ja tehdashallin lämpötila. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvioita lämpötilamittauksen vaatimista tiedonsiirto-

kapasiteeteista yhtä mitta-anturia (yksi 16-bittinen lukema) kohti eri mittausväleillä. 

Mahdollisten kuormitustietojen tai ympäristön lämpötilan mittausten vaatimaa tiedon-

siirtokapasiteettia ei ole huomioitu. 
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Taulukko 3.4   Arvioita lämpötilamittauksen vaatimaksi tiedonsiirtokapasiteetiksi anturitasolla yhtä läm-
pötila-anturia kohti eri mittaustaajuuksilla (peräkkäisten mittausten välisillä ajoilla).  

Mittaus-
taajuus 

Tiedonsiir-
tovaatimus 

Kommentteja 

20 s 0,8 bps Periaatteessa voidaan havaita moottorin kiinnijuuttuminen. 
Ei käytännössä järkevää, koska käytössä ylivirtasuojat, 
jotka katkaisevat syötön ennen kuin moottori vaurioituu. 

10 min 0,03 bps Todennäköisesti havaitaan ja ehditään korjata koneiden 
tuuletuksen äkilliset tukkeutumiset ennen kuin ne aiheutta-
vat vaurion.  

1 h 0,004 bps Riittävän tiheä aikaväli hidasta lämpötilan nousua aiheut-
tavien vikojen havaitsemiseen. Kuitenkin niin tiheä aika, 
että ympäristön lämpötilan ja kuormituksen muutosten 
aiheuttamaa lämpötilan vaihtelua voidaan arvioida. 

 
 

3.2 Tiedonsiirto kenttäväylillä 

Edellisessä luvussa esitetyt eri mittausten aiheuttamat tiedonsiirtovaatimukset kuvaavat 

sen mittatiedon määrää, joka on sekunnissa kyettävä kenttäväylällä siirtämään. Varsi-

naisen hyötydatan lisäksi väylällä kuitenkin kulkee muutakin dataa, kuten osoitetietoa 

(mihin paketti on matkalla), virheenkorjaustietoa jne. Eräillä väylillä kehyksellä on mi-

nimikoko, jolloin myös lähetettävällä hyötytietomäärällä on alaraja. Tämä voi olla 

huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi yhden lämpötilamittauksen vaatima tila. Jat-

kossa käytetään termiä tieto, kun tarkoitetaan varsinaista mittatietoa (tai muuta siirrettä-

vää "hyötydataa") ja termiä data, kun tarkoitetaan siirrettävää dataa ylipäätään. Data on 

siis yleensä tietoa ja tiedonsiirtoon liittyvää ohjaus- ja varmistusinformaatiota. Termillä 

overhead tarkoitetaan sitä osaa datasta, joka ei ole tietoa. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan tiedonsiirtoa lämpötila- ja kiihtyvyysmittausten tapauk-

sessa eri tiedonsiirtoväylillä. Lämpötila- ja kiihtyvyysmittaukset valittiin siksi, että ne 

edustavat tuotetun tietomäärän suhteen hyvin erilaisia mittaustyyppejä: lämpötilamittaus 

tuottaa mittatietoa tyypillisesti vain kaksi tavua, kiihtyvyysmittaus kymmeniä kilotavu-

ja. Muita mittauksia voidaan verrata tässä käsiteltyihin. Käsiteltävät kenttäväyläproto-

kollat ovat Profibus, Modbus ja CAN. Lisäksi tarkastellaan teollisuus-Ethernetiä. 

Tiedonsiirto kenttäväylällä on yleisesti vaikeasti mallinnettava.  Väylän liikenteellä on 

usein eri prioriteettitasoja, ja kunnonvalvontatiedon siirtäminen lienee yleensä matalan 
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prioriteetin tehtävä. Jos väylällä on paljon korkean prioriteetin liikennettä, kunnonval-

vontatietojen siirtäminen on hidasta. Seuraavassa tarkastellaan kunnonvalvontatiedon 

siirtämisessä väyläprotokollan aiheuttamaa overheadia. Kenttäväylään liitettävää kun-

nonvalvontajärjestelmää suunniteltaessa overhead on otettava huomioon; väylän nopeus 

ja siihen kytkettävien laitteiden lukumäärä (tai oikeastaan tiedonsiirtomäärä) on valitta-

va siten, että väylällä kyetään siirtämään muun tietoliikenteen lisäksi myös halutut kun-

nonvalvontamittaukset halutuin väliajoin.  

3.2.1 Profibus 

Profibus (Process Field Bus) on valmistajariippumaton kenttäväylä. Sitä oli kehittämäs-

sä useita eurooppalaisia yhtiöitä. Se esiteltiin vuonna 1989, ja samana vuonna siitä jul-

kaistiin saksalainen DIN-standardi. Myöhemmin on julkaistu yleiseurooppalainen EN-

standardi ja IEC-standardi. (Motoyoshi, 2002) Nykyään Profibusia käytetään ympäri 

maailmaa. Erityisesti Euroopassa sen asema on vahva. 

Profibus-variantit.  Profibusista on olemassa kolme keskenään yhteensopivaa variant-

tia: Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification), Profibus-DP (Decentralized Pe-

riphery) ja Profibus-PA (Process Automation). Näistä FMS on vanhin ja monipuolisin. 

Se sisältää paljon kommunikaatiofunktiota ja soveltuu hyvin suurehkojen datamäärien 

siirtämiseen. FMS:n siirtotehokkuus ja vasteaika eivät kuitenkaan ole kovin hyvät. Näi-

tä FMS:n puutteita korjaa yksinkertaisempi DP, joka soveltuu hyvin pienten datamääri-

en siirtämiseen suurella nopeudella. Tyypillinen käyttökohde on toimilaitteiden ja eri-

laisten anturien asettelu ja lukeminen. Profibus-PA  puolestaan on DP:n pohjalta kehi-

tetty, erityisesti prosessiautomaatioon tarkoitettu Profibus-variantti. Se soveltuu DP:tä 

hidassyklisempään siirtoon, ja sen avulla voidaan haluttaessa syöttää myös toimilaittei-

den käyttösähköt. 

Kaikki Profibus-variantit toteuttavat ISO:n OSI-mallin (Open Systems Interconnection) 

tasot 1 (fyysinen kerros) ja 2 (siirtoyhteyskerros). Nämä kerrokset ovat eri kaikilla Pro-

fibus-väylillä pääosin samanlaiset (pois lukien räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettu 

erikoisversio). OSI:n tasoja 3:sta 6:een ei ole toteutettu missään Profibus-variantissa. 

FMS toteuttaa sovelluskerroksen (kerros 7), muut eivät. Sovellusohjelmien liityntä mal-

lin korkeimmalle toteutetulle tasolle vaihtelee varianttien ja niiden eri versioiden välillä. 
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Tässä tarkastelussa ei oteta kantaa sovellusohjelmien liityntätapoihin, vaan käsitellään 

vain tiedonsiirtoa 1. ja 2. tasolla. Tällöin kaikkia Profibus-variantteja voidaan pitää pe-

riaatteessa samanlaisina.  

Profibus:n ominaisuuksista.  Profibus on pääperiaatteeltaan isäntä-orjatyyppinen 

(master-slave) väylä. Isäntälaitteita voi olla useampia. Vain yksi isäntälaite voi kuiten-

kin olla kerrallaan aktiivisena. Aktiivista isäntää vaihdetaan kierrättämällä nk. vuoro-

merkkiä (token) väylän isäntälaitteiden välillä. Tämäntyyppistä väylää kutsutaan vuoro-

väyläksi (token bus).  Vuoromerkki siirtäminen isäntälaitteelta toiselle kuluttaa jonkin 

verran aikaa. Lisäksi se aika, jonka kukin isäntälaite on aktiivisena, voi vaihdella. Tä-

män vuoksi tiedonsiirron analysoiminen useiden isäntälaitteiden verkon tapauksessa on 

varsin hankalaa. Usein käytännön Profibus-verkot ovat sellaisia, joissa on vain yksi 

isäntälaite (esim. ohjelmoitava logiikka) ja useita orjalaitteita (kenttätason toimilaittei-

ta). Tässä työssä rajoitutaan tarkastelemaan tällaisia Profibus-verkkoja. 

Tiedonsiirto Profibus-väylällä.  Kahdeksan bitin data koodataan Profibus-väylällä 11 

bitiksi. Nämä ovat start-bitti (aina 0), 8 databittiä, pariteettibitti ja stop-bitti (aina 1). 

Profibus-kehyksessä on varsinaisen hyötydatan lisäksi yhteensä 11 tavua erilaista ohja-

ustietoa. Kuvassa  3.3 on esitetty Profibus DP -kehyksen rakenne (Siemens, 1999). 

SD LE LEr SD DA SA FC DSAP SSAP DU ... FCS ED 
68h x x 68h x x x 3Eh 3Ch x ... x 16h

Kuva 3.3  Profibus DP -kehyksen rakenne. Kukin alkio on 8-bittinen, ja se koodataan 11 bitillä lähetyk-
sessä. SD = Start Delimiter (alkuerotin); LE = Datan pituus (Hyötydatan määrä + DA, SA, FC, DSAP, 
SSAP); LEr = LE Repeated (LE toistettuna); DA = Destination Address (kohdeosoite); SA = Source 
Address (lähdeosoite); FC = Function Code (funktiokoodi); DSAP = Destination Service Access Point 
(kohteen "portti"); SSAP = Source Service Access Point (lähteen "portti"); DU = hyötydata; FCS = Frame 
Checking Sequence (kehyksen tarkistussekvenssi); ED = End Delimiter (loppuerotin). 

Varsinaisen hyötydatan (DU) lisäksi kehykseen kuuluu siten 11 tavua muuta tietoa. Yh-

den kehyksen kokonaispituus voi olla korkeintaan 255 tavua. Täten hyötydatalle jää 

käyttöön maksimissaan 244 tavua pakettia kohti. 

Suuren tietomäärän siirtäminen.  Tarkastellaan esimerkkinä suurehkon tietomäärän 

siirtämisestä aikaisemmin esitettyä kiihtyvyysmittausta. Tarkasteltava kiihtyvyysmittaus 

koostuu 32768 16-bittisestä (2-tavuisesta) kiihtyvyysnäytteestä. Täten siirrettävä tieto-

määrä on yhteensä 65536 tavua (B) eli 64 kilotavua (kB). Koska yhden kehyksen sisäl-

tämä hyötytietomäärä voi olla 244 tavua, kuluu tämän tietomäärän siirtämiseen 
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26959,268
244

65536
frames ≈==N  

maksimikokoista kehystä. Viimeinen kehys ei ole maksimikokoinen, mutta tämä voi-

daan jättää huomiotta, sillä sen merkitys kokonaisuuden kannalta on mitätön. Maksimi-

kokoisen kehyksen kokonaispituus on 255 tavua, joten lähetettäviä tavuja kertyy 

58595255269bytes =⋅=N . 

Jokaista Profibus-väylällä lähetettyä tavua kohden väylälle täytyy lähettää kolme yli-

määräistä bittiä (start, stop ja pariteetti). Tavua kohden lähetetään siis 8+3=11 bittiä. 

Täten lähetettävien bittien määrä on 

7545451168595totalbits, =⋅=N . 

Tästä voidaan laskea kaiken lähetetyn datan suhde lähetettyyn hyötytietoon, 

.44,1
865536

754545
ProfibuslargeData, ≈

⋅
=p  

Edellä laskettu vaatimus kiihtyvyysmittauksen tiedonsiirtokapasiteetille täytyy siis ker-

toa noin 1,5:llä, jotta saadaan kuva kiihtyvyysmittauksen todellisuudessa Profibus-

väylää käytettäessä vaatimalta tiedonsiirtokapasiteetilta. Tässä esitetty tarkastelu ei ota 

huomioon sitä, että mittauksen haussa dataa siirtyy paitsi anturilta (orjalaite) ylemmälle 

tasolle (isäntälaite), niin myös toiseen suuntaan. Orjalaite ei nimittäin voi itse aloittaa 

tiedonsiirtoa, vaan isännän täytyy pyytää paketin lähetystä. Myöskään anturin muistin 

lukemisessa mahdollisesti tarvittavia lisäkäskyjä (kuten pankin vaihto) ei ole otettu 

huomioon. Lisäksi analyysissä on oletettu, että väylällä ei ole "ruuhkahuippuja". Käy-

tännössä kuitenkin kunnonvalvonnan tiedonsiirto ei aina ole mahdollista, vaan väylä voi 

olla jonain jaksoina korkeamman prioriteetin liikenteen (kuten esim. laitteen vikatilan-

teessa diagnostiikkatietojen ja asetteluohjeiden) varaama. Tällöin muina aikoina on 

kunnonvalvonnan tiedonsiirron tapahduttava nopeammin kuin tässä lasketulla nopeudel-

la, jotta koko mittaus ehditään siirtää ennen seuraavan alkamista. 

Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että datansiirtokapasiteettivaatimus (väylän baudi-

nopeus) suuren tietomäärän tapauksessa Profibus-väylällä on noin kaksinkertainen vaa-

dittuun varsinaisen tiedon siirtonopeuteen verrattuna. Arvio on suuntaa antava. Profi-
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bus-väylien nopeudet ovat usein väliltä 9,6 kbps – 12 Mbps. Jos esimerkiksi tiedetään, 

kuinka paljon olemassa oleva (tai suunniteltu) automaatiojärjestelmä vaatii tiedonsiirto-

kapasiteettia (eli kuinka suuri osa väylän siirtonopeudesta on käytössä) keskimäärin tai 

pahimmassa tapauksessa, voidaan tässä esitetyllä menetelmällä laskea, kuinka monta 

tiettyä mittausta suorittavaa anturia (esim. kiihtyvyysanturia) tälle väylälle voidaan si-

joittaa. Varmuus- ja laajennusvaran jättäminen on kuitenkin suotavaa. 

Edellä oleva approksimaatio laskettiin konseptille, jossa anturitasolla ei ole ollenkaan 

analyysiä, vaan kaikki mittatieto siirretään ylemmälle tasolle analysoitavaksi. Kerrointa 

p≈2 voidaan kuitenkin käyttää kohtuullisella tarkkuudella myös siinä tapauksessa, että 

FFT:n laskenta on toteutettu paikallisesti; tällöinkin siirrettävä tietomäärä vaatii useiden 

maksimikokoisten kehysten lähettämistä. Jos anturitasolla on toteutettu sekä analyysi 

että prognoosi, on siirrettävä tietomäärä todennäköisesti niin pieni, että tiedonsiirto on 

tehottomampaa (kerroin p isompi). Tällaisia järjestelmiä ei ole käytännössä vielä toteu-

tettu, joten kertoimen tarkempi arviointi on mahdotonta.  

Pienen tietomäärän siirtäminen. Kun siirretty tietomäärä on pieni, on tiedonsiirto te-

hottomampaa kuin suuren tietomäärän tapauksessa. Tämä johtuu siitä, että yhtä hyöty-

tavua kohti siirretään useampia ohjaustavuja. Tarkastellaan esimerkkinä pienen tieto-

määrän siirtämisestä lämpötilamittausta. Kuten aikaisemmin todettua, lämpötilamittaus 

tuottaa yleensä kaksi tavua (16 bittiä) siirrettävää tietoa. Tällöin riittää yksi Profibus-

kehys. Jokaisessa Profibus-kehyksessä on 11 tavua ohjausinformaatiota. Täten siirrettä-

vän kehyksen koko on 11+2=13. Kun otetaan huomioon, että jokainen tavu tuottaa väy-

lälle 11 bittiä, saadaan siirrettävien bittien määräksi 13·11=143. Kun lisäksi huomioi-

daan, että isäntälaitteen lähettämä tiedonsiirtopyyntö on suurin piirtein saman kokoinen, 

saadaan siirrettäväksi kokonaisdatamääräksi noin 300 bittiä. Näin ollen siirrettävän ko-

konaisdatamäärän suhde hyötydatan määrään on noin 

.2075,18
16
300

ProfibussmallData, ≈==p  

Pienten tietomäärien tapauksessa tiedonsiirto Profibus-väylällä on siten huomattavan 

tehotonta. Tiedonsiirtotehokkuuksia erityyppisille mittauksille ja eri väylille on koottu 

tämän luvun lopussa oleviin taulukoihin. 
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3.2.2 Modbus 

Modbus on alun perin vuonna 1979 esitelty tiedonsiirtoprotokollaperhe. Se on vapaa 

standardi, jonka spesifikaatiot saa ladata ilmaiseksi Internetistä 

(http://www.modbus.org). Modbusia käyttäviä laitteita saa kuka tahansa rakentaa ilman 

korvausta protokollan kehittäjille.  

Modbus kattaa OSI-mallin tasot 1 (fyysinen), 2 (siirtoyhteys) ja 7 (sovellus). Modbus-

protokolla voidaan implementoida useiden erilaisten fyysisen kerroksen toteutusten 

päälle siten, että sovelluskerros pysyy muuttumattomana. Esimerkkejä erilaisista Mod-

bus-toteutuksista ovat Modbus RTU (Remote Terminal Unit), Modbus ASCII (Ameri-

can Standard Code for Information Interchange) ja Modbus over TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol). Näistä RTU:ta ja ASCII:ta käytetään tyypillisesti 

"perinteisten" sarjaväylien (kuten RS-485) päällä, TCP/IP-versiota Ethernetin päällä. 

Tiedon siirron tehokkuus riippuu kuitenkin tasojen 1 ja 2 toteutuksesta. Tässä tarkaste-

lussa rajoitutaan Modbus RTU –väylään, jonka fyysisenä toteutuksena on RS-485.  

Tiedonsiirto Modbus-väylällä. Modbus on isäntä-orja-tyyppinen väylä. Isäntiä ei pro-

tokollan perusversiossa voi olla kuin yksi2. Tiedonsiirto tapahtuu siten, että isäntä lähet-

tää haluamalleen orjalaitteelle käskyn palauttaa haluttu määrä dataa halutusta kohden 

rekisteriavaruutta. Modbus-tietoliikenne perustuu funktioihin, joita ovat esim. rekisteri-

en kirjoittamis- ja lukufunktiot. Kaikissa Modbus-varianteissa isäntälaite lähettää halu-

tun funktiokoodin ja sen parametrit (kuten kirjoittamisen alkuosoitteen, kirjoitettavien 

sanojen määrän ja itse kirjoitettavan tiedon). Tämän lisäksi lähetetään variantista riip-

puvat muut tiedot. Modbus RTU:n tapauksessa kaikkiaan lähetetään orjalaitteen osoite, 

funktiokoodi, funktion data ja CRC-tarkistussumma (16 bittiä). RTU-versiossa luvut 

lähetetään sellaisenaan (heksalukuina); ASCII-variantissa kukin heksaluku hajotetaan 

kahdeksi ASCII-merkiksi. 

Saatuaan isäntälaitteelta käskyn, orjalaite toteuttaa sen (jos mahdollista). Jos toiminto 

onnistui, orjalaite lähettää isännälle vastauskehyksen, joka sisältää kaikkien varianttien 

tapauksessa funktiokoodin ja mahdollisen palautettavan datan. RTU-varianttia käytettä-

                                                 
2 Modbus+ on Profibusin kaltainen token passing –tyyppinen Modbus-variantti. Se jätetään kuitenkin 
tämän tarkastelun ulkopuolelle. 
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essä lähetetään myös orjalaitteen osoite ja lähetettävästä paketista laskettu CRC. Kuvas-

sa 3.4 on esitetty esimerkkisekvenssi, jossa isäntälaite pyytää orjalaitetta lähettämään 

halutun määrän datapisteitä input-rekisteristään. Kuvasta nähdään, että suurin kerrallaan 

siirrettävissä oleva datamäärä on 250 tavua. Kuvan perusteella voidaan arvioida tiedon-

siirron overheadia samaan tapaan kuin edellä Profibus-väylän osalta. 

Pyyntö (isäntälaite lähettää)

Vastaus (orjalaite lähettää)

Slave ID

Slave ID

Funktiokoodi Datapisteiden (16-bit) lkm CRC

CRCTavujen lkm Data

Tavua:

Tavua:

1

1

1 2 2

1 max 250 2

Alkusoite

2

Funktiokoodi

1

 

Kuva 3.4  Esimerkkisekvenssi, jossa Modbus RTU –väylän isäntälaite pyytää erästä orjalaitetta lähettä-
mään input-rekisteristään dataa. Funktion "Read Input Registers" funktiokoodi on 0x04. (Modbus, 2004). 
Vastauspaketin Data-osio voi olla maksimissaan 250 tavua pitkä. 

Suurten tietomäärien siirtäminen. Käytetään esimerkkinä suuresta tietomäärästä sa-

maa kiihtyvyysmittausta kuin Profibusin tapauksessa. Siirrettävä tietomäärä on siten 

65536 tavua. Oletetaan, että on talletettuna anturin input-rekisteriin. Edellä todettiin, 

että yhteen vastauskehykseen sopii maksimissaan 250 tavua hyötydataa. Täten kehyksiä 

tarvitaan yhteensä 

263144,262
250

65536
frames ≈==N  

kappaletta. Jokaisen paketin (viimeistä lukuun ottamatta, mikä jätetään nyt huomioimat-

ta) koko on 256 tavua. Lisäksi jokaista pakettia kohden tarvitaan yksi isäntälaitteen lä-

hettämä lukupyyntö, jonka koko on edellisen perusteella 8 tavua. Edelleen tiedetään, 

että jokaista väylällä lähetettyä tavua kohti lähetetään kolme ylimääräistä bittiä (start, 

stop, pariteetti). Näin ollen yhtä kiihtyvyysmittausta kohden siirrettävä kokonaisbitti-

määrä on 

( ) 763752118256263totalbits, =⋅+⋅=N , 

joten kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrään on 
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.46,1
865536

763752
ModbuslargeData, ≈

⋅
=p  

Havaitaan, että tiedonsiirron overhead on suurin piirtein saman suuruinen kuin Profibu-

sin tapauksessa. Modbus-laskelmaan liittyy kuitenkin vähemmän epävarmuustekijöitä: 

isäntälaitteita on aina vain yksi ja isännän lähettämät käskyt on huomioitu laskelmassa. 

Toisaalta tässäkään laskelmassa ei kuitenkaan ole otettu huomioon esimerkiksi sitä, että 

orjalaite ei ehdi lähettämään vastauspakettia välittömästi käskyn saatuaan, vaan käskyn 

prosessoimiseen kuluu jokin aika. Samoin aikaa kuluu myös ennen kuin isäntälaite voi 

vastauksen saatuaan lähettää uuden pakettikyselyn. Voidaan siten todeta, että suuren 

tietomäärän tapauksessa ideaalisella siirtotiellä vaaditut tiedonsiirtokapasiteetit on ker-

rottava noin kahdella, jotta Modbus-väylällä vaadittua tiedonsiirtokapasiteettia voidaan 

arvioida. 

Pienten tietomäärien siirtäminen. Käytetään esimerkkinä pienten tietomäärien siirtä-

misestä jälleen kaksitavuista mittatietoa, joka voisi olla esimerkiksi lämpötilamittauksen 

tuottama data. Nyt mitta-anturin vastauspaketti on yhteensä 8 tavua pitkä. Lisäksi tarvi-

taan 8 tavua pitkä, isännän lähettämä pyyntöpaketti. Yhteensä dataa täytyy siis siirtää 16 

tavua, mikä RS-485-väylällä tarkoittaa 16·11=176 bitin siirtämistä. Nyt kaiken siirretyn 

datan määrän suhde siirretyn tiedon määrään on 

.11
16
176

ModbussmallData, ==p  

Havaitaan, että pienen datamäärän tapauksessa Modbus RTU on noin kaksi kertaa niin 

tehokas kuin Profibus DP. 

3.2.3 CAN 

CAN (Controller Area Network) on 1980-luvulla alun perin autojen hajautettujen ohja-

usjärjestelmien tiedonsiirtotarpeita varten kehitetty tiedonsiirtoväylä. ISO on standar-

doinut CAN-väylän fyysisen kerroksen ja siirtoyhteyskerroksen. (Alanen, 1994) Nyky-

ään CAN-väylää käytetään autojen lisäksi myös teollisuuden kenttätason tiedonsiirto-

väylänä. Sitä käytetään eniten Amerikassa, jossa sen asema on suunnilleen sama kuin 

Profibus-kenttäväylillä Euroopassa. 
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Edellä esitellyistä Profibus:sta ja Modbus:sta poiketen CAN ei ole isäntä-orja-

perusteinen, vaan se käyttää CSMA/CD-monikäyttötekniikkaa (Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Detection). Väylälle lähetettyihin objekteihin liittyy prioriteetti. 

Jos kaksi tai useampi laite alkaa lähettää samaan aikaan, törmäystilanne ratkaistaan lä-

hettämällä korkeimman prioriteetin objekti. Näin ollen verkon teoreettinen maksimika-

pasiteetti on periaatteessa aina käytössä eikä dataa tai aikaa hukata. Verkon ruuhkautu-

essa tämä menettely kuitenkin hidastaa joidenkin solmujen vastetta. (Cena, 1997) 

CAN-standardi ei määrittele ylemmän tason (OSI-mallin taso 7) rajapintoja. On kuiten-

kin olemassa useiden valmistajien tarjoamia, CAN-pohjaisia ylemmän tason protokol-

lia. Tällaisia ovat mm. CANopen, CAN Kingdom ja DeviceNET. Nämä poikkeavat 

toisistaan pääasiallisilta käyttökohteiltaan ja ominaisuuksiltaan. Tässä tarkastelussa ra-

joitutaan pääasiassa tiedonsiirtoon varsinaisella CAN-väylällä (OSI-mallin taso 2, siir-

toyhteyskerros). Silloin, kun on tarpeen viitata ylemmän kerroksen toteutukseen, olete-

taan sen olevan DeviceNET:n mukainen. DeviceNET määrittelee sovelluskerroksen 

lisäksi myös fyysisen kerroksen ja on tarkoitettu erityisesti teollisuuden sovelluksiin. 

Tiedonsiirto CAN-väylällä. CAN on perusperiaatteeltaan tuottaja-kuluttaja-väylä. Ku-

kin väylälle liitetty laite voi lähettää pyynnön tietystä viestistä tietämättä, mikä laite 

siihen vastaa. Isäntä-orja-väylissä käytetyn orjalaitteiden numeroinnin sijaan CAN-

väylässä siis numeroidaan tieto-objektit. Tällaisia objekteja voivat olla esimerkiksi antu-

reilta luetut lämpötilatiedot. Lähetyspyynnön saatuaan se laite, jolla pyydetty tieto on, 

voi sen lähettää, minkä jälkeen tämän tiedon voivat kaikki sitä tarvitsevat laitteet väyläl-

tä lukea. 

Kehyk-
sen alku T u n n i s t e RTR

Kontrolli-
kenttä T   I   E   T   O C  R  C Kuittaus Kehyksen loppu

Kehysten
välinen til

BITTEJÄ: 1 11 1 6 0-64 16 2 7 >2

a 

Kuva 3.5  CAN-datakehys. Datakehyksessä RTR-bitti on 0, kyselykehyksessä se olisi 1. Yhteen datake-
hykseen mahtuu korkeintaan 8 tavua (64 bittiä) tietoa. Kehysten välillä on oltava vähintään kolmen bitin 
lähetystä vastaava tauko. 

Kuvasta 3.5 nähdään, että yhteen CAN-kehykseen mahtuu enintään 64 bittiä eli 8 tavua 

hyötytietoa. Oletetaan, että yhden tietokehyksen siirtämiseksi tarvitaan yksi kyselyke-

hys. CAN-väylän kyselykehyksessä ovat tietoa lukuun ottamatta kaikki samat kentät 

kuin datakehyksessäkin, joten kyselykehyksen koko on 47 bittiä. Edellä on oletettu, että 
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kehysten välinen tila on pienin sallittu, kolmea bittiä vastaava aika. CAN-väylällä käy-

tetään synkronointisyistä ja tiedonsiirtovirheiden havaitsemiseksi nk. bit stuffing 

-menettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos väylällä lähetetään tietty määrä samaa bittiä 

peräkkäin, väyläohjain lisää yhden kerran tämän bitin komplementin. CAN-väylän ta-

pauksessa viiden saman bitin perään lisätään komplementtibitti. Menettely koskee suu-

rinta osaa kehystä; CRC-, kuittaus ja loppukenttiä ei kuitenkaan näin käsitellä. Oletetaan 

seuraavassa analyysissä, että bit stuffing lisää kehyksen kokoa 10 %:lla. Todellisuudes-

sa lisäys on todennäköisesti pienempi. 

Suurten tietomäärien siirtäminen. Tutkitaan jälleen esimerkkinä suurehkon tietomää-

rän siirtämisestä edellä kuvattua kiihtyvyysmittausta, jonka koko on 64 kilotavua 

(65536 tavua). Koska yhteen kehykseen mahtuu 8 tavua tietoa, kehyksiä tarvitaan 

8192
8

65536
frames ==N  

kappaletta. Jokaisen tietokehyksen koko on 111 bittiä, ja jokaista tietokehystä kohden 

tarvitaan yksi 47 bitin kokoinen kyselykehys. Huomioidaan lisäksi se olettamus, että bit 

stuffing lisää kehyksen kokoa 10 %:lla. Tällöin yhtä kiihtyvyysmittausta kohden siirret-

tävä kokonaisbittimäärä on 

( ) 142376910,1471118192totalbits, ≈⋅+⋅=N . 

Kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrään on siten 

.72,2
865536

1423769
CANlargeData, ≈

⋅
=p  

Pienen tietomäärän siirtäminen.  Olkoot siirrettävänä kaksi tavua tietoa. Tämän siir-

tämiseen riittää yksi tietokehys. Lisäksi tarvitaan yksi kyselykehys. Tietokehyksen pi-

tuus on nyt 49 tavua, kyselykehyksen 47 tavua. Kun lisäksi huomioidaan oletus bit stuf-

fingin aiheuttamasta 10 %:n datanlisästä, saadaan siirrettävien bittien kokonaismääräksi 

( ) 10610,14749totalbits, ≈⋅+=N . 

Kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrän on siten 
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.53
2

106
CANsmallData, ==p  

Edellä olevista tuloksista huomataan, että CAN-väylä aiheuttaa sekä pienten että suurten 

tietomäärien tapauksessa huomattavasti enemmän overheadia kuin Profibus DP ja Mod-

bus RTU –väylät. 

3.2.4 Teollisuus-Ethernet 

Viime vuosina teollisuudessa on jossain määrin ryhdytty korvaamaan edellä kuvattujen 

kaltaisia, "perinteisiä" kenttäväyliä Ethernet-pohjaisilla (IEEE-standardiperhe 802.x) 

verkoilla. Syynä tähän on halu yhtenäistää ylemmän tason tiedonsiirtojärjestelmien 

(toimistojen PC-verkot) ja kenttätason tiedonsiirtojärjestelmien toteutustapoja. Näin 

voitaisiin periaatteessa luoda esimerkiksi HTTP-yhteys kenttätason toimilaitteeseen 

integroidun WWW-palvelimen ja PC-työaseman Internet-selaimen välille ja tutkia toi-

milaitteen tilaa tai asetella sen parametreja selaimen avulla. Käytännössä tämän toteut-

taminen ei ole täysin suoraviivaista. Toinen syy kuvatulle kehitykselle on Ethernet-

laitteiden suuri määrä markkinoilla ja siten niiden edullinen hinta; kustannussäästöjä 

syntyy, jos kenttätasolla voidaan käyttää (olosuhdesuojausta lukuun ottamatta) samoja 

reitittimiä, kytkimiä jne. kuin toimistossakin. Lisäksi joillain kenttäväyläprotokollilla 

ongelmaksi voi muodostua laiteosoitteiden riittämättömyys; Ethernet-sopii näitä pa-

remmin suurten verkkojen toteutukseen. 

Markkinoilla on lukuisia teollisuus-Ethernet-toteutuksia. Yleisin ratkaisu on ollut kapse-

loida jokin olemassa oleva kenttäväyläprotokolla TCP- tai UDP-kehykseen. Tällöin 

tiedonsiirron tehokkuus yleensä kärsii, sillä Ethernet-siirron ja TCP/IP- tai UDP/IP-

protokollien aiheuttamien overheadien lisäksi siirretään myös kenttäväylän ohjausin-

formaatio. Usein tosin Ethernet-kapseloidun kenttäväylän kehysrakenne eroaa vastaavan 

kapseloimattoman kenttäväylän kehysrakenteesta. Näin on esimerkiksi jäljempänä käsi-

teltävän Modbus over TCP/IP:n tapauksessa, jonka kehysrakenne eroaa tältä osin Mod-

bus RTU:sta siten, että CRC-tarkistussummaa ei lähetetä. Tarkistussumman lähettämi-

nen olisi hyödytöntä, sillä kapseloivat protokollat sisältävät virheenhavainnoinnin. TCP-

protokolla lisää overheadia myös sen vuoksi, että TCP-yhteys on avattava ja suljettava. 

Tämä vaatii osapuolten kättelyn, joka synnyttää "ylimääräistä" liikennettä väylälle. Ku-
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vassa 3.6 on esitetty esimerkki kenttäväyläkehyksen kapseloinnista Ethernet-väylään, 

jossa käytetään TCP/IP-protokollaa. Jokaisen protokollan kehys kapseloidaan seuraa-

vaan alemman tason protokollan kehykseen. Havaitaan, että varsinaisen hyötytiedon 

(kuvassa "kenttäväylän data") lisäksi siirretään suuri joukko erilaisia otsikkotietoja. 

MAC-otsikko Tarkistussumma

LLC-otsikko

MAC-data

LLC-data

IP-otsikko IP-data

TCP-otsikko TCP-data

kenttäv.ots. kenttäväylän data

 

Kuva 3.6   Esimerkki kenttäväyläkehyksen kapseloinnista TCP/IP-protokollaan. Lokeroiden koot eivät 
vastaa eri kenttien suhteellisia kokoja. 

Esimerkkejä kaupallisista teollisuus-Ethernet-ratkaisuista ovat edellä mainitun Modbus 

over TCP/IP:n lisäksi esimerkiksi Profibus-pohjainen Profinet ja DeviceNet-pohjainen 

Ethernet/IP (Ethernet/Industrial Protocol). Seuraavassa tarkastellaan tiedonsiirron eri 

kerroksia ja arvioidaan eri kokoisten mittausten siirtämisen aiheuttamia tiedonsiirtono-

peusvaatimuksia ilman kenttäväyläprotokollaa ja Modbus over TCP/IP -protokollan 

tapauksessa. 

MAC- ja LLC-kerrokset.  MAC-kerros (Medium Access Control) sijoittuu OSI-

mallissa fyysistä kerrosta seuraavalle tasolle. LLC-kerros (Logical Link Control) sijoit-

tuu MAC-kerroksen päälle, mutta OSI-mallissa kuitenkin samalle tasolle kuin MAC-

kerros. MAC-kerroksen toteutus riippuu käytetystä siirtotiestä. LLC-kehyksen suurin 

mahdollinen datakentän pituus riippuu MAC-kerroksesta (ja siten siirtotiestä), mutta 

muutoin kehysrakenne on siirtotiestä riippumaton. Tarkastellaan tässä nyt sellaista Et-

hernetiä, jossa MAC-kerros käyttää CSMA/CD-monikäyttötekniikkaa (IEEE 802.3 

-standardi). 

Kuvassa 3.7 on esitetty MAC-kerroksen yksinkertaistettu kehysrakenne. (IEEE 802.3) 

Kehysrakenne on siirtonopeudesta riippumaton. Sen sijaan muut parametrit (kuten ke-

hysten välinen minimiaika) riippuvat nopeudesta. 
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Preamble ja otsikko Data FCS

Tavua 22 46-1500 4

 

Kuva 3.7  MAC-kerroksen yksinkertaistettu kehysrakenne, kun käytetään CSMA/CD-
monikäyttötekniikkaa. Dataa voi olla mikä tahansa määrä kokonaisia tavuja, kuitenkin vähintään 46 ja 
korkeintaan 1500. Jos lähetettävää dataa on vähemmän kuin 46 tavua, loput tavut on täytettävä (pad). 
FCS (Frame Check Sequence) on 32-bittinen CRC-summa. 

Kuvassa 3.8 on esitetty LLC-kerroksen kehysrakenne (IEEE 802.2). DSAP (Destination 

Service Access Point) ja SSAP (Source Service Access Point) ovat kumpikin yhden ta-

vun kokoiset. Control-kentän pituus riippuu käytetystä liikennöintitavasta (käytännössä 

ylemmän tason protokollasta). Kun paketit numeroidaan ja kuitataan, Control-kentälle 

tarvitaan kaksi tavua. Näin on, kun käytetään TCP-protokollaa, kuten tässä tarkastelussa 

oletetaan. Data-kentän pituuden (N) sallittu vaihteluväli riippuu MAC-kerroksen toteu-

tuksesta. Tarkastelemalla kuvaa 3.7 havaitaan, että tässä tapauksessa 42 ≤ N ≤ 1496. 

DSAP, SSAP ja Control Data

Tavua 4 N

 

Kuva 3.8  LLC-kehyksen rakenne yksinkertaistettuna. Otsikkokentän pituus on neljä tavua, kun käytetään 
yhteyspohjaista ylemmän kerroksen protokollaa (esim. TCP); kun paketteja ei numeroida, riittää 3 tavua. 
Datatavujen lukumäärä N riippuu MAC-kerroksen toteutuksesta. 

IP-kerros.  IP-protokollan (Internet Protocol) ensimmäinen versio kehitettiin Yhdys-

valtain puolustusministeriön rahoittamassa hankkeessa 1970-luvulla. Protokolla sijoit-

tuu OSI-mallin kolmannelle kerrokselle (verkkokerros), ja se on erityisesti tarkoitettu 

pienempien verkkojen yhdistämiseen yhdeksi suuremmaksi (tähän viittaa termi inter-

net). 

Kuvassa 3.9 (a) on esitetty IP-datagrammin rakenne (Comer, 1991). Datagrammin suu-

rin mahdollinen kokonaispituus on 216 = 65536 tavua. Edeltävästä tarkastelusta huoma-

taan, että datagrammi ei mahdu kokonaan yhteen LLC-kehykseen. Tämä johtuu siitä, 

että IP-protokollasta haluttiin tehdä riippumaton alemman tason kerroksista, eikä IP-

datagrammin kokoa haluttu rajoittaa minkään tietyn MAC-toteutuksen asettamiin rajoi-

hin. Jos IP-datagrammi on suurempi kuin käytetyn MAC-toteutuksen määräämää 

enimmäisdatamäärä, joudutaan datagrammi pilkkomaan pienempiin osiin. Kuvassa 3.9 

(b) on esitetty datagrammin rakenne, kun käytetään edellä kuvattuja LLC- ja MAC-
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kehyksiä. Pilkottaessa datagrammi pienempiin osiin (fragmentteihin) IP-otsikko toiste-

taan lähes sellaisenaan jokaisessa fragmentissa. 

IP-otsikko Data

Tavua 20 (24) 0-65516 (0-65512)

IP-otsikko Data

Tavua 20 22-1476

(a)

(b)  

Kuva 3.9  IP-datagrammin rakenne (a). Datagrammin otsikon koko on 20 tavua, jos otsikon Options-
kenttä on tyhjä, muutoin 24 tavua. Tieto datagrammin koosta sijoitetaan otsikkoon. Koko ilmoitetaan 
datagrammin (sekä otsikko että data) pituutena tavuina. Käytettävissä on 16 bittiä, mikä määrää data-
grammin maksimikoon. Datagrammin rakenne käytettäessä edellä kuvattuja MAC- ja LLC-kehyksiä (b). 
On oletettu, että otsikkokenttä on 20 tavua pitkä (yleisin tapaus). 

TCP-kerros. TCP-protokolla (Transmission Control Protocol) kehitettiin samassa pro-

jektissa kuin edellä esitelty IP-protokollakin. Usein niiden yhdistelmään viitataan ter-

millä TCP/IP-protokolla, joka on sikäli harhaanjohtava, että kyse on kahdesta, toinen 

toisen päällä toimivasta protokollasta. TCP-protokolla sijoittuu lähinnä OSI-mallin kul-

jetuskerrokselle. Sen tehtäviin kuuluu mm. yhteyden luominen tiedonsiirron osapuolten 

välille ja tiedonsiirron yhtenäisyyden varmistaminen. TCP-protokolla on varsin moni-

mutkainen, ja sen toimintaa yksinkertaistetaan tässä tarkastelussa suuresti. Yhteyden 

avaamisen ja sulkemisen vaikutus tiedonsiirtoon jätetään esimerkiksi kokonaan huomi-

oimatta. 

TCP-protokollan otsikkokentän koko vaihtelee. Koko voi olla 20 tavua (tyhjä Options-

kenttä) tai 24 tavua. Optioita voidaan käyttää suurimman sallitun segmenttikoon neuvot-

telemiseen, kun yhteyttä avataan. Tässä tarkastelussa yhteyden avaaminen jätetään 

huomiotta, joten oletetaan, että otsikkokentän koko on 20 tavua. Suurin sallittu seg-

menttikoko on siis aseteltavissa. Tiedonsiirto on tehokkainta, kun TCP-segmenttikoko 

on sellainen, että yksi IP-datagrammi mahtuu juuri yhteen MAC/LLC-kehykseen. Ole-

tetaan, että tilanne on nyt tällainen ja että käytetään edellä kuvatun kaltaista, IEEE-
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standardin 802.3 mukaista MAC/LLC-kerrosta. Tällöin havaitaan kuvan 3.9 (b) perus-

teella, että TCP-segmenttiin mahtuvan datan määrä on pienimmillään 2 tavua ja suu-

rimmillaan 1456 tavua. Kuvassa 3.10 on esitetty tällaisen segmentin rakenne. 

TCP-otsikko Data

Tavua 20 2-1456

 

Kuva 3.10  TCP-segmentin rakenne, kun segmentin enimmäispituus on valittu siten, että pisin mahdolli-
nen segmentti voidaan lähettää siten, ettei alemmilla kerroksilla paketteja (IP, LLC, MAC) tarvitse pilk-
koa. 

Mittatiedon siirto suoraan TCP/IP:llä.  Tarkastellaan aluksi sellaista (varsin hypo-

teettista) tilannetta, että mittatieto halutaan siirtää TCP/IP-väylällä ilman, että käytetään 

kapseloitua kenttäväyläprotokollaa. TCP-protokolla mahdollistaa segmentin lähettämi-

sen vajaana – esimerkiksi yksi 2 tavun lämpötilamittaus. Toisaalta on myös mahdollista 

odottaa, että segmentti on täysi (tai mahdollisimman täysi). Ensimmäisessä vaihtoeh-

dossa mittatieto saadaan todennäköisesti perille nopeammin, mutta tiedonsiirron tehok-

kuus on toisaalta heikompi kuin jälkimmäisessä vaihtoehdossa. Seuraavassa arvioidaan 

siirrettävän datan kokonaismäärää, kun siirretään pelkästään yksi lämpötilatieto (2 B) tai 

yksi kiihtyvyystieto (64 kB). On huomattava, että laskelmissa ei oteta huomioon yhtey-

den avaamisesta ja sulkemisesta aiheutuvaa datan siirtoa. Myöskään monia tiedonsiirto-

nopeusvaatimukseen vaikuttavia seikkoja ei ole huomioitu. Tällaisia ovat esim. paketti-

en välille vaadittava aika ja virheiden tai törmäysten aiheuttamat uudelleenlähetykset. 

Suuren tietomäärän siirtäminen. Olkoot siirrettävä tietomäärä 64 kB. Yhteen TCP-

segmenttiin mahtuu aikaisemmin esitettyjen oletusten ollessa voimassa 1456 tavua hyö-

tydataa, joten tarvittava segmenttien kokonaismäärä on 

46...0109.45
1456

102464
segments ≈=

⋅
=N . 

TCP-segmentissä otsikkotietojen koko on 20 tavua. Jokainen TCP-segmentti kapseloi-

daan IP-datagrammiin, jonka otsikon koko on niin ikään 20 tavua. IP-datagrammi kap-

seloidaan Ethernet-kehykseen, joka koostuu LLC- ja MAC-kehyksistä. Ethernet-

kehyksen otsikkotietojen koko on yhteensä 26 tavua. Näin ollen jokaista 1456 tavua 
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sisältävää TCP-kehystä kohden lähetetään 20+20+26=66 tavua otsikkotietoja. Lähetet-

tävien tavujen kokonaismäärä on 64 kilotavun kokoisen mittauksen tapauksessa siis 

( ) 7001266145646totalbytes, =+⋅=N . 

Kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrään on TCP/IP-

yhteyttä käytettäessä siten 

.1,1
65536
70012

TCP/IPlargeData, ≈=p  

Havaitaan, että TCP/IP-yhteys soveltuu perinteisiä kenttäväyliä paremmin suurten da-

tamäärien siirtämiseen. Edellä oleva tarkastelu ei huomioi TCP-yhteyden avaamisesta ja 

sulkemisesta aiheutuvaa viestien vaihtoa. Perustapauksessa sekä avaaminen että sulke-

minen edellyttää kolmen TCP-segmentin vaihtoa (Comer, 1991), joten tästä aiheutuva 

liikennemäärä on melko pieni verrattuna kaikkeen siirrettyyn dataan tässä esimerkissä. 

Pienen tietomäärän siirtäminen.  Tarkastellaan esimerkkinä jälleen kahden tavun mit-

taisen lämpötilatiedon siirtämistä. Yhteen TCP-segmenttiin mahtuu 2:sta 1456 tavuun 

hyötytietoa. Segmentti voidaan lähettää vajaana (tässä tapauksessa vain yhden lämpöti-

lamittauksen sisältävänä) tai täyttää segmentti useamman mittauksen tiedoilla (tässä 

tapauksessa 728:n lämpötilamittauksen). Mikä tahansa mittausten määrä tältä väliltä on 

myös mahdollista lähettää yhdessä segmentissä. Tarkastellaan nyt N tavun (2 ≤ N ≤ 

1456) lähettämistä. Oletetaan, että yhteys täytyy avata ja sulkea, ja tämä vaatii yhteensä 

kuuden sellaisen TCP-segmentin lähettämisen, joissa ei ole ollenkaan dataa. Kuvan 

Kuva 2.1 perusteella havaitaan, että pienimmän MAC-kehyksen koko on 72 tavua; tyh-

jän TCP-segmentin sisältävä IP-datagrammi mahtuu tähän tilaan. Näin ollen yhteyden 

avaaminen ja sulkeminen vaatii 6 · 72 = 432 tavun siirron. 

Yhteyden avaamisen ja sulkemisen aiheuttaman tietoliikenteen lisäksi täytyy lähettää 

varsinaisen hyötytiedon sisältävän TCP-segmentin otsikko (20 tavua), tämän kapseloi-

van IP-datagrammin otsikko (20 tavua) ja Ethernet-paketin otsikko (26 tavua). Siirrettä-

vän hyötytiedon määrä on N tavua. Näin ollen siirrettävä datamäärä on kokonaisuudes-

saan 432 + 20 + 20 + 26 + N = 498 + N tavua. Siirrettävän hyötytiedon määrän suhde 

kaiken siirretyn datan määrään on siten 
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.1498498
TCP/IPsmallData, +=

+
=

NN
Np   (3.15) 

Jos siirrettävän mittatiedon määrä on pienin mahdollinen (kaksi tavua), on p suurimmil-

laan (250). Huomataan, että tiedonsiirto on tällöin erittäin epätehokasta. Jos taas siirret-

tävän tiedon määrä on suurin mahdollinen, N = 1456, on p = 1,34. Kuvassa 3.11 on esi-

tetty yhtälön (3.15) mukaisesti kaiken siirretyn datan määrän suhde siirretyn hyötytie-

don määrään eri hyötytiedon määrillä. Kuvasta havaitaan, että tiedonsiirron tehokkuus 

paranee nopeasti, kun yhteen kehykseen pakataan enemmän mittauksia. 
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Kuva 3.11  Kaiken siirretyn datan määrän suhde siirretyn hyötytiedon määrään, kun siirrettävien tavujen 
määrä N on TCP-segmentin rakenteen sallimissa rajoissa (2 ≤ N ≤ 1456 ).  

3.2.5 Modbus over TCP/IP 

Käsitellään lyhyesti esimerkkinä TCP/IP-protokolliin kapseloidusta kenttäväylästä 

Modbus RTU –protokollan Ethernet-toteutusta, Modbus over TCP/IP:tä. Sen periaat-

teena on, että Modbus RTU –kehys kapseloidaan TCP-segmenttiin. Modbus over 

TCP/IP –kehys poikkeaa vastaavasta RTU-kehykstä jonkin verran. Slave ID –kenttää ja 

CRC-summaa ei lähetetä. Virheenhavainnointi tehdään protokollapinon alemmalla ta-

solla, ja Slave ID –kentän sijaan lähetetään yhteensä 7 tavun kokoinen otsikkokenttä 
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(MBAP, Modbus Application Protocol), joka sisältää laiteosoitteen lisäksi muitakin 

tietoja. Muutoin Modbus over TCP/IP –kehys vastaa täysin Modbus RTU –kehystä. 

Hyötytietoa molempien versioiden kehykseen mahtuu maksimissaan saman verran, 250 

tavua, mutta TCP/IP-version kehyksen kokonaiskoko on neljä tavua suurempi. 

(Modbus, 2004) 

Suuren tietomäärän siirtäminen. Olkoot siirrettävä tietomäärä 64 kB. Yhteen kehyk-

seen mahtuu 250 tavua hyötytietoa, joten kehyksiä tarvitaan 

263144,262
250

65536
frames ≈==N  

kappaletta. Jokaisen täyden paketin koko on 260 tavua. Aikaisemman Modbus-

tarkastelun perusteella todetaan, että jokaista datakehystä kohden tarvitaan yksi isäntä-

laitteen lähettämä kyselykehys. Kehyksen koko on nyt 12 tavua (funktiokoodi: 1 tavu; 

alkuosoite: 2 tavua; datapisteiden määrä: 2 tavua; MBAP: 7 tavua).  Kukin näistä Mod-

bus-kehyksistä kapseloidaan TCP-, IP- ja Ethernet-kehyksiin. Näiden kehysten aiheut-

tama overhead on yhteensä 66 tavua. Oletetaan lisäksi, että yhteys täytyy avata ja sul-

kea, mikä vaatii edellä esitetyn mukaisesti 432 tavun siirtämisen. Tällöin siirrettävä ko-

konaistavumäärä on 

( ) 10668443266212260263totalbytes, =+⋅++⋅=N . 

Kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrään on 

.6,1
65536

106684
ModbusTCPlargeData, ≈=p  

Pienen tietomäärän siirtäminen. Olkoot siirrettävä tietomäärä 2 tavua. Tämän siirtä-

miseen riittää yksi Modbus-kehys (koko nyt 11 tavua), minkä lisäksi tarvitaan yksi ky-

selykehys (12 tavua). Oletetaan lisäksi, että yhteys täytyy avata ja sulkea.  

4326621211totalbytes, +⋅++=N . 

Kaiken siirrettävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrän on siten 

.294
2

587
ModbusTCPsmallData, ≈=p  
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Havaitaan, että pienten tiedonsiirtomäärien tapauksessa Modbus over TCP/IP on erityi-

sen epätehokas. Usein TCP-yhteyttä ei kuitenkaan tarvitse avata. Tällöin kaiken siirret-

tävän datan määrän suhde siirrettävän hyötytiedon määrään on 

.78
2

6621211' ModbusTCPsmallData, ≈
⋅++

=p  

 

3.2.6 Yhteenveto 

Taulukkoon 3.5 on koottu arvioita kaiken siirrettävän datan määrän suhteesta hyötytie-

don määrään. Havaitaan, että pienen tietomäärän siirtäminen aiheuttaa merkittävästi 

overheadia "perinteisillä" kenttäväylillä ja erityisesti Ethernet-pohjaisilla väylillä. Toi-

saalta Ethernetin havaittiin soveltuvat kenttäväyliä paremmin suurten tietomäärien siir-

tämiseen. Tiedonsiirron overhead on otettava huomioon, kun suunnitellaan anturiverk-

koa. Seuraavassa kappaleessa arvioidaan sitä, kuinka suuria anturiverkkoja voidaan 

näillä väylillä toteuttaa. 

Taulukko 3.5 Arvio kaiken siirrettävän datan määrän suhteesta siirrettävän hyötytiedon määrään eri väy-
lillä.  

 Kaiken siirrettävän datan määrän suhde hyötytiedon määrään
 "Suuri" tietomäärä (64 kB) "Pieni" tietomäärä (2 B) 
Profibus DP 2 20 
Modbus RTU 2 10 
CAN/DeviceNet 3 50 
TCP/IP 1,1 50...250* 
Modbus over TCP/IP 2 100...300* 

 

3.3 Anturiverkoista 

Uutta kunnonvalvonta-anturiverkkoa suunniteltaessa on valittava, miten kenttätason 

tiedonsiirto toteutetaan. Antureille voidaan asentaa kokonaan uusi, ainoastaan tähän 

tarkoitukseen varattu tiedonsiirtoverkko. Tällöin teollisuuslaitoksen muulle toiminnalle 

aiheutuvan häiriön riski minimoidaan, mutta asennuskustannukset voivat nousta kor-

                                                 
* Pienin luku vastaa tilannetta, jossa yhteyttä ei tarvitse avata eikä sulkea, suurin sitä, että yhteys täytyy 
sekä avata että sulkea. 
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keiksi. Erillisellä kunnonvalvonnan väylällä olisi todennäköisesti järkevintä käyttää 

yleisesti tunnettua protokollaa, esimerkiksi jotain edellä käsitellyistä, koska tällöin pro-

tokollan implementointi sulautettuun järjestelmään on usein suhteellisen yksinkertaista 

– esimerkiksi CAN-tuki on joissain mikro-ohjaimissa valmiina, Profibus voidaan toteut-

taa erillisellä ASIC-piirillä ja Modbus RTU:n toteuttaminen ohjelmallisesti on varsin 

helppoa. Jos protokollaksi valitaan sama kuin teollisuuslaitoksessa jo käytössä oleva 

kenttäväyläprotokolla, voidaan hyödyntää myös olemassa olevaa kaapelointia. Tällöin 

on kuitenkin huolehdittava, ettei väylä kunnonvalvonta-anturien lisäämisen vuoksi 

ruuhkaudu. Tässä kappaleessa pyritään arvioimaan karkeasti sitä, miten suuria anturi-

verkkoja mitäkin protokollaa käyttäviin kenttätason väyliin voidaan liittää. Arvio on 

hyvin tapauskohtainen; sen tarkoitus on esittää, mitä näkökohtia anturiverkon suunnitte-

lussa tulisi ottaa huomioon. 

Väylän tiedonsiirtokapasiteetti on anturien määrää rajoittava tekijä. Kunnonvalvontajär-

jestelmä ei saa aiheuttaa väylän ruuhkautumista. Yleensä kenttätason väyliä ei käytetä 

niiden tiedonsiirtokapasiteetin ylärajoilla, koska tämä useimpien väylien tapauksessa 

hidastaa eri solmujen vastetta. Oletetaan nyt, että 10 % väylän kapasiteetista voidaan 

käyttää kunnonvalvonta-anturoinnin tiedonsiirtotarpeisiin. Olkoot käytössä oleva kent-

tätason tiedonsiirtoväylä X (esim. Profibus DP, DeviceNet), ja tiedonsiirtomedian kapa-

siteetti (maksimisiirtonopeus) on b bittiä sekunnissa.  

Mitta-antureiden tyypit, määrät ja mittaustaajuudet määräävät vaaditun tiedonsiirtoka-

pasiteetin. Oletetaan tässä tarkastelussa, että jokaiseen valvottavaan moottoriin on ase-

tettu kaksi kiihtyvyysanturia ja viisi lämpötila-anturia. Olkoot lämpötilamittausten tois-

toväli 15 minuuttia. Lasketaan arvio kahdelle kiihtyvyysmittausten mittausvälille, 4 

tunnille ja 24 tunnille. Antureiden liittäminen väylään voidaan tehdä usealla tavalla. 

Perustapauksessa kukin anturiyksikkö sisältää oman kenttäväyläliitynnän (kuva 3.12).  
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Kuva 3.12.  Esimerkki anturiverkosta (osa). Kullakin moottorilla (M) on kaksi kiihtyvyysanturia (A) ja 
viisi lämpötila-anturia (T). Kaikki anturit on liitetty suoraan kenttätason tiedonsiirtoväylään. 

Havaitaan, että tällaisessa verkkotopologiassa väyläliityntöjä tulee runsaasti. Käytän-

nössä lisäksi lämpötila-anturit tuskin ovat kukin kokonaan erillisiä anturiyksiköitä, vaan 

kutakin moottoria kohti voi olla esimerkiksi yksi tai kaksi lämpötila-anturiyksikköä, 

joista kukin sisältää jonkin määrän lämpötila-antureita. Lämpötila-antureiden tarvitsema 

elektroniikka (kuten tehonsyöttö ja mahdollinen A/D-muunnin) voivat myös olla sisäl-

lytettyinä kiihtyvyysanturiyksikköön. Käytännön toteutuksissa kunkin moottorin antu-

rointi, osa siitä tai muutaman lähekkäin sijaitsevan moottorin anturointi on usein järke-

vää yhdistää aliverkoksi, josta on vain yksi liityntä varsinaiseen tietoväylään. Liityntä 

voidaan toteuttaa erillisen yksikön kautta. Tämä yksikkö kerää mittatietoa siihen liite-

tyiltä antureilta, ja tarjoaa sen lähetettäväksi eteenpäin kenttäväylää pitkin. Tällaista 

yksikköä nimitetään tässä tekstissä sen tiedonkeruutehtävän perusteella keräily-

yksiköksi.  

Keräily-yksikön ja anturien välinen tiedonsiirto voi olla toteutettu point-to-point-

yhteyksin tai väylätyyppisesti. Tiedonsiirtoetäisyydet ovat tyypillisesti pienet (muuta-

mia metrejä), joten tiedonsiirtonopeus anturien ja keräily-yksikön välillä saadaan suu-

reksi. Tällöin on mahdollista siirtää mittatietoa anturilta keräily-yksikölle reaaliaikaises-

ti. Kiihtyvyysmittauksen ja muiden paljon dataa tuottavien mittauksien tapauksessa näin 

ei tarvita suurta muistia jokaiseen anturiin, mikä yksinkertaistaa anturien toteutusta ja 

pienentää niiden kustannuksia. Jos mittauksia otetaan limittäin siten, että edellinen mit-

taus ehditään siirtää keräily-yksiköltä eteenpäin ennen seuraavan ottamista, ei keräily-

yksikössä tarvita minimissään kuin yhden mittauksen tallentamiseen riittävä muisti, 

vaikka antureita olisi useita. Jos yhden valvottavan kohteen (moottorin tai moottoriryh-

män) aliverkossa on esimerkiksi useita kiihtyvyysantureita, anturoinnin kokonaislait-

teistokustannukset ovat luultavasti pienemmät käytettäessä tällaista keräily-yksikköä 
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kuin siinä tapauksessa, että jokaisessa anturissa on koko mittauksen tallentamiseen riit-

tävä muisti. Jatkossa tilanne voi tosin muuttua, kun ≥64 kilotavun sisäisellä RAM-

muistilla varustetut (32-bittiset) mikro-ohjaimet edullistuvat. 

Kuvassa 3.13 on esitetty esimerkki anturiverkon osasta, jossa kaikkia anturiyksiköitä ei 

ole liitetty suoraan kenttätason tiedonsiirtoväylään. Kuvan kahden vasemmanpuoleisen 

moottorin anturit on yhdistetty keräily-yksikköön, joka on liitetty kenttäväylään. Oike-

anpuoleisen moottorin anturoinnissa keräily-yksikköä ei ole käytetty, mutta kiihty-

vyysanturit toimivat myös keräily-yksikköinä niihin liitetyille lämpötila-antureille. Lii-

tyntöjä kenttäväylään tarvitaan nyt huomattavasti vähemmän kuin kuvan 3.12 tapauk-

sessa. Tämä yksinkertaistaa kenttäväyläliitynnän instrumentaatiota ja parantaa väylän 

luotettavuutta (fyysisen vikaantumisen riski todennäköisesti pienempi). Lisäksi kun-

nonvalvontalaitteisto kuluttaa näin vähemmän väyläosoitteita. Mahdollisia väyläosoit-

teita on aina rajallinen määrä, ja monilla kenttäväyläprotokollilla tämä määrä ei ole ko-

vin suuri. Esimerkiksi Modbus RTU –väylällä käytetään 8-bittisiä osoitteita, joista osa 

on varattu; vapaana on yhteensä 247 osoitetta. Ethernet-pohjaisilla teollisuusväylillä sen 

sijaan tätä ongelmaa ei ole: IP-protokollan nykyisin käytössä oleva versio (IPv4) käyttää 

32-bittistä osoitteistoa, joten mahdollisia osoitteita on yli neljä miljardia. Iso osoiteava-

ruus merkitsee kuitenkin toisaalta suurempaa overheadia, mikä osaltaan vaikuttaa 

TCP/IP-protokollan heikkoon suorituskykyyn pienten datamäärien siirrossa. 
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Kuva 3.13   Esimerkki anturiverkosta (osa), jossa kaikkia anturiyksiköitä ei ole suoraan liitetty kenttäta-
son väylään. Keräily-yksikkö (KY) kerää datan siihen liitetyiltä neljältä kiihtyvyysanturilta ja kymmenel-
tä lämpötila-anturilta. Oikeanpuoleisimman moottorin anturoinnissa ei ole käytetty keräily-yksikköä, 
mutta kiihtyvyysanturit tarjoavat verkkoliitynnän myös lämpötila-antureille. 

Tiedonsiirtovaatimus anturia kohden.  Oletetaan tässä tarkastelussa, että liityntä väy-

lään on "pahin mahdollinen": jokainen anturi on kytketty suoraan kenttäväylään, ja jo-

kainen mittaus lähetetään erikseen (yhteen kehykseen ei siis pakata kuin yksi lämpöti-
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lamittaus). Lasketaan ensin yhtä moottoria kohti tarvittava datansiirtokapasiteetti (väy-

län nopeus). Nämä saadaan laskettua, kun tunnetaan mittauksen tuottama tietomäärä 

(luku 3.1) ja käytetyn väyläprotokollan aiheuttama overhead (luku 3.2). Luvussa 3.2 

laskettiin kaiken siirretyn datan suhde siirretyn hyötytiedon määrään, joten näitä lukuja 

on käytettävä kertoimina mittausten tuottamille tietomäärille.  

Taulukossa 3.6 on esitetty lasketut yhden kiihtyvyysmittauksen ja yhden lämpötilamit-

tauksen vaatimat datansiirtokapasiteetit. Kiihtyvyysmittauksen arvio on laskettu järjes-

telmälle, jossa ei ole paikallista analyysiä (kaikki mittatieto siirretään eteenpäin) ja jär-

jestelmälle, jossa FFT lasketaan paikallisesti. Järjestelmä, jossa myös analyysi ja prog-

noosi tehdään paikallisesti, on vielä nykyään melkoisen epärealistinen, joten se on jätet-

ty laskelmista pois. Kiihtyvyysmittauksien välisenä aikana on käytetty neljää tuntia ja 

24 tuntia. Näistä 24 tuntia lienee lähempänä järkevää arvoa; ennakoivan kunnonvalvon-

nan kiihtyvyysmittauksilla pyritään yleensä havaitsemaan hitaasti kehittyviä vikoja, 

koska vain sellaisten korjaamista voidaan ylipäätään etukäteen suunnitella. TCP/IP-

protokollien tapauksessa on oletettu, että yhteys on joka siirron aluksi avattava ja lopuk-

si suljettava. "Huonoimman mahdollisen" verkkotopologian ja mittausjärjestelmän ta-

pauksessa näin onkin. 

Taulukko 3.6   Yhden kiihtyvyysmittauksen (A) yhden lämpötilamittauksen (T) vaatimia datanopeuksia 
(datansiirtokapasiteetteja) eri väylillä. Kiihtyvyysmittaus on laskettu kahdella eri mittausvälillä (4 h ja 24 
h), lämpötilamittauksen mittausvälinä on 10 minuuttia. Datanopeuden yksikkönä on bittiä / sekunti. 

Protokolla A (ei paikallista 
analyysiä) 

A (FFT paikalli-
sesti) 

T Huomioita 

 ∆T=4h ∆T=24h ∆T=4h ∆T=24h ∆T=10min  
Profibus DP 80 12 10 1,6 0,6  

Modbus RTU 80 12 10 1,6 0,3  
CAN/DeviceNet 120 18 15 2,4 1,5  

TCP/IP 44 6,6 5,5 0,88 7,5 
Yhteys avat-
tava ja suljet-
tava joka kerta

ModbusTCP 80 12 10 1,6 9 
Yhteys avat-
tava ja suljet-
tava joka kerta

 

Taulukon tulokset ovat edeltävien tiedonsiirtotarkastelujen perusteella odotetun suuntai-

sia. Tästäkin huolimatta on yllättävää havaita, että esimerkiksi TCP/IP-yhteyden tapa-
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uksessa 10 minuutin välein toistettu lämpötilamittaus aiheuttaa suunnilleen saman tie-

donsiirtotarpeen kuin 24 tunnin välein toistettu kiihtyvyysmittaus, vaikka mainittu läm-

pötilamittaus tuottaa vuorokauden aikana yhteensä vain 288 tavua ja kiihtyvyysmittaus 

65536 tavua tietoa. Tämä esimerkki osoittaakin hyvin, miksi väyläprotokollan huomi-

oon ottaminen tiedonsiirtovaatimuksia tarkasteltaessa on niin olennaista. 

Tiedonsiirtovaatimus moottoria kohden.  Oletuksen mukaan kussakin moottorissa on 

kaksi kiihtyvyysmittausta ja viisi lämpötilamittausta. Tällöin tarvittava datansiirtokapa-

siteetti voidaan laskea taulukon 3.6 tulosten perusteella. Tulokset on koottu taulukkoon 

3.7. Ethernet-pohjaisten väylien suhteellinen suorituskyky perinteisiin kenttäväyliin 

verrattuna heikkenee huomattavasti, kun kiihtyvyysmittauksien väliaikaa pidennetään 

tai vähennetään siirrettävän kiihtyvyystiedon määrää ottamalla paikallinen FFT:n las-

kenta käyttöön. Täytyy kuitenkin muistaa, että analyysissä on pyritty arvioimaan pa-

himman mahdollisen tapauksen tilannetta; käytännössä usean lämpötilamittauksen tie-

dot voidaan useimmissa tapauksissa lähettää samalla kertaa, jolloin tiedonsiirron tehok-

kuus paranee selvästi.  

Taulukko 3.7  Arvioita yhtä moottoria kohden tarvittavasta datansiirtokapasiteetista, kun oletetaan, että 
kussakin moottorissa on kaksi kiihtyvyysmittausta (mittausväli 4 tuntia tai 24 tuntia) ja viisi lämpötilamit-
tausta (mittausväli 10 minuuttia). Lukemat bittiä / sekunti. 

Protokolla 2A (ei paikallista analyysiä) + 5T 2A (FFT paikallisesti) + 5T
 ∆T(A)=4h ∆T(A)=24h ∆T(A)=4h ∆T(A)=24h 

Profibus DP 163 27 23 6,2 
Modbus RTU 162 26 22 4,7 

CAN/DeviceNet 248 44 38 12 
TCP/IP 126 51 49 39 

ModbusTCP 205 69 65 48 

 

Väylien nopeudet.  Väylien nopeudet tulee tuntea, jotta voidaan arvioida suurinta mah-

dollista valvottavien moottorien määrää. Profibus DP ja Modbus RTU -väylien fyysise-

nä toteutuksena on yleensä kierretty pari ja RS-485. Käytetty liikennöintinopeus vaihte-

lee. Profibus DP –väylillä nopeudet voivat olla 9600 kbps:stä aina 12 Mbps:ään, Mod-

bus RTU –väylillä nopeudet ovat tyypillisesti pienemmät, suuruusluokkaa 100 kbps tai 

vähemmän. Oletetaan nyt, että Profibus DP –väylällä datansiirtonopeus on suuruus-

luokkaa 10 Mbps ja Modbus RTU –väylällä 100 kbps. CAN-väylän fyysinen kerros on 
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ominaisuuksiltaan sellainen, että väylän nopeuden ja pituuden tulolla on yläraja, joka 

riippuu signaalin etenemisnopeudesta väylällä. Yleensä CAN-väylien datanopeus on 

suuruusluokkaa 1 Mbps. Suuremmilla nopeuksilla väylästä pitäisi tehdä epäkäytännölli-

sen lyhyt. (Cena, 1997) DeviceNet:n suurin siirtonopeus on 500 kbps, jolloin verkon 

maksimipituus on 100 m (ODVA). Käytetään tätä arvoa analyysissä. Ethernet-

verkkojen yleisimmät datansiirtonopeudet ovat 10 Mbps ja 100 Mbps; lasketaan analyy-

si arvolla 10 Mbps. Yksinkertainen oletus on, että 10 prosenttia kunkin väylän kapasi-

teetista on käytettävissä kunnonvalvonnan tiedonsiirtoon. Tällä oletuksella käytettävissä 

olevat kapasiteetit on listattu taulukkoon 3.8.  

Taulukko 3.8  Anturoinnin tiedonsiirtoon käytettävissä olevat datansiirtokapasiteetit eri väylillä (arvio 
suuruusluokasta).  

Protokolla  Käytettävissä oleva datansiirtokapasiteetti 
Profibus DP 1 Mbps 

Modbus RTU 10 kbps 
CAN/DeviceNet 50 kbps 

TCP/IP / Modbus over TCP/IP 1 Mbps 

 

Kun nyt on arvioitu, kuinka paljon yhden moottorin anturointi vaatii datansiirtonopeutta 

ja paljonko sitä on käytettävissä, voidaan esittää arvio sille, kuinka monta moottoria 

voidaan yhteen verkkoon liittää tiedonsiirtokapasiteetin asettamissa rajoissa. Näin laske-

tut arviot on esitetty taulukossa 3.9.  

Taulukko 3.9  Arvioita siitä, kuinka monen moottorin anturointi voidaan yhdistää tiettyyn väylään tiedon-
siirtokapasiteetin asettamissa rajoissa. Lukemat on pyöristetty alaspäin yhteen merkitsevään numeroon. 

Protokolla 2A (ei paikallista analyysiä) + 5T 2A (FFT paikallisesti) + 5T
 ∆T(A)=4h ∆T(A)=24h ∆T(A)=4h ∆T(A)=24h 

Profibus DP 6000 30000 40000 100000 
Modbus RTU 60 300 400 2000 

CAN/DeviceNet 200 1000 1000 4000 
TCP/IP 7000 10000 20000 20000 

ModbusTCP 4000 10000 10000 20000 

 

3.4 Tulosten tarkastelua 

Taulukon 3.9 tuloksista nähdään, että väylään liitettävien valvottavien kohteiden määrä 

vaihtelee suuresti eri väylien välillä. On muistettava, että esitetyt väylät sijoittuvat usein 
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eri kohtiin teollisuuslaitoksen tietojärjestelmän hierarkiaa. Esimerkiksi Modbus RTU 

-verkot ovat tyypillisesti pieniä, yhden isäntälaitteen ja muutaman orjalaitteen verkkoja, 

jotka kattavat melko pienen alueen. TCP/IP- ja Profibus DP -verkkoja sen sijaan käyte-

tään usein (kenttätasoa korkeammilla tasoilla) yhdistämään aliverkkoja, jotka edelleen 

voivat yhdistää aliverkkoja. Laajimmillaan näitä protokollia käytetään koko teollisuus-

laitoksen automaatiolaitteiden yhdistämiseen prosessinohjaus- ja hallintatasoilla, jolloin 

niiden on myös kyettävä siirtämään koko teollisuuslaitoksen kunnonvalvonta-

anturoinnin tuottama tieto, jos kunnonvalvonnalle ei erillistä väylää ole.  

Edeltävässä tarkastelussa ei ole otettu huomioon eri väyläprotokollien osoiteavaruuksia. 

Yhdessä CAN-segmentissä voi olla enimmillään 64 solmupistettä (laitetta), Profibus:lla 

vastaavasti hiukan yli 100 ja Modbus:lla yli 200. Tämä täytyy myös ottaa huomioon 

kunnonvalvontajärjestelmää liitettäessä olemassa oleviin väyliin. Sinänsä nämä mainitut 

luvut eivät aseta ylärajaa CAN-, Profibus- tai Modbus-verkkoon liitettävien laitteiden 

määrälle: verkkosegmenttejä voidaan yhdistää isommiksi verkoiksi käyttämällä seg-

menttikytkimiä (segment coupler). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnonvalvonnan tiedonsiirron toteuttaminen ole-

massa olevia väyliä hyödyntäen on yleensä periaatteessa mahdollista. Korkean tason 

verkkojen toteutuksessa käytetyt protokollat kykenevät siirtämään usean tuhannen 

moottorin kunnonvalvonta-anturoinnin tuottaman tiedon, mikä on luultavasti riittävä 

useimmissa tapauksissa. Kenttätason tiedonsiirron toteuttaminen ei kuitenkaan välttä-

mättä aina ole täysin suoraviivaista: jos kenttätason väyläsegmenttiin on liitetty runsaas-

ti laitteita, voi väylän tiedonsiirtokapasiteetti ja etenkin osoiteavaruus osoittautua liian 

pieneksi. Tällöin voidaan joutua rakentamaan kokonaan uusia väyläsegmenttejä. Osoi-

teavaruusongelmaa voidaan myös välttää käyttämällä anturoinnissa keräily-

yksikkötyyppistä ratkaisua, jolloin moottorin tai moottorijoukon anturointi kuluttaa vain 

yhden väyläosoitteen. 

Aina kunnonvalvontajärjestelmiä ei kuitenkaan haluta liittää olemassa oleviin väyliin, 

koska tämä ei käytännössä välttämättä suju ilman teollisuuslaitoksen muulle toiminnalle 

aiheutuvia häiriöitä. Myös tietoturvanäkökohdat puoltavat kunnonvalvontajärjestelmien 

erottamista muista tietojärjestelmistä (Lindh, 2001b). Näin on erityisesti kokonaan tai 

osittain ulkoistetun kunnossapidon tapauksessa. 
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Pienehköt anturiverkot voidaan toteuttaa kukin kyseiseen kohteeseen parhaiten sopival-

la tekniikalla, ja nämä anturiverkot voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi tehtaan katta-

valla langattomalla lähiverkolla (WLAN). Langattoman lähiverkon nopeus riippuu mm. 

käytetystä standardista, radiosignaalin kuuluvuudesta ja häiriötasoista. Esimerkiksi 

IEEE 802.11b –standardin mukaisessa verkossa 11 Mbps:n nopeudella MAC-kerroksen 

suurin datanopeus on teoriassa 6,38 Mbps (Lin, 2003). Voidaan karkeasti arvioida, että 

langattomien lähiverkkojen mittaustensiirtokyky on suunnilleen samaa luokkaa kuin 

edellä lasketulle teollisuus-Ethernetille (TCP/IP). Käytännössä aivan yhtä suuriin siirto-

kapasiteetteihin tuskin kuitenkaan päästään. 
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4 SÄHKÖKONEEN ETÄDIAGNOSTIIKKAKONSEPTEISTA 

Koneiden ja laitteiden kuntoon perustuvan kunnossapidon tarkoituksena on tuottaa kus-

tannussäästöjä pienemmän seisokkiajan ja pienempien kunnossapitokustannusten (ei 

turhaa työtä eikä turhia uusia osia) seurauksena. Kunnonvalvonnan, diagnostiikan ja 

prognostiikan suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vaaditaan kuitenkin monipuolis-

ta tietotaitoa, eikä useinkaan ole järkevää kouluttaa jokaiselle teollisuuslaitokselle näistä 

asioista vastaavia henkilöitä. Onkin luultavaa, että tulevaisuudessa osa kunnossapidosta 

ja siihen liittyvästä kunnonvalvonnasta siirtyy joko ulkopuolisten kunnossapitoyritysten 

hoidettavaksi tai konsernin sisällä muodostetulle, useasta tuotantolaitoksesta vastaavalle 

kunnossapitoyksikölle. Kunnonvalvonnan mittatiedon diagnoosi tehdään tällöin siis 

valvottavan teollisuuslaitoksen ulkopuolella. Tästä käytetään nimitystä etädiagnostiik-

ka. 

Sähkökoneiden etädiagnostiikan kannalta mielenkiintoisia ovat perinteisten teollisuus-

laitosten (Suomessa tyypillisimmillään paperi- ja sellutehtaat) lisäksi myös esimerkiksi 

kaukana asutuksesta sijaitsevat pienet voimalaitokset, lähinnä vesi- ja tuulivoimalat. 

Nämä ovat miehittämättömiä, ja itse generaattoreiden luo on vaikea päästä, joten etä-

diagnostiikka on käytännössä ainoa mahdollisuus toteuttaa kuntoon perustuvaa kunnon-

valvontaa. Kehitys generaattoritekniikassa on mahdollistanut tai lähitulevaisuudessa 

mahdollistaa yhä pienempien veden putouskorkeuksien hyödyntämisen. Myös kiinnos-

tus pienitehoisiin tuuligeneraattoreihin on ollut kasvussa. Tämän vuoksi on todennä-

köistä, että hajautettua voimalaitoskapasiteettia rakennetaan lähivuosina Suomessa run-

saastikin lisää. Uusiin voimalaitoksiin on suhteellisen helppo rakennusvaiheessa imple-

mentoida myös kunnonvalvontaan tarvittava tekniikka. 

Edellä kuvatut tapaukset – "perinteinen" prosessiteollisuuslaitos ja pienvoimala – ovat 

sähkökoneiden etädiagnostiikan kannalta varsin erilaiset. Prosessiteollisuuslaitoksella 

valvottavia koneita on mahdollisesti tuhansia, pienvoimalassa vain muutama generaatto-

ri. Toisaalta myös mahdollisuudet tiedonsiirtoketjun toteuttamiseksi antureilta etädiag-

nostiikkatasolle ovat hyvin erilaiset. 

Etädiagnostiikkajärjestelmän kokonaisuuden järkevä toteutustapa riippuu suuresti moni-

toroitavasta kohteesta. Kokonaisratkaisun (konseptin) valintaan vaikuttavat sekä tekni-
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set että taloudelliset seikat: konseptin on oltava teknisesti toteuttamiskelpoinen ja talou-

dellisesti järkevä. Kokonaisuudessaan kunnonvalvonta- ja kunnossapitojärjestelmän 

kustannusten tulee olla pienemmät kuin todennäköiset kustannukset silloin, kun ei käy-

tetä kuntoon perustuvaa kunnossapitoa. Nämä kustannukset muodostuvat keskeytysten 

aiheuttamista tuotannonmenetyksistä, huoltotyöstä, turhaan vaihdettujen varaosien ar-

vosta sekä laitteiden huonon kunnon mahdollisesti aiheuttamasta tuotannon laadun 

heikkenemisestä. 

Konseptia suunniteltaessa/valittaessa ratkaistavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

• Minkälaisia antureita käytetään, kuinka usein mittauksia suoritetaan? 
o Mitä mitataan? 
o Sulautetaanko antureihin analyysiä? 
 

• Tehdäänkö analyysi valvottavan laitoksen vai etädiagnostiikan piirissä? 
 
• Missä vaiheessa teollisuuslaitoksen tietojärjestelmien hierarkiaa kunnonvalvon-

tatieto siirretään laitoksen ulkopuolelle? 
o Kenttätasolta vai korkeammalta? 
 

• Käytetäänkö teollisuuslaitoksen olemassa olevaa tietoliikenneinfrastruktuuria 
ylipäätään kunnonvalvonnan mittatiedon siirtoon vai rakennetaanko kokonaan 
rinnakkaiset yhteydet? 

 

Anturointi.  Koko etädiagnostiikkakonseptin perustan muodostavat valitut anturit. Mi-

tattavat suureet, mitta-antureiden tyypit ja määrät sekä mittaustaajuudet määräävät antu-

roinnin tuottaman mittatiedon määrän. Aikayksikköä kohti siirrettävän mittatiedon mää-

rä on tärkein tekninen peruste tiedonsiirtoketjun eri osien suunnittelulle. Ideaalitapauk-

sessa tiedonsiirto suunnitellaan valitun anturoinnin perusteella, mutta käytännössä voi-

daan usein joutua suunnittelemaan anturointia tiedonsiirtomahdollisuuksien perusteella. 

Tiedonsiirto teollisuuslaitoksella.  Tiedonsiirtoketjun alkuosan muodostavat kenttäta-

son tiedonsiirtoyhteydet. Kenttätason anturiverkot voidaan, kuten todettua, toteuttaa 

lukuisilla eri tavoilla. Tässä työssä on käsitelty olemassa olevien tiedonsiirtoväylien 

hyödyntämistä. Toinen mielenkiintoinen ratkaisu olisi toteuttaa silmukkatyyppisiä 

(mesh-tyyppisiä) anturiverkkoja langattomin yhteyksin, jotka voitaisiin yhdistää toisiin-

sa esimerkiksi Ethernet-väylällä tai langattomalla lähiverkolla. Langatonta tiedonsiirtoa 
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teollisuusympäristössä kunnonvalvonnan kannalta on käsitelty esimerkiksi diplomityös-

sä (Särkimäki, 2004).  

Tärkeä kysymys on, missä vaiheessa teollisuuslaitoksen tietojärjestelmien hierarkiaa 

kunnonvalvonnan mittatieto viedään laitoksen ulkopuolelle. Kuvassa 4.1 on esitetty 

teollisuuden tietojärjestelmien hierarkian perusperiaate ja mahdollisuuksia kunnonval-

vontatiedon viemiseksi globaalille hallintatasolle, jossa etädiagnostiikka sijaitsee. Kun-

nonvalvontatieto voidaan siirtää globaalille hallintatasolle joko suoraan kenttätasolta tai 

korkeammalta tasolta. Jos valvottava laitos on pieni (kohteita vähän, esimerkiksi pien-

vesivoimala), on todennäköisesti järkevintä siirtää tieto suoraan kenttätasolta. Tämä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi matkaviestinverkon välityksellä. Tällöin voi myös joissain 

tapauksissa olla järkevää toteuttaa kenttätason tiedonsiirto käyttäen erillistä kunnonval-

vonnan anturiverkkoa. Kun valvottavien koneiden määrä kasvaa, on ratkaistava, jae-

taanko verkko useammaksi aliverkoksi, jotka ovat toisistaan itsenäisiä (ja sisältävät 

oman yhteyden globaalille hallintatasolle), vai yhdistetäänkö ne yhdeksi isoksi anturi-

verkoksi. Jälkimmäisessä tapauksessa kaikki tuotettu tieto on järkevää koota yhteen 

paikkaan (tietokantaan), josta se edelleen siirretään eteenpäin. Tässä tapauksessa myös 

koneiden määrä on todennäköisesti niin suuri, ettei erillistä kaapelointia anturiverkkoa 

varten kannata tehdä, vaan on järkevintä hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. 

Siirtämällä mittatieto etädiagnostiikan käyttöön vasta kenttätasoa korkeammalta tasolta 

saavutetaan se etu, että mittatieto on tarvittaessa helposti myös teollisuuslaitoksen oman 

henkilökunnan käytössä. Jos henkilökunnan halutaan pääsevän käsiksi mittaustietoon 

siinä tapauksessa, että siirto tehdään jo kenttätasolta, on globaalilta hallintatasolta järjes-

tettävä yhteys teollisuuslaitoksen hallintatasolle. Tämä voisi tarkoittaa käytännössä esi-

merkiksi sitä, että kunnonvalvontaorganisaatio ylläpitää FTP- tai WWW-palvelinta, 

josta valvottavan laitoksen henkilökunta saa tarvittaessa tiedot ladattua.  
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Globaali
hallintataso

Etädiagnostiikka

PC tms.

 

Kuva 4.1  Esimerkkejä etädiagnostiikan vaihtoehtoisista toteutuksista perinteisessä prosessiteollisuuslai-
toksessa. Tehtävänä on siirtää kunnonvalvonta-anturoinnin tuottama tieto kenttätasolta etädiagnostiikan 
käyttöön (teollisuuslaitoksen ulkopuolelle). Nuolilla kuvataan tiedon siirtymistä kunnonvalvontajärjes-
telmästä poispäin. Globaalilla hallintatasolla (global management level),(Lindh, 2003) kuvataan teolli-
suuslaitoksen ulkopuolista osaa. Globaali hallintataso voi olla useille teollisuuslaitoksille yhteinen. 

Viemällä etädiagnostiikan mittatieto ulos valvottavalta laitokselta mahdollisimman ma-

talalla tasolla saavutetaan suurempi tietoturvallisuus kuin yhdistämällä kunnonvalvon-

nan tiedonsiirto muihin tehtaan tietojärjestelmiin. Tehtaan tietojärjestelmien yhdistämi-

nen Internetiin altistaa tietojärjestelmät ja siten koko teollisuuslaitoksen toiminnan vi-

hamielisille hyökkäyksille. Luontaisesti parempi tietoturva on siten etädiagnostiikkatie-

don matalalla tasolla ulosviemisen etu korkean tason ulosviemiseen nähden. 
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Analyysikonsepti. Se, missä vaiheessa tiedonsiirtoketjua analyysi tehdään, vaikuttaa 

hyvin suuressa määrin tiedonsiirtoketjulle asetettaviin vaatimuksiin. Mittatiedon ana-

lyysi voidaan tehdä joko kenttätasolla, kenttätasoa korkeammalla tasolla teollisuuslai-

toksessa tai vasta etädiagnostiikan piirissä (globaalilla hallintatasolla). Edellisen luvun 

tarkastelussa havaittiin, että samassa Ethernet-verkossa (TCP/IP) voidaan siirtää noin 

kaksi kertaa niin monen moottorin kunnonvalvontatieto, jos käytetään kiihtyvyystiedon 

FFT:n laskentaa paikallisesti kuin siirrettäessä kaikki kiihtyvyysmittapisteet sellaise-

naan. Teollisuuslaitoksella on todennäköisesti yksi PC-tietokantapalvelin, jonka kautta 

kaikki mittatieto lähetetään etädiagnostiikan käyttöön. Näin ollen lähetettävä mittatieto 

voidaan lähettää maksimikokoisina paketteina, eikä esimerkiksi yksittäisiä lämpötila-

mittauksia tarvitse lähettää kutakin erikseen. Tällöin edellä mainittu suhde on suurempi 

kuin kaksi. Karkeasti voidaan arvioida, että lähetettäessä yhtä kiihtyvyysmittausta koh-

den 32768 16-bittisen luvun sijasta 2048 32-bittistä lukua, voidaan lähettää tietoa 

8
322048
1632768

=
⋅
⋅  

kertaa enemmän samalla tiedonsiirtoyhteydellä. Lämpötilamittausten vaatima kapasi-

teetti kutistuu tässä tapauksessa olemattoman pieneksi kiihtyvyysmittausten vaatimuk-

seen verrattuna. 

Mittatiedon analyysi voidaan tehdä myös kenttätasoa korkeammalla tasolla teollisuus-

laitoksella. Kiihtyvyystiedosta voidaan laskea Fourier-muunnos pienen laitoksen tapa-

uksessa samalla PC:llä, joka vastaa yhteyksistä etädiagnostiikkaan. Suuremmalla laitok-

sella, jossa kiihtyvyysmittauksia on tuhansia, tarvittaneen useampia tietokoneita. Teke-

mällä mittatiedon analyysi tällä tavoin voidaan laitoksesta etädiagnostiikkaan vaaditta-

vaa tiedonsiirtokapasiteettia pienentää, mutta laitoksen sisäisiin tiedonsiirtovaatimuksiin 

se ei vaikuta. 

Tiedonsiirto teollisuuslaitoksen ulkopuolella.  Etädiagnostiikan tarvitseman, hallinta-

tason ja globaalin hallintatason välisen tiedonsiirtoyhteyden toteuttamiseksi on myös 

olemassa useita vaihtoehtoja, ja sopivin niistä määräytyy valvottavan kohteen perusteel-

la. Perusvaatimuksena on jälleen, että tiedonsiirtoyhteyden täytyy kyetä siirtämään 

kaikki kunnonvalvonnan tuottama tieto. Lisäksi on suotavaa jättää marginaalia etähal-
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lintaa ja mahdollista tulevaa järjestelmän laajennusta varten. Lisäksi kunnonvalvonta-

tiedon siirtämiseen käytettävällä yhteydellä voi olla muitakin käyttötarkoituksia, jotka 

nekin on suunnittelussa otettava huomioon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tehtaan 

muu Internet-liikenne tai pienvesivoimalan energiamittareiden etäluenta. 

Suuren teollisuuslaitoksen etädiagnostiikan tiedonsiirto on mahdollista toteuttaa kiintei-

tä Internet-yhteyksiä (esim. ADSL) hyödyntäen. Näiden nopeudet ovat suuruusluokal-

taan 256 kbps:stä aina 100 Mbps:ään saakka, joten kapasiteetti ei varmastikaan ole on-

gelma. Yhteyden hinta riippuu sen nopeudesta, joten tekemällä mahdollisimman suuri 

osa analyysistä teollisuuslaitoksen piirissä jäävät yhteyskustannukset pienemmiksi kuin 

yksinomaan etäanalyysiä käytettäessä. Pienempien teollisuuslaitosten tapauksessa voi-

daan käyttää laajakaista-Internetin sijaan modeemiyhteyttä lankapuhelinverkon yli. 

56700 bps –modeemeilla (nk. 56k-modeemi) voidaan siirtää noin viisi kilotavua (40 

kilobittiä) hyötytietoa sekunnissa. Jos oletetaan yhdessä moottorissa olevan kaksi kiih-

tyvyysmittausta (toistoaika 24 tuntia, tietomäärä 64 kB/mittaus) ja viisi lämpötilamit-

tausta (toistoaika 10 minuuttia, tietomäärä 2 B/mittaus), voidaan laskea, että tällainen 

modeemiyhteys riittää noin 
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moottorin mittatietojen siirtämiseen. Käytettäessä paikallista FFT:n laskentaa valvotta-

via moottoreita voi olla noin 

( )
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Maksimiarvoilla yhteyden on oltava jatkuvasti päällä, eikä varmuusmarginaalia jää ol-

lenkaan. Käytännössä pienemmät määrät ovat mahdollisia. Puhelinmaksujen takia tämä 

menetelmä luultavasti on kalliimpi kuin hitaan kiinteän Internet-yhteyden käyttö, mutta 

toisaalta sillä saavutetaan se etu, että nyt kunnonvalvontajärjestelmää ei tarvitse liittää 

Internetiin: yhteys muodostetaan vain kahden modeemin välille. Tämä parantaa tieto-

turvaa: voidakseen murtautua järjestelmään hyökkääjän on tunnettava laitoksen mo-

deemin puhelinnumero, soitettava siihen ja kyettävä murtamaan autentikointi. Arvioissa 
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ei otettu huomioon tiedonsiirtoprotokollan (esim. FTP) aiheuttamaa ylimääräistä tiedon-

siirtoa eikä satunnaisia epävarmuustekijöitä. Voidaan arvioida, että käytännössä 56k-

modeemiyhteydellä voidaan siirtää joidenkin satojen (ei paikallista analyysiä) tai joi-

denkin tuhansien (paikallinen FFT) moottorien kunnonvalvontatieto. 

Lankapuhelinverkkoa ei aina ole käytettävissä. Tällöin voidaan käyttää hyväksi matka-

viestinverkkoa. GSM-verkossa suurin mahdollinen tiedonsiirtonopeus on 9600 kbps, 

GPRS-yhteydellä se on käytännössä suunnilleen samaa luokkaa kuin edellä tarkastellul-

la 56k-modeemilla. UMTS-teknologian tarjoamat nopeudet ovat luokkaa alle 2 Mbps. 

Soneran syksyllä 2004 avaamassa verkossa tiedonsiirtonopeudeksi luvataan parhaim-

millaan 384 kbps (Sonera, 2004). Keskimääräistä nopeutta tässä verkossa on vaikeaa 

arvioida, koska se riippuu siitä, kuinka paljon liikennettä solun alueella on, mutta olete-

taan sen olevan noin puolet luvatusta optimiarvosta, noin 200 kbps. 

Taulukkoon 4.1 on koottu arvioita siitä, kuinka monen moottorin kunnonvalvontatiedot 

milläkin menetelmällä voidaan siirtää teollisuuslaitokselta etädiagnostiikan käyttöön. 

Taulukossa on ilmoitettu sanallisesti subjektiivinen arvio suuruusluokasta, minkä jäl-

keen on sulkeissa teoreettinen yläraja N, joka on saatu yhtälöstä 
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missä B on käytettävissä oleva kaistanleveys (kbps), TA kiihtyvyysmittausten välinen 

aika (tuntia) ja TT lämpötilamittausten välinen aika (minuuttia). Yhtälössä on oletettu, 

että kiihtyvyysmittaus siirretään kokonaan (n. 64 kB); jos siirretään sen sijaan 2048 32-

bittistä arvoa (FFT:n tulos), kapasiteetit noin kahdeksankertaistuvat. Taulukon lukemat 

on pyöristetty alaspäin kahdelle merkitsevälle numerolle. 
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Taulukko 4.1 Summittaisia arvioita siitä, kuinka monen moottorin kunnonvalvontatiedot voidaan eri 
tietoliikenneyhteyksillä siirtää teollisuuslaitokselta etädiagnostiikan käyttöön (globaalille hallintatasolle). 
Yhdessä moottorissa oletetaan olevan kaksi kiihtyvyysmittausta (mittausten väliajat 4 tuntia tai 24 tuntia, 
ei paikallista analyysiä) ja viisi lämpötilamittausta (mittausväli 10 minuuttia). Olettamus on, että kaikki 
tieto voidaan lähettää suurina paketteina. 

Moottorien lukumäärä, noin  Nopeus käytän- 
nössä, noin (kbps) ∆T(A)=4h ∆T(A)=24h 

GSM 6 joitain kymmeniä (84) satakunta (500) 
GPRS/ 
56k-mod. 

40 muutamia satoja (560) alle tuhat (3300) 

UMTS 200 alle tuhat (2800) tuhansia (16000) 
ADSL  
(1 Mbps) 

800 tuhansia (11000) joitain kymmeniä 
tuhansia (66000) 

 

Tiedonsiirtoyhteyttä valittaessa on hyvä ottaa huomioon myös eri yhteyksien hinnat. 

GSM-modeemiyhteyden laskutus muodostuu käytetyn ajan perusteella, kun taas esi-

merkiksi GPRS-datasiirrosta veloitetaan tavallisimmin siirretyn datamäärän perusteella. 

ADSL-yhteydet puolestaan ovat tavallisimmin kiinteän hintaisia.  

Edellä olevissa laskelmissa on oletettu siirrettävän tiedon olevan binäärimuotoista. Jos 

tieto kuitenkin lähetetään ASCII-muotoisena, hukataan kaistaa. Näin on esimerkiksi 

luvussa 5 esiteltävissä pilot-järjestelmissä, joissa mitataan ja siirretään 32768 12-bittisen 

datapisteen kiihtyvyysmittauksia. Teoreettisesti yhtä mittausta kohden siirrettävä tieto-

määrä on 48 kilotavua. Käytännössä kuitenkin mittatieto tallennetaan tekstitiedostoihin 

ASCII-muodossa siten, että mittapisteiden arvot (antureiden A/D-muuntimilta) tallenne-

taan kymmenjärjestelmän lukuina yksi mittapiste kullakin tiedoston rivillä. 12 bitillä 

voidaan ilmaista luvut 0:sta 4095:een, ja suurin osa tiedostoihin tallennetuista luvuista 

on kymmenjärjestelmässä nelinumeroisia. Kukin numero koodataan ASCII-merkiksi, 

joista kukin vaatii yhden tavun, joten yhden luvun esittämiseksi tarvitaan neljä tavua. 

Tämän lisäksi jokaista mittapistettä kohden tarvitaan rivinvaihto. Windows-

järjestelmissä käytetään tekstitiedoston rivinvaihtona CR/LF-yhdistelmää (Carriage 

Return ja Line Feed), joten tästä seuraa kahden ylimääräisen tavun lähettäminen mitta-

pistettä kohden. Koko tiedoston kooksi saadaan näillä tiedoin laskettua 192 kilotavua, 

mikä on nelinkertainen määrä varsinaisen hyötytiedon määrään verrattuna. 

On selvää, että laajemmassa mitassa tiedon tallennusta ASCII-muotoisena ei kannata 

käyttää; binäärimuotoinen tallennus ja siirto on tehokkaampaa. Myös binäärimuotoisen 
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tiedon siirtoa voidaan edelleen tehostaa. Jo mainittu FFT:n laskeminen lähetyspäässä on 

yksi mahdollisuus, mutta myös raakadatan siirtoa voidaan tiettyjen mittauksien tapauk-

sessa tehostaa. Tällainen on esimerkiksi kiihtyvyysmittaus; koko signaalia ei tarvitse 

periaatteessa siirtää, riittää, että signaalin tarkasteltavalle taajuusalueelle osuvat kom-

ponentit siirretään. 

Yhteenveto.  Etädiagnostiikka laajentaa kunnonvalvonnan tiedonsiirtoketjun teollisuus-

laitoksen ulkopuolelle. Tiedonsiirtoketjun osa-alueiden toteutukseen on monia vaihtoeh-

toja, ja järkevin kokonaisuus määräytyy pääasiassa valvottavan kohteen mukaan. Tek-

nisten seikkojen lisäksi myös taloudelliset näkökohdat on konseptia suunniteltaessa 

otettava huomioon. 
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5 TIEDONKERUUYKSIKÖN KEHITTÄMINEN 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osastolla on tutkittu kunnonval-

vontaa ja etädiagnostiikkaa sekä näihin liittyvää tiedonsiirtoa jo useiden vuosien ajan. 

Aikaisemmin oli rakennettu digitaaliseen signaaliprosessoriin perustuva mittauslaitteis-

to, jossa kiihtyvyysmittauksen analyysia tehdään kenttätasolla, järjestelmän piirissä 

(Špatenka, 2003). Tämän diplomityön ja Anna-Lena Rautiaisen diplomityön 

(Rautiainen, 2004a) sekä näitä edeltävien elektroniikan erikoistöiden (Rautiainen, 

2003),(Tiainen, 2003) yhteydessä suunniteltiin vaihtoehtoinen järjestelmä, jossa ei ole 

kenttätason analyysiä. Tämä järjestelmä koostuu mitta-antureista, jotka on liitetty mitta-

ustiedon keräily-yksikköön.  

Järjestelmän mitta-anturit pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ja 

siten edullisiksi. Jos kuntoon perustuva kunnossapito otetaan merkittävässä määrin 

käyttöön, tarvitaan tyypillisessä teollisuuslaitoksessa kunnonvalvonta-antureita mahdol-

lisesti tuhansia. Tämän vuoksi yksittäisten antureiden kustannuksilla on suuri merkitys 

kokonaiskustannusten kannalta. Antureissa käytettiinkin kustannussyistä yksinkertaista, 

8-bittistä mikro-ohjainta, johon ei ollut liitetty ulkoista muistia (Rautiainen, 2004a). 

Mikro-ohjaimen sisäinen RAM riittää hyvin sellaisten mittausten tapauksessa, jotka 

eivät tuota paljon mittatietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpötila- ja kosteusmittaus. 

Sen sijaan kiihtyvyysmittauksen tuottama tietomäärä ei mahdu edullisen mikro-

ohjaimen muistiin. Tästä syystä tiedonsiirtoyhteyden antureiden ja keräily-yksikön vä-

lillä tuli olla tarpeeksi nopea, että kiihtyvyystieto saadaan siirrettyä keräily-yksikön 

muistiin reaaliajassa. 

Keräily-yksikölle asetetut vaatimukset olivat: 

• Kyky vastaanottaa ja tallentaa muistiin 12-bittistä mittatietoa 20 kHz:n mittaus-
taajuudella 

• Tiedonsiirtoyhteys antureihin RS-485-väylää käyttäen 
• Muistitilaa vähintään yhden kiihtyvyysmittauksen tallentamista varten 
• Tiedonsiirtoyhteys ylemmälle tasolle RS-485-väylää käyttäen, protokolla Mod-

bus RTU, datanopeus 9600 bps. 
• Tehonsyöttö antureille samassa kaapelissa kuin tiedonsiirtoyhteys 
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Tässä kappaleessa kerrotaan keräily-yksikön suunnittelusta ja mittausjärjestelmän pilot-

asennuksista sellutehtaalla ja pienvesivoimalassa.  

5.1 Keräily-yksikön suunnittelu 

Laitteistosuunnittelu.  Mikro-ohjaimeksi valittiin Microchip-yhtiön 8-bittinen mikro-

ohjain PIC18F8720. Siinä on tarvittavat kaksi sarjaliikennemoduulia (USART), 128 

kilotavua ohjelmamuistia sekä mm. kertolaskuyksikkö. Prosessorin kellotaajuutena käy-

tettiin 20 MHz:ä. Tiedettiin, että kiihtyvyysanturit tuottavat 32768 12-bittistä mittapis-

tettä yhdellä mittauksella. Yksi kiihtyvyysmittaus vaatii siis 48 kilotavua tallennustilaa 

keräily-yksikön muistista. Käytetyn mikro-ohjaimen sisäisen SRAM-muistin kapasiteet-

ti on alle neljä kilotavua, joten tarvittiin ulkoinen muisti. Muistiksi valittiin 16-bittiä 

leveä 64 kilosanan SRAM-muistipiiri (Allied Semiconductor AS7C1026), jonka kapasi-

teetti on siis 128 kilotavua. Muistiin mahtuu siis kaksi kuvatun kaltaista kiihtyvyysmit-

tausta. Tila riittää kahdelle mittaukselle myös, jos kukin 12-bittinen mitta-alkio tallen-

netaan yhteen 16-bittiseen muistipaikkaan täyttäen ylimääräiset bitit nollilla (zero pad-

ding), jolloin yksi mittaus kuluttaa 64 kilotavua tilaa. 

RS-485-yhteys ylemmälle tasolle toteutettiin Maxim-yhtiön RS-485-ohjainpiirillä 

MAX487. Sen suurin datansiirtonopeus on datalehden mukaan 250 kilobittiä sekunnis-

sa, ja siinä on jännitteen nousunopeusrajoitus (slew rate –rajoitus), mikä parantaa tie-

donsiirron luotettavuutta. Vaadittu siirtonopeus oli 9600 bittiä sekunnissa, joten piirin 

nopeus riittää erinomaisesti. Tätä piiriä ei sen sijaan voida käyttää keräily-yksikön ja 

mitta-antureiden välisen yhteyden väyläohjaimena, sillä 250 kbps:n datanopeus ei riitä 

kiihtyvyysmittauksen siirtoon. Vaikka mittapisteet ovat 12-bittisiä, niistä kukin siirre-

tään kahtena tavuna siten, että ylimääräiset neljä bittiä lähetetään nollina. Näin saadaan 

vähennettyä tarvittavan prosessoinnin määrää sekä lähettävässä anturiyksikössä että 

vastaanottavassa keräily-yksikössä. Mittapisteet myös tallennettiin keräily-yksikön 

muistiin siten, että kukin 12-bittinen mittaus kulutti yhden 16-bittisen muistipaikan. 

Koska mittaustaajuus oli 20 kHz, ja kukin mittapiste lähetettiin 16 bittinä, saadaan vaa-

dituksi tiedonsiirtokapasiteetiksi 

kbps313 bps 320000bit16
s
120000 ≈=⋅ . 
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Lisäksi jokaista tavua kohden täytyy lähettää ainakin start- ja stop-bitti sekä mahdolli-

sesti pariteetti. Olettamalla, että lähetetään start-, stop- ja pariteettibitti saadaan tiedon-

siirtovaatimukseksi noin 430 kbps. Väyläohjaimena käytettiin Maximin piiriä MAX485, 

jonka suurin tiedonsiirtonopeus on datalehden mukaan 2,5 Mbps. Sarjaliikenteen no-

peudeksi asetettiin 625 kbps.  

Usean anturin ja keräily-yksikön yhdistämiseksi oli kaksi perusvaihtoehtoa: moni-

kanavainen keräily-yksikkö ja väylätoteutus. Näistä valittiin väylätoteutus, koska siinä 

antureita voidaan väylän pituuden ja keräily-yksikön tehonsyöttökyvyn määräämään 

kappalemäärän ylärajaan saakka liittää yhteen keräily-yksikköön haluttu määrä. Näin 

saadaan joustavampi järjestelmä kuin monikanavaisen keräily-yksikön tapauksessa, 

jossa kanavia voi olla ylimääräisenä tai niitä voi olla liian vähän. Väyläratkaisun heik-

koina puolina voidaan mainita luontaisesti pienempi luotettavuus (yksi vika voi hel-

pommin katkaista yhteyden kaikkiin antureihin) ja mahdolliset kaapelointiongelmat 

(antureiden lisääminen ja poisto). Keräily-yksikkö toimii anturiväylän isäntälaitteena, 

mutta on ylemmän tason väylän (nyt valittu Modbus RTU) orjalaite. Näin lukuisia ke-

räily-yksiköitä voidaan tarvittaessa liittää yhteen ylemmän tason väylään. Keräily-

yksikön ja antureiden muodostaman mittausjärjestelmän periaate on esitetty kuvassa 

5.1. 

KERÄILY-
YKSIKKÖ

ANTURI-
YKSIKKÖ

ANTURI-
YKSIKKÖ

ANTURI-
YKSIKKÖ

ANTURI-
YKSIKKÖ

YLEMMÄN TASON
TIETOJÄRJESTELMIIN

ANTURIVÄYLÄ

 
Kuva 5.1  Keräily-yksikkö ja siihen liitettyjä mitta-antureita (periaate). Keräily-yksikkö toimii anturi-
väylän isäntälaitteena, mutta näkyy ylemmän tason väylälle orjalaitteena. 
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Vaatimusten mukaan keräily-yksikön tuli syöttää anturiyksiköille niiden tarvitsema teho 

anturiväylää pitkin. Anturiväylän fyysisenä toteutuksena käytettiin kaksiparista kierret-

tyä parikaapelia, jonka toista paria käytettiin RS-485-väylän A- ja B-signaalijohtimina 

ja toista tehonsyöttöjohtimina. Keräily-yksikön ottojännitteen on oltava tasajännitettä 12 

V:sta 30 V:iin. Ohjearvona on 24 V. Tästä jännitteestä muodostetaan step-down-

hakkurilla 7 V:n jännite, joka edelleen reguloidaan lineaariregulaattorilla keräily-

yksikön piireille sopivaan 5 V:iin. Hakkurilta saatava 7 V:n jännite viedään myös kulle-

kin anturiyksikölle, jossa se reguloidaan lineaariregulaattorilla 5 V:iin. Hakkurilta olisi 

voitu myös ottaa suoraan 5 V:n jännite ja syöttää sillä sekä keräily-yksikköä että antu-

reita, jolloin lineaariregulaattoreita ei olisi tarvittu. Käytetyn järjestelyn etuna on kui-

tenkin tähän nähden suurempi häiriönsietokyky. 

Kytkennästä suunniteltiin nelikerroksinen piirilevy, jonka kaksi sisäkerrosta varattiin 

käyttöjännite- ja maatasoille. Kaikki komponentit hakkurin kelaa ja liittimiä lukuun 

ottamatta olivat pintaliitoskoteloituja. Kela kiinnitettiin pilot-järjestelmien keräily-

yksiköissä muoviruuvilla piirikorttiin. Kuvassa 5.2 on valokuva koteloidusta keräily-

yksiköstä ja kahdesta siihen liitetystä kiihtyvyys/lämpötila-anturista.  
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Kuva 5.2  Keräily-yksikkö (oik.) ja kaksi siihen liitettyä kiihtyvyyttä ja lämpötilaa mittaavaa anturiyksik-
köä. Keräily-yksikössä oikealla hakkuripiiri, keskellä SRAM-muisti ja vasemmalla keskellä mikro-ohjain. 
Vasemmanpuoleisen anturin johdottoman liittimen sisällä on terminointivastus. 

 

Ohjelmistosuunnittelu.  Keräily-yksikön ohjelmistokehitys tehtiin pääosin C-kielellä 

käyttäen CCS-yhtiön PICC-kääntäjää. Osa rutiineista kirjoitettiin assembler-kielellä. 

Näitä oli esimerkiksi mittatiedon vastaanotto ja tallennus muistiin, joiden suorittamiseen 

kääntäjän generoima koodi oli liian hidasta. 

Keräily-yksikköön toteutettiin Modbus RTU-protokollan orjalaiteosa. Erillistä protokol-

lapiiriä ei Modbus:n tapauksessa tarvita, sillä protokolla on varsin yksinkertainen ja sen 

spesifikaatiot ovat vapaasti ladattavissa Internetistä. Keräily-yksikköön toteutettiin kak-

si rekisteriä: Holding-rekisterin avulla laitetta ohjataan ja sen parametreja voidaan muut-

taa, Input-rekisteriin tallennetaan mitta-antureilta luettu data. Input-rekisteriä käyttäjä 

voi vain lukea, Holding-rekisteriä sekä lukea että kirjoittaa. Holding-rekisterin koko on 

20 16-bittistä muistipaikkaa, ja se sijaitsee mikro-ohjaimen sisäisessä muistissa. Ulkoi-

nen muisti näkyy käyttäjälle Input-rekisterinä, joten sen koko riippuu ulkoisen muistin 

koosta. Modbus-protokollan käyttämän 16-bittisen rekisteriosoituksen vuoksi Input-
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rekisterin suurin mahdollinen koko on 216 = 65536  = 64k muistipaikkaa, josta kukin on 

16 bitin levyinen. Tämä on saman verran kuin käytetyn ulkoisen muistipiirin kapasiteet-

ti. Ohjelmistosta pyrittiin kuitenkin tekemään helposti sovitettava suuremmille muisti-

määrille, joten Holding-rekisterin yksi muistipaikka varattiin osoittamaan ulkoisen 

muistin pankkia. Jos laitteeseen vaihdettaisiin esimerkiksi kaksi kertaa nykyisen kokoi-

nen muisti, se näkyisi kahtena 64 kilosanan muistipankkina (Input-rekisterinä), joista 

aktiivista voitaisiin vaihtaa Holding-rekisterin pankkimuistipaikan arvoa muuttamalla. 

Taulukossa 5.1 on esitetty keräily-yksikön Holding-rekisterin sisältö. Taulukossa 5.2 

puolestaan on kuvattu Input-rekisterin periaatteellinen rakenne. 

Taulukko 5.1  Keräily-yksikön Holding-rekisterin sisältö. Kukin muistipaikka on 16 bittiä leveä. 

Osoite Muisti- 
paikan nimi 

Kuvaus 

0 Device ID Laitteen Modbus-ID 
1 Sensor ID Sen anturin numero, jolta seuraava mittaus halutaan hakea 
2 MeasID Mittauksen tunnus anturilla 
3 MeasControl Kontrollimuistipaikka: tänne sijoitetaan onnistuneen mittauk-

sen jälkeen mittauksen numero, epäonnistuneen jälkeen nolla. 
4 Register 

Bank 
Input-rekisterin pankki (64 kWord/pankki). Alkaa nollasta (nyt 
asennettuna vain pankki nolla). 

5 Start Address Tallennuksen alkuosoite 
6 DataLen Mittauksen pituus (16-bittistä sanaa). Tämän perusteella pää-

tellään, onnistuiko mittaus. 
7 Recvd Data-

Len 
Viimeksi haetun mittauksen pituus (16-bittistä sanaa). 

8-16  Varattu myöhempää käyttöä varten 
17 Baud Rate Bauditaajuus. 
18 Parity Pariteetti. 
19 Flags Liput (bittejä; numero kertoo position)  

    0: Tallenna HoldingRegister EEPROM:iin. 
    1: Alusta UART uudestaan. 

 

Taulukko 5.2  Input-rekisterin rakenne (periaate). 

Osoite Nimi 
0x0000 mittadata-alkio (16-bittiä) 
0x0001 mittadata-alkio (16-bittiä) 
0x0002 mittadata-alkio (16-bittiä) 

... ... 
0xFFFE mittadata-alkio (16-bittiä) 
0xFFFF mittadata-alkio (16-bittiä) 
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Mitta-anturien ja keräily-yksikön välisen tiedonsiirron protokollasta haluttiin mahdolli-

simman yksinkertainen, koska kiihtyvyysmittauksen tapauksessa tietoa täytyy siirtää ja 

tallentaa niin nopeasti, että prosessointiin ei jää paljon aikaa. Sopivaa valmista protokol-

laa ei löydetty, joten päädyttiin suunnittelemaan uusi. Tarkastellaan mittauksen hakua 

anturilta esimerkin avulla. 

Oletetaan, että käyttäjä haluaa hakea anturilta numero X mittauksen numero Y. Antureil-

le on annettava numerot (ID:t) ohjelmointivaiheessa. Mittausten numerot puolestaan 

riippuvat anturista. Esimerkiksi käytetyissä kiihtyvyys/lämpötila-antureissa luku 1 vas-

taa lämpötilamittausta, 2 kiihtyvyysmittausta. Käynnistääkseen mittauksen haun käyttä-

jä kirjoittaa ensin anturin numeron (X) Holding-rekisterin muistipaikkaan 1 (Sensor ID). 

Tämän jälkeen käyttäjä voi kirjoittaa halutessaan haettavan mittauksen oletetun pituu-

den muistipaikkaan 6 (DataLen). Tämän perusteella keräily-yksikkö MeasControl-

muistipaikan arvon mittauksen haun päätyttyä. Mittauksen käyttäjä käynnistää kirjoit-

tamalla muistipaikkaan 2 (MeasID) mittauksen numeron (Y). Keräily-yksikkö lähettää 

mittauspyynnön. Mittauspyyntö koostuu kahdesta huomiotavusta (määritelty heksa-

desimaaliarvoksi 0xF0), anturin tunnuksesta (X) ja mittauksen tunnuksesta (Y). Jos antu-

ri X on väylällä, se suorittaa mittauksen Y ja lähettää tuloksen keräily-yksikölle. Keräi-

ly-yksikkö tallentaa väylältä saapuvaa dataa muistiinsa, kunnes datassa on riittävän pit-

kä tauko (n. 500 ms). Tämän jälkeen keräily-yksikkö päättelee saapuneen datan määrän 

ja asettelee Holding-rekisterin MeasControl- ja Recvd DataLen –kentät tämän perusteel-

la. 

Protokolla on todella yksinkertainen. Tästä saavutetaan se etu, että lähettävän anturin ei 

tarvitse tehdä datalle mitään ennen lähetystä eikä keräily-yksikön toisaalta myöskään 

tarvitse käsitellä dataa mitenkään: pelkkä muistiin tallennus ja muistiosoittimen inkre-

mentointi riittävät. Haittapuolena on kuitenkin se, ettei antureita voida tällä protokollal-

la mitenkään konfiguroida, useammalle anturille ei voida lähettää ohjeita yhtä aikaa eikä 

antureilta voida lukea tietoa niiden sisältämistä mittauksista tai muista asetuksista (paitsi 

asettamalla jokin mittaus-ID anturissa vastaamaan anturin tietojen lähettämistä). On 

selvää, että laajempaa käyttöä ajatellen protokollaa pitäisi huomattavasti kehittää. Väy-

lään on huomiosekvenssin ansiosta mahdollista implementoida uusia toimintoja tuhoa-

matta yhteensopivuutta vanhoihin antureihin, koska nykyisen protokollan mukaiset an-
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turit eivät reagoi mitenkään komentoihin, jotka eivät ala tällä huomiosekvenssillä. Toi-

saalta tällaisessa pienimuotoisessa tutkimuskäytössä anturit on yleensä mahdollista oh-

jelmoida uudestaan, joten tilanne on lähinnä teoreettinen. 

Laitteiston testaaminen.  Laitteiston valmistuttua keräily-yksikköä testattiin yhdessä 

erilaisten mitta-antureiden kanssa laboratoriossa. Väyläohjainten, prosessorin ja tehon-

syötön havaittiin toimivan kuten pitikin. Keräily-yksikölle kirjoitettiin yksinkertainen 

muistitestiohjelma, joka kirjoitti eri lukuja jokaiseen ulkoisen muistin muistipaikkaan, 

luki nämä luvut ja varmisti muistin toiminnan oikeellisuuden. Havaittiin, että kaikki 

muistipaikat toimivat tässä testissä oikein. Sulautetun ohjelmiston vakautta testattiin eri 

tilanteissa. Testeissä havaittiin muutamia sarjaliikennepuskurin ylivuodoista johtuvia 

ongelmia, jotka korjattiin. Korjausten jälkeen keräily-yksikkö toimi vaatimusten mukai-

sesti. 

Laboratoriotestien lisäksi laitteistoa testattiin ja testataan edelleen kahdessa pilot-

järjestelmässä. Pilot-järjestelmien varsinainen tarkoitus ei ole pilotoida elektroniikkaa 

(antureita tai keräily-yksikköä), vaan kunnonvalvonta- ja etädiagnostiikkakonsepteja ja 

niihin liittyvää tiedonsiirtoa sekä tuottaa mittatietoa analyysi- ja diagnoosimenetelmien 

tutkimista varten. Elektroniikan toiminta on kuitenkin välttämätöntä päätarkoituksen 

toteuttamisessa, ja elektroniikkasuunnitteluun ja asennusten toteutukseen liittyi mielen-

kiintoisia haasteita, koska laitteistojen toimintaympäristöt ovat verrattain vaativia. Tar-

kastellaan seuraavissa kahdessa kappaleessa näitä kahta pilot-järjestelmää. 

5.2 Pilot-asennus sellutehtaalla 

5.2.1 Nykyinen tilanne 

UPM-Kymmenen Kuusanniemen sellutehtaalle rakennettiin keväällä 2004 kunnonval-

vonta- ja etädiagnostiikkakoejärjestelmä. Tästä pilot-järjestelmästä kerrotaan myös dip-

lomityössä (Rautiainen, 2004a). Järjestelmä on edelleen toiminnassa. Kohteena on val-

kaisulinja 4:llä sijaitseva massapumppu, jota pyörittää Siemensin 630 kW:n nelinapai-

nen oikosulkumoottori. Moottorin D-pään laakeriin asennettiin yksi kiihty-

vyys/lämpötila-anturi, pumpun laakeriin toinen. Anturit liitettiin keräily-yksikköön RS-

485-väylällä, kuten edellä on kuvattu. Keräily-yksikkö koteloitiin alumiinikoteloon. 
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Koteloon asennettiin D-liittimet anturien ja keräily-yksikköä ohjaavan PC:n liittämistä 

varten. Keräily-yksikön tehonsyöttö tapahtuu samassa kaapelissa kuin tiedonsiirto PC:n 

ja keräily-yksikön välillä. Kuvassa 5.3 on valokuva Kuusanniemen sellutehtaalta. Oike-

alla näkyy keräily-yksikkö (kiinnitettynä kaapelihyllyyn), vasemmalla valvottava moot-

tori ja siihen kiinnitetty kiihtyvyys/lämpötila-anturi. 

 

Kuva 5.3  Keräily-yksikkö kiinnitettynä kaapelihyllyyn (oikealla) ja mitta-anturi moottorin D-pään laake-
rissa. Keräily-yksiköltä lähtee kaapeli myös sähkötilassa olevalle PC:lle. 

PC-tietokone sijoitettiin läheiseen sähkötilaan. Tietokoneella ajetaan Windows-

ohjelmaa, joka hakee keräily-yksikön välityksellä kummaltakin anturilta kiihtyvyys- ja 

lämpötilamittauksen tunnin välein. Mittaustulokset tallennetaan kukin omaan tiedos-

toonsa. Tiedoston nimestä käy ilmi anturin ja mittauksen tunnus sekä mittauksen päi-

vämäärä ja kellonaika. PC:hen on kytketty GSM-modeemi, jonka avulla siihen voidaan 

ottaa etähallintayhteys tai FTP-yhteys tiedostojen siirtoa varten. Etähallintaohjelmana 

käytettiin RealVNC:tä. GSM-modeemiyhteyden nopeus on vain 9600 bps, mutta se riit-

tää yksinkertaisten tehtävien suorittamiseen graafisen etähallintayhteyden yli. Kuvassa 

5.4 on havainnollistettu kunnonvalvontapilotin rakennetta. Kuvaan merkittyä 

WWW/FTP-palvelinta ei tällä hetkellä ole olemassa. Sellainen on kuitenkin tarkoitus 
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tulevaisuudessa tehdä. Tehtaan henkilöstöllä olisi tällöin mahdollisuus päästä käsiksi 

kunnonvalvontatietoon ja –analyyseihin Internetin välityksellä. 

FTP/
WWW-
palvelin

LTY

Etädiagnostiikka

Sähkötila

FTP-
palvelin

Keräily-
yksikkö

M
A,T

Jälkilajittelun 1-portaan massapumppu

RS-485

Modbus
RS-485

Valkaisulinja 4

UPM-Kymmene Kuusanniemi

GSM

Internet

A,TAnturit

P

 

Kuva 5.4  Kuusanniemen sellutehtaan kunnonvalvonta- ja etädiagnostiikka-pilot-järjestelmän rakenne 
(Rautiainen, 2004a). Sähkötilaan sijoitettu PC ohjaa Modbus RTU –väylän välityksellä keräily-yksikköä, 
joka hakee mittatietoa moottoriin (M) ja pumppuun (P) sijoitetuilta kiihtyvyys/lämpötila-antureilta. 
PC:hen voidaan olla yhteydessä LTY:ltä GSM-modeemin välityksellä. FTP- tai WWW-palvelin, jonka 
kautta tehtaan henkilökunta pääsee käsiksi mittatietoon ja analyyseihin, on tarkoitus ottaa käyttöön tule-
vaisuudessa.  

Kunnonvalvontapilottia ei ole millään tavoin yhdistetty tehtaan tietojärjestelmiin. Näin 

toteutettuna kunnonvalvontalaitteistosta ei aiheudu minkäänlaisia häiriöitä tehtaan toi-

minnalle. Haittapuolena on uuden kaapeloinnin tarve: vaikka PC-tietokone sijaitsee vain 

reilun kymmenen metrin päässä valvottavasta kohteesta, aiheutui uuden kaapelin asen-

tamisesta noin neljännestunnin työ, jota suorittamassa oli useampi sähköasentaja. Jos 

kunnonvalvontajärjestelmä toteutettaisiin tällä periaatteella suuremmassa mittakaavassa 

(suurimmillaan koko tehtaalla), kannattaisi kaapeloinnin sijasta todennäköisesti käyttää 

esimerkiksi langatonta lähiverkkoa yhdistämään pieniä anturiverkkoja.  

5.2.2 Kehitysmahdollisuuksia 

Nykyisellään mittatiedon hakua tehtaalta ei ole automatisoitu, vaan käyttäjän täytyy 

avata yhteys, käynnistää FTP-asiakasohjelma, etsiä haluttu tiedosto palvelimelta ja lada-

ta se omalle koneelleen. Tämä voitaisiin automatisoida esimerkiksi käyttämällä yksin-

kertaista skriptiä, joka hakee tietoja tiettyihin aikoihin ja tallettaa ne tietokantaan. Tieto-
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kannan perusteella voitaisiin myös automaattisesti päivittää WWW-sivua, joka voisi 

esimerkiksi sisältää lämpötilakuvaajan ja spektrianalyysin tuloksia sekä mahdollisuuden 

ladata mittaustietoja käyttäjän koneelle. Sivu voisi haluttaessa olla salasanasuojattu, 

jolloin vain tehtaan henkilökunnalla ja hankkeen tutkijoilla olisi sinne pääsy. 

Keräily-yksikköä ohjaavassa PC:ssä ajettavaa mittausohjelmaa olisi kehitettävä. Nykyi-

sellään sen voi asetella tekemään tiettyjä mittauksia (tässä tapauksessa kaksi kiihtyvyys- 

ja kaksi lämpötilamittausta) tietyn ajan välein. Näin ollen ei ole mahdollista esimerkiksi 

mitata lämpötiloja tiheämmin kuin kiihtyvyyksiä. Lisäksi ohjelma tallentaa jokaisen 

mittauksen omaan tiedostoonsa, mikä ei ole lämpötilamittausten kohdalla kovin tarkoi-

tuksenmukaista. Tästä aiheutuu mm. se haitta, että hakemistolistauksen hakemiseen 

tarvittava aika kasvaa nopeasti mittausten edetessä. Mittaus-PC:llä voitaisiinkin ajaa 

ajastettua skriptiä, joka tekee uusista mittauksista esimerkiksi päivän välein yhden hä-

viöttömästi pakatun tiedoston. Näin saataisiin tiedostojen kappalemäärä ja pakkauksen 

ansiosta myös koko pienemmäksi, jolloin tiedonsiirto tehtaan ja yliopiston välillä hel-

pottuisi. 

GSM-modeemin nopeus riittää hyvin mittatiedon siirtoon, mutta etähallintaa varten se 

on hiukan liian hidas. GSM-modeemit voitaisiin korvata GPRS-yhteydellä, jolla voitai-

siin saavuttaa lähes kymmenkertainen nopeus. GPRS-yhteyden käyttöön liittyy kuiten-

kin selvitettäviä kysymyksiä. Yleensä GPRS-verkoissa yhteyden luonti tapahtuu siten, 

että GPRS-laite ottaa yhteyden Internet-palveluntarjoajaan, joka antaa laitteelle IP-

osoitteen dynaamisesti. IP-osoite voi olla joka yhteydellä eri, joten tehtaalla sijaitsevaan 

palvelimeen ei voida suoraan ottaa yhteyttä. Tässä tapauksessa tehtaalla sijaitseva PC 

voitaisiin ohjelmoida ottamaan yhteys etähallintatietokoneeseen tietyin väliajoin ja siir-

tämään mittaustiedot. Etähallinnan kannalta tämä olisi kuitenkin sikäli huono ratkaisu, 

että koneeseen ei voitaisi ottaa yhteyttä milloin tahansa. Tätä ongelmaa voitaisiin kiertää 

esimerkiksi käyttämällä GPRS-yhteyden kanssa rinnakkaista GSM-modeemiyhteyttä, 

jonka kautta mittaus-PC voidaan asettaa avaamaan uusi GPRS-yhteys. 

Siirrettävän mittatiedon määrää voitaisiin myös pienentää laskemalla kiihtyvyysanturei-

den tuottaman tiedon verhokäyräspektri mittaus-PC:llä. Nykyinen toteutus vastaa edelli-

sessä luvussa esiteltyä analyysiä globaalilla hallintatasolla. Osa mittauksista olisi kui-
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tenkin siirrettävä yliopistolle kokonaan, koska mittausten tuottamalle raakadatalle on 

käyttöä analyysi- ja luokittelututkimuksessa. 

5.3 Pilot-asennus pienvesivoimalassa 

Toinen kunnonvalvontapilotti asennettiin syksyn 2004 aikana Tirvan pienvesivoimalaan 

Valkealassa, Kouvolan lähellä. Pilot-kohteessa halutaan tutkia kunnonvalvonnan ja etä-

diagnostiikan käyttöä pienessä, miehittämättömässä voimalaitoksessa. Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston (LTY) Sähkötekniikan osasto on laajemminkin mukana hajautet-

tuun voimantuotantoon liittyvässä tutkimuksessa Tirvassa: mm. kestomagneettitahti-

generaattori, johon kunnonvalvontalaitteisto asennettiin, on suunniteltu ja rakennettu 

yliopistolla. 

Generaattoriin asennettiin kolme kiihtyvyysanturia, joista kukin sisältää myös lämpöti-

lamittauksen. Antureista kaksi asennettiin radiaalisuuntaisesti (yksi kummankin pään 

laakeriin), kolmas aksiaalisuuntaisesti (aksiaalista kuormaa kannattelevaa laakeria var-

ten). Lisäksi generaattoriin asennettiin kosteus- ja lämpötila-antureita, jotka kaikki oli 

liitetty yhteen anturiyksikköön.  

Generaattori sijaitsee noin kymmenen metrin syvyydessä veden alla, joten antureiden ja 

keräily-yksikön suunnittelussa oli erityisesti huomioitava ympäristöolosuhteet. Osa an-

tureista on generaattorin sisällä, paineistetussa ilmatilassa, osa vesitilassa. Keräily-

yksikkö sijaitsee generaattorin runkoputken ulkopuolella, vesitilassa. Keräily-yksikköä 

varten suunniteltiin vahva teräskotelo, joka kestää veden aiheuttaman paineen. Tarvitta-

vat kaapelit vietiin kotelon läpi tarkoitusta varten poratuista rei'istä ja tämän jälkeen 

kotelo täytettiin epoksimassalla. Kuvassa 5.5 on valokuva keräily-yksiköstä kotelossaan 

ennen kotelon massausta. 
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Kuva 5.5  Tirvan pilottia varten rakennettu keräily-yksikkö kotelossaan. Kaapelia keräily-yksiköltä PC:lle 
varattiin noin 50 metriä, anturiväylälle vähemmän. Keräily-yksikkö on sijoitettu anturiväylän keskelle, 
joten siitä lähtee kaksi anturiväyläkaapelia. Keräily-yksikön edessä on yksi kiihtyvyys/lämpötila-anturi. 
Ennen asennusta keräily-yksikön kotelo täytettiin epoksilla ja kansi ruuvattiin kiinni. 

 

Keräily-yksiköltä lähtee RS-485-väylä antureille ja voimalan valvomossa sijaitsevalle 

PC:lle, joka ohjaa myös laitoksen automaatiota ja mahdollistaa etähallinnan. PC:llä aje-

taan samanlaista, mittauksia tiedostoon keräävää ohjelmaa kuin Kuusanniemen pilotti-

kohteessakin, ja PC:hen voidaan ottaa RealVNC-yhteys. 

Yhteys PC:ltä LTY:lle on tälle hetkellä toteutettu samanlaisella GSM-modeemilla kuin 

Kuusanniemen pilotissa. Vesivoimalaan tulee kuitenkin puhelinlinja, jota hyödyntämäl-

lä on tällä hetkellä toteutettu voimalan etähallinta ja energiamittareiden luenta. Tulevai-

suudessa on tarkoitus selvittää mahdollisuutta käyttää tätä yhteyttä myös kunnonval-

vonnan tiedonsiirtotarpeisiin. Tarkoitus on myös ottaa käyttöön paikallinen mittatiedon 

analyysi valvomon PC-koneella. Nykyisellään kunnonvalvontajärjestelmä on eri väyläl-

lä kuin laitosohjaus, joka sekin kuitenkin käyttää Modbus RTU –protokollaa RS-485-

yhteydellä. Kunnonvalvontajärjestelmä voitaisiin siten jatkossa näin haluttaessa helposti 
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liittää samalle väylälle laitosohjauksen kanssa. Kuvassa 5.6 on esitetty Tirvan kunnon-

valvontapilotin periaatteellinen rakenne. 

FTP/
WWW-
palvelin

LTY
Etädiagnostiikka

Ohjaustila

FTP-
palvelin

Keräily-
yksikkö

G
A,T

Pienvesivoimageneraattori

RS-485
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RS-485

Tirvan pienvesivoimala

Anturit
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T

Puhelinverkko
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Kuva 5.6 Tirvan kunnonvalvontapilotin periaatteellinen rakenne. Keräily-yksikköä ohjaa PC, jonka kiin-
tolevylle mittatieto tallennetaan. PC:hen saadaan etähallintayhteys VNC-ohjelmalla, ja tiedostoja voidaan 
siirtää FTP-protokollalla. 

 

5.4 Yhteenveto 

Pilot-järjestelmät asennettiin kahteen varsin erityyppiseen kohteeseen: Kuusanniemen 

sellutehtaalle ja Tirvan pienvesivoimalaan. Järjestelmät toimivat hyvin, ja niiden avulla 

voidaan tutkia kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan konsepteja sekä kerätä mittatietoa 

analyysi- ja luokittelumenetelmätutkimusta varten. Keräily-yksikkö on osoittautunut 

toiminnaltaan luotettavaksi: yhtään toimintahäiriötä tai –virhettä ei ole tapahtunut. Ha-

vaittiin myös, että samaa keräily-yksikköä voidaan käyttää hyvin erilaisissa ympäris-

töissä, kunhan olosuhdesuojauksesta huolehditaan.  

Keräily-yksikkö konseptina osoitti myös toimivuutensa testeissä. Sen käytöllä saavute-

taan se varsin merkittävä etu, että tietyn kohteen anturointiin tarvitaan vain yksi tietolii-

kenne- ja tehonsyöttöliityntä. Esimerkiksi vesivoimapilotin tapauksessa koko kunnon-

valvonta-anturointi näkyy generaattorin ulkopuolelle vain yhtenä kaksiparisena kaapeli-

na, joka täytyy yhdessä generaattorin syöttämien johtimien kanssa tuoda sähkötilaan. 

Toisaalta myös keräily-yksikön luotettavan toiminnan merkitys korostuu: jos keräily-
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yksikkö lakkaa toimimasta, ei miltään generaattoriin liitetyistä antureista saada mittatie-

toa. 
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6 YHTEENVETO 

Tekniikan kehittymisen ja tarvittavan instrumentoinnin halpenemisen myötä teollisuu-

dessa on viime vuosina lisääntynyt mielenkiinto ennakoivaa kunnonvalvontaa kohtaan. 

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla pyritään minimoimaan kunnossapitokustannukset pie-

nentämällä seisokkiaikaa ja eliminoimalla turhat koneiden ja laitteiden vaihtamiset ja 

huollot. Ennakoiva kunnonvalvonta ja sen tulosten perusteella toimiva, kuntoon perus-

tuva kunnossapito vaativat kuitenkin enemmän tietotaitoa kuin perinteinen, tilastollinen 

kunnossapito. Tästä syystä kunnonvalvonta ja kunnossapito halutaan usein joko keskit-

tää konsernin sisällä toimivalle kunnossapitoyksikölle tai siirtää ulkopuolisen kunnos-

sapitoyrityksen hoidettavaksi. Tällöin kunnonvalvonta-anturoinnin tuottama tieto tai 

tämän tiedon perusteella tehtyjen analyysien tulokset on siirrettävä teollisuuslaitoksen 

ulkopuolelle. 

Tässä työssä tarkasteltiin sähkökoneiden online-kunnonvalvonnan ja etädiagnostiikan 

tiedonsiirtoa. Perustehtävänä on siirtää tieto valvottavien koneiden kunnosta mitta-

antureilta diagnostiikan käyttöön. Diagnostiikka voi sijaita samassa teollisuuslaitoksessa 

kuin valvottavat kohteet. Tällöin ketju ulottuu teollisuuden tietojärjestelmähierarkian 

kenttätasolta (anturit) teollisuuslaitoksen hallintatasolle (toimistotyöasemat). Jos diag-

noosit tehdään teollisuuslaitoksen ulkopuolella (etädiagnostiikka), ulottuu myös tiedon-

siirtoketju teollisuuslaitoksen ulkopuolelle. Tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan 

tiedonsiirtoa kenttätasolla olemassa olevia väyliä hyödyntäen.  

Työssä luotiin katsaus joihinkin sähkökoneiden tyypillisiin vikaantumismekanismeihin 

ja vikoihin. Näiden havaitsemista kiihtyvyys- ja lämpötilamittauksin tarkasteltiin. Mit-

tausten tuottamille tietomäärille pyrittiin arvioimaan suuruusluokka huomioiden vikojen 

syntymekanismit. Työssä arvioitiin eri tiedonsiirtoväylien ja –protokollien (Profibus 

DP, Modbus RTU, CAN/DeviceNet, TCP/IP ja Modbus over TCP/IP) aiheuttamaa tie-

donsiirron overheadia ja siten todellisia eri mittausten tiedonsiirtovaatimuksia näillä 

väylillä/protokollilla. Tämän perusteella arvioitiin, kuinka monen valvottavan sähköko-

neen kunnonvalvonta-anturoinnin tuottama tieto voidaan tiedonsiirtokapasiteettivaati-

muksen perusteella kullakin väylällä siirtää. Havaittiin, että useimmissa tapauksissa 

väylien kapasiteetti riittää laajankin kunnonvalvontajärjestelmän tarpeisiin. 
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Työssä tarkasteltiin myös tiedonsiirtoa valvottavan teollisuuslaitoksen ja etädiagnostii-

kan välillä sekä etädiagnostiikkaa yleensä. Erilaisia etädiagnostiikkakonsepteja esitel-

tiin, ja pohdittiin niihin liittyviä kysymyksiä. Suurinta valvottavien sähkökoneiden mää-

rää arvioitiin, kun tiedonsiirtoyhteytenä käytetään GSM-modeemia, GPRS-yhteyttä, 

UMTS-verkkoa, lankapuhelinverkkoa ja laajakaista-Internet-yhteyttä.  

Kunnonvalvonta- ja etädiagnostiikkatutkimusta varten suunniteltiin ja toteutettiin mitta-

ustiedon keräily-yksikkö, johon voidaan liittää monenlaisia kunnonvalvonta-antureita. 

Keräily-yksikön, siihen liitettyjen antureiden sekä tiedonkeruun ja etädiagnostiikkayh-

teyden muodostamaa järjestelmää pilotoitiin sellutehtaalla ja pienvesivoimalassa. Järjes-

telmät toimivat hyvin, ja niiden avulla voidaan jatkaa etädiagnostiikkakonsepteihin ja 

tiedonsiirtoon liittyvää tutkimusta sekä kerätä mittatietoa analyysi- ja luokittelututki-

muksiin. 

Työn tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa kunnonvalvonta- ja etädiagnostiikka-

konsepteja. Sekä kenttätason että globaalin hallintatason tiedonsiirtokapasiteettivaati-

mukset on selvitettävä konseptin suunnittelun alkuvaiheessa. Jatkotutkimusta tiedonsiir-

ron toteutusmahdollisuuksista erityyppisissä tilanteissa, tietoturvakysymyksistä sekä 

kunnonvalvonnan tiedonsiirron ja tiedonkeruun yhdistämisestä muihin järjestelmiin 

tarvitaan kuitenkin vielä. 
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