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1 JOHDANTO 
Energian hinnan noustessa ja päästyrajoitusten tiukentuessa joudutaan jatkuvasti 

kehittämään keinoja koneiden taloudellisuuden parantamiseksi. Henkilöautoissa 

on muutaman vuoden ajan ollut markkinoilla hybridiratkaisuja, joissa on 

mahdollista käyttää polttomoottorin rinnalla sähkömoottoria tai ajaa pelkällä 

sähkömoottorilla. Näissä ajoneuvoissa sähkömoottorin tarvitsema energia on 

varastoitu akkuihin. Kun samaa periaatetta sovelletaan työkonepuolelle, 

ongelmana on perinteisten akkujen ominaisuuksien riittämättömyys. Työkoneissa 

voidaan tarvita pienessä ajassa suurta tehoa, jota akku ei ominaisuuksiensa takia 

pysty antamaan. Akku ei myöskään pysty vastaanottamaan energiaa riittävän 

nopeasti, jos esimerkiksi kuorman laskuliikkeestä pyritään ottamaan energia 

talteen. Hyvänä vaihtoehtona akulle vaikuttaisi olevan superkondensaattori. 

(Tianliang, Qingfeng, Baozan  & Wen 2010, s. 12-18 ) 

 

Superkondensaattorit ovat kondensaattoreita, jotka pystyvät suurempien 

elektrodien ansiosta varastoimaan suurempia energiamääriä kuin perinteiset 

kondensaattorit. Tämän johdosta niiden energiatiheys on suuri ja ne soveltuvat 

hyvin liikkuvien työkoneiden energiavarastoksi. Lisäksi niiden etuja akkuihin 

verrattuna on nopeampi latautuminen ja mahdollisuus antaa hyvin paljon energiaa 

pienessä ajassa. Haasteita superkondensaattorien käytössä aiheuttavat niiden 

lämpeneminen ja suurten jännitteiden aiheuttamat turvallisuusriskit. 

 

Tämän työn tarkoituksena on suunnitella superkondensaattoreista koostuva 

moduuli, joka voidaan kiinnittää liikkuvaan työkoneeseen osaksi sen voimalinjaa. 

Työssä keskitytään ensisijaisesti moduulin mekaanisen rakenteen suunnitteluun. 

Moduulien suunnittelussa pyritään noudattamaan järjestelmällisen suunnittelun 

periaatteita. Lopussa esitetään ja arvioidaan parhaan ratkaisuvaihtoehdon 

onnistumista ja jatkokehityksen tarvetta.  
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2 VÄRÄHTELYT LIIKKUVASSA TYÖKONEESSA 
Tässä kappaleessa pyritään tutkimaan tyypillisiä värähtelyjä, joille suunniteltava 

moduuli tulee todennäköisesti altistumaan. Työkoneen tapauksessa värähtely on 

yksinkertaisesti ilmaistuna koneen tai sen osan edestakaista liikettä 

tasapainoaseman ympärillä (Scheffer & Girhard 2004, s.13-14). Värähtelyt voivat 

olla joissain tilanteissa tavoiteltuja, mutta usein niitä pyritään välttämään ja 

vaimentamaan, koska ne voivat pahimmillaan vahingoittaa konetta tai sen osia. 

Selvitystyössä pyritään tutkimaan värähtelyjen lähteitä, -suuruuksia ja keinoja 

niiden vaimentamiseen. Lopussa yritetään myös arvioida suunniteltavaan 

moduuliin kohdistuvien värähtelyjen suuruuksia. 

 

Haitalliset värähtelyt voivat ilmetä koneissa esimerkiksi meluna, rakenteiden 

lisääntyneinä jännityksinä, kestoiän lyhenemisenä, käynnin epävarmuutena ja 

energiahäviönä (Pennala 1999, s. 17). Tässä työssä pyritään keskittymään 

rakenteiden jännityksiin ja kestoikään vaikuttaviin värähtelyihin, koska 

tarkoituksena on arvioida suunniteltavaan rakenteeseen kohdistuvia kuormituksia. 

 

2.1 Värähtelyjen lähteet 
Yleisesti värähtelyn lähteenä voi toimia jaksollinen heräte, satunnaisheräte, 

impulssiheräte tai systeemi voi olla itseherätteinen (Pennala 1999, s. 17–20). 

Tässä työssä suunniteltavan rakenteen tapauksessa tärkeimmät tarkasteltava 

herätteet ovat jaksolliset ja impulssiherätteet, koska ne ovat vallitsevassa 

asemassa käsiteltäessä liikkuvan työkoneen värähtelyjä.  

 

Jaksolliset herätteet voivat syntyä esimerkiksi pyörivien massojen 

epäkeskisyydestä tai massojen edestakaisesta liikkeestä. Myös väliaineen 

virtaukset voivat synnyttää jaksollisia herätteitä, mutta ne eivät tässä tapauksessa 

ole oleellisia. Tämän tyyppisiä herätteitä syntyy esimerkiksi lentokoneiden 

antenneissa ja savupiipuissa. Liikkuvassa työkoneessa jaksollisia herätteitä voisi 

synnyttää esimerkiksi moottori, pyörivät toimilaitteet ja liikkuvat toimilaitteet, joissa 

massa liikkuu edestakaisin. (Pennala 1999, s. 19) 
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Impulssiherätteet ovat iskumaisia ilmiöitä, jotka syntyvät tietyn liikemäärän 

omaavan massan törmätessä rakenteeseen. Yhtälailla niitä syntyy myös itse 

rakenteen törmätessä esteeseen. Liikkuvan työkoneen tapauksessa tällaisia 

herätteitä voi syntyä esimerkiksi törmäyksessä esteeseen tai renkaan osuessa 

monttuun ajotilanteessa. Myös kuormien nosto- ja lastaustilanteissa voi esiintyä 

iskumaisia ilmiöitä, jotka aiheuttavat impulssiherätteitä. (Pennala 1999, s. 19) 

 

2.2 Värähtelyjen johtuminen rakenteissa 
Runkorakenteessa tai muussa kiinteässä kappaleessa etenevä mekaaninen 

värähtely voi kulkea pitkiä matkoja vain vähän vaimentuen. Osa värähtelystä 

säteilee äänenä ilmaan ja osa vaimenee rakenteissa. Vaimentuminen riippuu 

rakenteiden muotoiluista, kiinnitystavoista ja materiaaleista. Täten koneiden 

suunnittelulla pystytään vaikuttamaan huomattavan paljon rakenteita pitkin 

johtuvien värähtelyiden suuruuteen. (Hentinen, Hynnä Lahti, Nevala, Vähänikkilä & 

Järviluoma 2002, s. 14-15) 

 

Rakenteita pitkin johtuvia värähtelyitä on mahdollista vaimentaa myös sitä varten 

suunnitelluilla vaimentimilla, jotka voivat olla joko passiivisia tai aktiivisia. 

Passiiviset vaimennuskeinot perustuvat rakenteiden liike-energian muuttamiseen 

joksikin muuksi energiamuodoksi, joka useimmissa tapauksissa on lämpö.  

Aktiivisilla vaimentimilla värähtelyt pyritään kumoamaan vastavoimalla tai  

-liikkeellä, joiden tuottamiseksi tarvitaan energiaa. (Hentinen ym. 2002, s 78) 

 

2.3 Värähtelyjen voimakkuudet erilaisissa työtilanteissa 
Työkoneiden värähtelyistä on heikosti saatavilla valmiita mittaustuloksia tai 

laskelmia värähtelyjen suuruusluokista. Tämän takia tuli etsiä vaihtoehtoisia tapoja 

niiden arviointiin. Jos tiedetään jonkin työkoneen ominaisuudet, olisi mahdollista 

laskea millaisia kiihtyvyyksiä koneen eri osissa tapahtuisi normaaleissa 

käyttötilanteissa tai ajettaessa ennalta määritetyn kokoiseen monttuun. Tämä ei 

kuitenkaan tuntunut tähän työhön tarkoituksenmukaiselta tavalta lähestyä 

ongelmaa. 
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Umeån yliopistossa on tehty tutkimusta värähtelyjen johtumisesta ihmiseen 

työkoneista. Tutkimuksen tavoitteen on ollut selvittää millaisten värähtelyjen 

vaikutuksen alaiseksi kuljettaja joutuu työkonetta ajaessaan. Mittaukset on tehty 

ISO 2631 –standardin mukaisesti, jossa määritellään koordinaatiston suunta 

kehon suhteen kuvan 1 mukaisella tavalla. Tuloksista on julkaistu kattava 

tietokanta monen erityyppisen ja -mallisen koneen mittaustuloksista. Nämä 

tulokset antavat suuntaa sille, millaisia värähtelyjä työkoneista voisi johtua myös 

suunniteltavaan moduuliin. (Whole-Body Vibration Database 2011) 

 

 
Kuva 1. ISO 2631 -standardin mukaiset koordinaatistojen suunnat värähtelyjen 

määrityksessä. (ISO 2631:1997) 

 

Värähtelytietokannassa on tällä hetkellä satoja mittaustuloksia erilaisista 

työkoneista. Tätä työtä varten tietokannasta poimittiin muutama työkone, joka voisi 

mahdollisesti olla suunniteltavan kondensaattorimoduulin käyttökohteena. 

Tarkastelun kohteeksi valittiin kolme pyöräkuormaajaa, telakaivuri, konttilukki ja 

terminaalitraktori. Pyöräkuormaajia valittiin mukaan useampi kappale, jotta 
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voidaan vertailla vastaavien työkoneiden värähtelyjä erilaisissa käyttötilanteissa. 

Vertailuun valitut koneet ja niistä mitattujen arvojen suuruudet on esitetty 

taulukoissa 1 ja 2 (Whole-Body Vibration Database 2011). 

 

Taulukko 1. Työkoneiden kuljettajiin kohdistuvien kiihtyvyyksien huippuarvoja. 

(Whole-Body Vibration Database 2011) 
   Maksimi kiihtyvyys 
Työkone Tyyppi Työtehtävä x (m/s2) y (m/s2) z (m/s2) 
Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Siirtoajo ilman 
kuormaa 

4,1 3,2 
 

6,6 

Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Murskeen 
kuormaaminen 

5,1 3,9 6,0 

CASE 1450 Telakaivuri Moreenin louhinta 6,7 8,9 8,4 
Peiner PPH 33 D Konttilukki Merikonttien kuljetus  - - - 
Terberg RT222 Terminaalitrakto

ri 
Perävaunujen 
kuljetus 

3,9 4,5 26,2 

Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Hiekan 
kuormaaminen 

4,0 5,0 7,0 

Volvo BM 4200 Pyöräkuormaaja Lumen auraaminen 1,9 1,6 13,0 
 

 

Taulukko 2. Työkoneista kuljettajiin kohdistuvien kiihtyvyyksien painotettuja 

tehollisarvoja. (Whole-Body Vibration Database 2011) 
   Kiihtyvyyden tehollisarvo 
Työkone Tyyppi Työtehtävä x (m/s2) y (m/s2) z (m/s2) 
Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Siirtoajo ilman 
kuormaa 

0,8 0,4 1,3 

Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Murskeen 
kuormaaminen 

0,5 0,4 0,7 

CASE 1450 Telakaivuri Moreenin louhinta 0,6 0,6 1,1 
Peiner PPH 33 D Konttilukki Merikonttien kuljetus  0,3 0,1 0,4 
Terberg RT222 Terminaalitrakto

ri 
Perävaunujen 
kuljetus 

0,4 0,4 0,4 

Caterpillar CAT 966 
C 

Pyöräkuormaaja Hiekan 
kuormaaminen 

0,5 0,4 0,7 

Volvo BM 4200 Pyöräkuormaaja Lumen auraaminen 0,2 0,3 0,5 

 

 

Tuloksia oli parhaiten tarjolla pyöräkuormaajista, joten niistä päätettiin ottaa 

vertailuun neljä eri työtehtävää tekevää konetta. Vertailtavien pyöräkuormaajien 

tarkasteltavat työtehtävät olivat siirtoajo ilman kuormaa, murskeen kuormaaminen, 

hiekan kuormaaminen ja lumen auraaminen. Tarkasteltaessa taulukosta 1 
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kiihtyvyyksien maksimiarvoja, voidaan todeta työtehtävän vaikuttavan 

kiihtyvyyksien maksimiarvoihin hyvin paljon. Työtehtävän vaikutuksen merkitystä 

korostaa myös se, että kolmessa mittauksessa neljästä on käytetty 

samanmerkkistä ja mallista työkonetta, mikä sulkee pois koneen mallin 

vaikutuksen tuloksiin. Etenkin lumen auraamisessa vaikuttaisi koneen 

pitkittäissuunnassa esiintyvän hyvin voimakkaita värähtelyjä, jotka johtuvat 

todennäköisesti auraan ajosuunnassa kohdistuvista iskuista. 

 

Tuloksista voidaan todeta, että pelkän koneen tyypin perusteella ei voida arvioida, 

millaisia värähtelyjä koneen työtehtävissä syntyy. Ainoastaan koneen pyörivien 

komponenttien aiheuttamat jatkuvasti tasaisena pysyvät värähtelyt voidaan 

päätellä koneen tyypin perusteella. Eniten komponentteja rasittavat värähtelyt 

syntyvät ajotilanteissa pinnan epätasaisuuksista ja työtehtävistä aiheutuvista 

värähtelyistä.  

 

Kun ei oteta huomioon koneen pyörivistä ja liikkuvista osista aiheutuvia 

värähtelyitä, kuljettajalla on mahdollisuus vaikuttaa ajotilanteesta johtuviin muihin 

värähtelyihin. Esimerkiksi käyttämällä kuormaimessa rauhallisia liikkeitä ja 

hidastamalla ajonopeutta suurten epätasaisuuksien kohdalla, on mahdollista 

vähentää huomattavan paljon ajotilanteesta johtuvia värähtelyjä. Tämän takia 

millekään konetyypille ja työtehtävälle on mahdotonta selvittää tarkkoja arvoja. 

Keskimääräisiä arvoja voitaisiin määrittää tekemällä mittaukset usealla kuljettajalla 

identtisinä pysyvillä työtilanteilla, jolloin tuloksista voitaisiin määrittää tyypillisimpiä 

arvoja värähtelyille kussakin työtilanteessa. 

 

2.4 Värähtelyn vaimentamisen keinoja 
Pyörivien osien aiheuttamien herätteiden synnyttämiä värähtelyjä ja ajotilanteista 

johtuvia värähtelyjä on mahdollista vaimentaa aktiivisilla ja passiivisilla ratkaisuilla. 

Useimmiten liikkuvissa työkoneissa käytetään passiivisia ratkaisuja niiden 

yksinkertaisten rakenteiden ja kohtuullisten kustannusten takia. Aktiivisella 

vaimennuksella saavutetaan kuitenkin tarvittaessa tehokkaampi vaimennus 

passiiviseen vaimennukseen verrattuna. Aktiivisilla ratkaisuilla on myös 
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mahdollista keskittyä vaimentamaan tiettyjä taajuuksia, jos ne on todettu 

haitallisiksi esimerkiksi rakenteiden ominaistaajuuksien takia. . (Hentinen, Hynnä 

Lahti, Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 26-27) 

 

2.4.1 Passiivinen vaimennus 
Passiiviset keinot perustuvat rakenteissa kulkevan liike-energian vaimentamiseen 

muuttamalla sitä lämmöksi. Passiivisilla keinoilla ei aina pystytä saavuttamaan 

riittävää ja optimaalista vaimennusta. Passiivinen vaimennus toteutetaan 

useimmiten rakenteen liitoksessa ja rakenneosien välissä. Lisäksi voidaan myös 

käyttää rakenteen pintaan kiinnitettäviä massavaimentimia ja niiden muunnelmia. 

(Hentinen, Hynnä Lahti, Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 29-40) 

 

Yksinkertaisimmillaan massavaimennin tarkoittaa massan poistoa tai lisäämistä 

jossain rakenteen kohdassa. Tämä keino soveltuu hyvin rajallisiin tarkoituksiin ja 

sillä ei voida saavuttaa erityisen tehokasta vaimennusta. Lisäksi passiivinen 

vaimennus voidaan toetuttaa käyttämällä rakenteessa suurivaimennuksisia 

metalleja, viskoelastisia polymeerejä tai muita värähtelyjä vaimentavia yhdistelmä 

materiaaleja. Näiden materiaalien käyttöä rajoittaa se tekijä, että useimmissa 

tapauksissa vaimennuskyky on kääntäen verrannollinen jäykkyyteen. (Hentinen, 

Hynnä Lahti, Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 29-30) 

 

Helpoin tapa vaimennuksen toteutuksessa useata kappaleesta koostuvassa 

rakenteessa on asettaa vaimennin rakenneosien väliin. Kyseistä vaimenninta 

voidaan mallintaa jousen ja vaimentimen yhdistelmällä tai häviöllisellä jousella. 

Yksinkertaisimmillan tällainen vaimennin on kumi rakenteen tärinäeristimenä, joka 

vastaa häviöllistä jousta. Vaimentuminen tapahtuu viskoelastisten kerrosten 

venymä- ja leikkausmuodonmuutosten vaikutuksesta. (Hentinen, Hynnä Lahti, 

Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 35) 

 

2.4.2 Aktiivinen vaimennus 
Aktiivinen vaimennus perustuu värähtelyyn nähden 180 asteen vaiheensiirrossa 

olevaan värähtelyyn, joka on samansuuruinen vaimennettavaan värähtelyyn 
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nähden. Tällöin vastakkaisessa vaiheessa oleva värähtely ja alkuperäinen 

vaimennettava värähtely kumoavat toisensa. Aktiivisessa vaimennuksessa 

käytettäviä komponentteja on toteutettu hydraulisilla, pietsosähköisillä ja 

magnetostriktiivisillä toimilaitteilla sekä muistimetalleilla. (Hentinen, Hynnä Lahti, 

Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 78) 

 

Hydrauliset toimilaitteet on varustettu nopealla sylinteri-venttiiliyhdistelmällä, jotta 

ne kykenevät vaimentamaan riittävän suuria taajuuksia. Venttiileinä käytetään 

servo- ja regelventtiileitä niiden nopeuden takia ja sylintereissä voidaan nopeuden 

kasvattamiseksi käyttää pienikitkaisia tiivisteitä. (Hentinen, Hynnä Lahti, Nevala, 

Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 78) 

 

Pietsosähköiset toimilaitteet perustuvat materiaalin kykyyn tuottaa sähkövaraus 

paineen alaisena. Ilmiö toimii myös toiseen suuntaan, mikä mahdollistaa niiden 

käyttämisen aktiivisessa vaimennuksessa. Sähkökentällä saadaan materiaalissa 

aikaan jännityksiä ja venymiä. Pietsosähköiset toimilaitteet ovat erittäin nopeita, 

mutta ne eivät sovellu kohteisiin, joissa tarvitaan pitkää liikematkaa. On kuitenkin 

olemassa ratkaisuja, joissa pietsosähköinen toimilaite on yhdistetty hydrauliikkaan, 

jolloin voidaan käyttää molempien ratkaisujen hyviä puolia. Yhdistelmässä 

pietsosähköinen työntäjä käyttää ensiömäntää, joka tuottaa hydraulisesti voiman 

toisiomäntään. Toimintaa voidaan säätää mäntien pinta-ala eroilla ja niiden 

etäisyyttä voidaan kasvattaa letkujen avulla. Tällaisella yhdistelmälaitteella 

saavutetaan suuri voima, laaja taajuuskaista ja pieni koko. 

(Hentinen, Hynnä Lahti, Nevala, Vähänikkilä & Järviluoma 2002, s. 79-80) 

 

Magnetostriktiiviset vaimentimet perustuvat ferromagneettisen aineen 

muodonmuutokseen magneettikentässä, mikä saa aikaan kappaleen 

muodonmuutoksen. Magnetosrtiktiiviset vaimentimet ovat pieniä ja kevyitä, mutta 

liikematkat ovat lyhyitä. Niillä saavutetaan kuitenkin suuria voimia ja jopa 20 000 

Hz taajuus. Muistimetalleilla toteutetut vaimentimet perustuvat komponenttien 

kykyyn muuttaa muotoaan lämpötilan muutosten ja kappaleen läpi kulkevan 

sähkövirran tuottaman lämmön vaikutuksesta. Tällaiset vaimentimet ovat 

yksinkertaisia ja niillä on hyvä teho-painosuhde. Vähäisten komponenttien 
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ansiosta ne ovat myös luotettavia. (Hentinen, Hynnä Lahti, Nevala, Vähänikkilä & 

Järviluoma 2002, s. 80-83) 
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3 TEHTÄVÄNASETTELU JA LUONNOSTELU 
 

Aloitettaessa suunnittelutyötä on tärkeää selvittää heti alussa konstruktiotehtävien 

reunaehdot mahdollisimman laajasti. Hyvin määritetyt reunaehdot helpottavat 

suunnittelijan työtä ja auttavat pääsemään optimaaliseen ratkaisuun. 

Vaatimuslistan luominen on välttämätöntä suunniteltaessa uutta tuotetta ja siitä on 

myös apua reunaehtojen selvittämisessä ja ongelman ymmärtämisessä. (Pahl & 

Beitz 1990, s.48, 62, 63) 

 

Reunaehtojen selvittämisen ja vaatimuslistan luomisen jälkeen suunnittelutyötä 

jatketaan abstrahoinnilla, jolloin ongelmia pyritään yleistämään, jotta oleelliset 

asiat tulevat esille. Abstrahoinnilla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja, jotka 

poikkeavat vanhoihin kokemuksiin ja ennakkotietoihin perustuvista ratkaisuista. 

Suunnittelijoilla on usein kokemuksia ja tottumuksia, jotka huomaamatta ohjaavat 

suunnittelutyötä ja vaikeuttavat uudenlaisten ratkaisuvaihtoehtojen syntymistä. 

Abstrahoinnin avulla voidaan vähentää vanhojen kaavojen seuraamista 

ideointivaiheessa. (Pahl & Beitz 1990, s. 72–73) 

 

3.1 Vaatimuslistan laatiminen 
Tähän työhön liittyvä vaatimuslista taulukossa 3 on laadittu aloituspalaverissa 

sovittujen vaatimusten ja tavoitteiden perusteella. Sen keskeisimmät asiat ovat 

kondensaattoreiden jäähdytys, kytkennät ja moduulin kestävyys sekä kiinnitys 

työkoneeseen. Toivomus mahdollisimman kevyestä rakenteesta on myös syytä 

huomioida tarkasti suunnittelun edetessä, koska liikkuvissa työkoneissa 

painonsäästö tuo mukanaan aina polttoainesäästöjä. Koska moduulin käyttökohde 

on hybridityökoneessa, polttoainesäästöillä on erityisen suuri merkitys 

kokonaisuuden kannalta. 
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Taulukko 3. Vaatimuslista 

V/T Vaatimukset/toiveet 

V Jäähdytys puhalluksella ja ilmankierrolla 

V Kondensaattoreiden kytkennät kaapeleilla tai kiskoilla 

T Turvallinen(ei sähköiskun vaaraa ihmisille) 

V Mekaanisesti luja värähtelyjä kestävä rakenne 

T Mahdollisimman kevyt 

V Ulkoiset ja sisäiset kytkentärajapinnat erossa toisistaan 

V Tila elektroniikkayksikölle 

V Kokonaisessa moduulissa 20 kondensaattoria 

T Kiinnitys työkoneeseen pohjasta, kyljestä tai katosta 

  Ei Kustannustarkastelua 

 

3.2 Abstrahointi 
Abstrahoinnin tavoitteena on esittää ongelma mahdollisimman yleisellä tasolla, 

jolloin pystytään korostamaan oleellisia asioita. Mikäli pääkohdat muotoillaan 

oikein, saadaan esille kokonaistoiminto sekä ongelmaa luonnehtivat edellytykset. 

 

Abstrahoinnin pohjana toimii edellä laadittu vaatimuslista. Oleellisten asioiden 

selvittämisessä voidaan käyttää askelittaista abstrahointia analysoiden samalla 

vaatimuslistasta toimintoja ja reunaehtoja, jolloin tehtävän pääkohdat saadaan 

selville. Askelittainen abstrahointi suoritetaan seuraavanlaisten vaiheiden 

mukaisesti: 

1. askel: Jätetään vaatimuslistan toivomukset pois. 

2. askel: Jätetään pois vaatimuslistassa esitetyt vaatimukset, jotka eivät 

oleellisesti koske toimintaa. 

3. askel: Määrälliset toteamukset muutetaan laadullisiksi ja supistetaan 

oleellisiksi lausunnoiksi. 

4. askel: Laajennetaan mielekkäästi tähän asti tunnettua. 

5. askel: Muotoillaan ongelma ratkaisuun nähden neutraaliksi. 

Joitakin askelia voidaan jättää pois riippuen tehtävän ja vaatimuslistan 

laajuudesta. (Pahl & Beitz 1990, s. 74) 
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Tämän työn abstrahoinnin ensimmäisessä vaiheessa jätettiin pois toivomukset 

pinottavista moduuleista, ulkopuolelta tulevan veden poistosta ja rakenteen 

keveydestä. Toisessa vaiheessa luovuttiin turvallisuuteen ja jäähdytykseen 

liittyvistä vaatimuksista. Kolmannen vaiheen jälkeen abstrahointi näytti 

seuraavanlaiselta: 

- turvallinen rakenne(ei sähköiskun vaaraa) 

- liikkuvaan työkoneeseen kiinnitettävä runkorakenne 

- mekaanisesti luja rakenne 

- tila elektroniikkakomponenteille. 

 

Kolmannen vaiheen jälkeen ongelma on jo niin yksinkertaistettu niin pitkälle, että 

neljäs vaihe jätetään pois tarkastelusta. Viidennen askeleen jälkeen abstrahoinnin 

lopputulokseksi saadaan ongelman yksinkertaistettu muoto: työkoneeseen 

kiinnitettävissä oleva kestävä ja turvallinen runkorakenne superkondensaattoreille 

ja elektroniikkakomponenteille. 

 

3.3 Toimintorakenteen laatiminen 
Edellä tehty abstrahointi sisältää laitteen kokonaistoiminnon. Toimintorakenteessa 

kokonaistoiminto jaetaan päätoimintoihin ja päätoiminnot voidaan jakaa edelleen 

osatoimintoihin. Tämä helpottaa ideoiden luomista erikseen kutakin toimintoa 

kohden.  

(Pahl & Beitz 1990, s.93) 

 

Tässä työssä suunniteltavalle rakenteelle luotiin toimintorakenne yllä olevien 

periaatteiden mukaisesti, jossa päätoiminto on jaettu kokonaistoimintoihin ja 

kokonaistoiminnot osatoimintoihin.  

 

Superkondensaattoreiden asettelu 
Valmiin kondensaattorimoduulin tulisi olla mahdollisimman pieni ja muodoltaan 

lähellä kuutiota. Erittäin leveät tai korkeat tai muuten erikoisen muotoiset moduulit 

hankaloittaisivat niiden sijoittamista käyttökohteisiin.  
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Rungon kiinnitys käyttökohteeseen 
Rungon tulee olla kiinnitettävissä työkoneeseen mistä tahansa suunnasta. 

Kiinnityksen tulee kestää työkoneen liikkeistä ja tärinöistä aiheutuvia voimia ja 

pitää moduuli tukevasti paikallaan. Kiinnityspisteistä ei ole tarkkaa tietoa. 

 

Superkondensaattoreiden kiinnitys moduuliin 
Kondensaattoreiden kiinnitys moduuliin tulee toteuttaa siten, että ne pysyvät 

tukevasti paikallaan työkoneen normaalien työkiertojen aikana. Voimien 

vaikuttaessa runkoon tulisi kondensaattorien olla kiinni siten, että ne eivät altistu 

mekaaniselle rastitukselle. 

 

Elektroniikkakomponenttien sijoitus moduuliin 
Elektroniikkakomponenteille tulee olla vesitiivis ja riittävän suuri tila, jonka on 

avattavissa kytkentöjen ja huoltojen tekemistä varten. 

 

Superkondensaattoreiden kytkennät 
Superkondensaattoreiden sähköiset kytkennät tulee toteuttaa ratkaisulla, joka 

kestää työkoneesta aiheutuvia värähtelyjä. Johtimien tulee myös olla riittävän 

suuria koska käytettävät virrat ja jännitteet ovat kohtalaisen suuria.  

 

Superkondensaattoreiden jäähdytys 
Kondensaattoreiden latautumisesta ja purkautumisesta aiheutuva lämpö tulee 

johtaa pois rungon sisältä liikuttamalla ilmaa.  

 

Kestävä ja modulaarinen runkorakenne 
Rungon tulee kantaa kondensaattoreiden ja muiden komponenttien painosta 

aiheutuvat voimat sekä kestää työkoneen normaaleista työkierroista aiheutuvia 

värähtelyjä. Runkoon kohdistuvien voimien tulisi myös kulkeutua runkorakenteiden 

eikä kondensaattoreiden kautta, jotta ne eivät altistu mekaaniselle rasitukselle. 

 

Koska käyttökohteena ei ole pelkästään yksi ainoa työkone, modulaarinen 

rakenne mahdollistaisi suunniteltavan moduulin käytön erilaisissa käyttökohteissa. 

Superkondensaattoreiden määrää tulisi voida muuttaa ja mahdollisuus kasata 
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kokonaisia moduulipaketteja vierekkäin ja päällekkäin legopalikoiden tapaan lisäisi 

paljon erilaisia sovelluskohteita. 

 

3.4 Vaikutusperiaatteiden haku 
Noudatettaessa järjestelmällisen suunnittelun periaatteita seuraava vaihe 

koneensuunnittelussa on vaikutusperiaatteiden haku, joita käytetään 

osatoimintojen ratkaisemisessa. Vaikutusperiaate pitää sisällään toiminnon 

toteuttamisen kannalta oleelliset fysikaaliset ilmiöt ja geometriset sekä aineelliset 

tunnusmerkit. Vaikutusperiaatteiden selvittämisessä voidaan käyttää useista eri 

lähteistä. Perinteisiä menetelmiä ovat kirjallisuustutkimukset, luonnon järjestelmien 

analyysit, tunnettujen teknisten systeemien analyysit, analogitarkistelut sekä 

mittaukset ja mallikokeet. Lisäksi usein käytetään intuitiivisia menetelmiä, joilla 

pyritään spontaaneihin oivalluksiin ja päähänpistoihin. Intuitiivisista menetelmistä 

todennäköisesti tunnetuin on aivoriihi, joka on erityisen hyvä tavoiteltaessa 

tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja. Työvaiheen tavoitteena on saada aikaiseksi 

jokaiselle toiminnolle useita ratkaisuvaihtoehtoja, jotka kootaan lopuksi 

ideamatriisiin. Siinä on esitettynä jokaiselle toiminnolle kehitetyt ratkaisut. 

Ideamatriisista voidaan helposti koota vaihtoehtoisia kokonaisratkaisuja ongelman 

ratkaisemiseksi.  (Pahl & Beitz 1990, s. 99-116) 

 

Tämän suunnittelutyön kohteen vaikutusperiaatteiden hakemisessa on käytetty 

kirjallisuutta, markkinoilla olevia tuotteita sekä intuitiivisia menetelmiä. Tavoitteena 

oli saada aikaan mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa, vaikka kaikki eivät 

välttämättä tuntuisi toteuttamiskelpoisilta. Myöhemmin ylimääräisiä voitaisiin karsia 

ja koota ideamatriisi, jonka pohjalta lähdetään suunnittelemaan erilaisia 

kokonaisratkaisuja.  

 

Rungon perusrakenne 
Rungosta pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman valmistusystävällinen ja 

yksinkertainen, jolloin myös modulaarisuuden toteuttaminen on helpompaa, kun ei 

lähdetä suunnittelemaan vain yhteen kohteeseen soveltuvia erikoisratkaisuja. 
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Runkovaihtoehtoja on vertailtu taulukossa 4.  Ajankäytön salliessa valitusta 

runkorakenteesta tullaan tekemään myös yksinkertainen FEM-malli. 

 
 
Taulukko 4. Runkovaihtoehtojen vertailu 

 Tukevuus Valmistusystävällisyys Soveltuvuus 
käyttökohteeseen 

Palkkirunko Helposti 
saavutettavissa 
riittävä 
kestävyys 

Ei vaadi 
monimutkaisia 
työvaiheista tai 
koneita 

Hyvin työkonemainen 
vaihtoehto 

Levyrakenne Todennäköisesti 
ei riittävä 

Hieman vaativampi 
valmistettava 
palkkirunkoon nähden 

Vaatii hyvää 
suunnittelua 
kestääkseen. 

Valurunko Mahdollista 
suunnitella 
hyvinkin tukeva 
rakenne 

Ei kannattava, jos 
valmistetavat sarjat 
ovat pieniä 

Käyttöympäristöön 
nähden erikoinen 
ratkaisu. 
Modulaarisuuden 
toteuttaminen vaikeaa. 

 

 

Rungon malli 
Runkoa varten pyrittiin ideoiman ratkaisuja, joiden muunteleminen käyttökohteen 

mukaan on mahdollisimman helppoa. Toteuttamiskelpoisia ideoita löytyi kolme 

vaihtoehtoa. Räkkityyppinen rakenne, jossa voitaisiin tehdä erikorkuisia 

runkokokoja moduulien lukumäärän mukaan. Periaate esitetty kuvassa 2. Toinen 

vaihtoehto on pinoten kasattava runko, johon lopuksi liitettäisiin määrämittaiset 

pystytuet tukemaan rakennetta. Periaate esitetty kuvassa 3. Kolmas vaihtoehto 

koostuu kerroksittain kasattavasta rungosta, jossa ylin ja alin kerros ovat 

omanlaisensa, mutta keskimmäiset kerrokset identtisiä toistensa suhteen. Periaate 

esitetty kuvassa 4.  
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Kuva 2. Räkkityyppinen runko. 

Kuva 3. Pinoten kasattava runko. 
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Superkondensaattoreiden asettelu 
Moduulin ideointi aloitettiin pohtimalla miten superkondensaattorit olisi edullisinta 

asetella, jotta paketista tulisi mahdollisimman pieni ja kompaktin muotoinen. Koska 

tarkoituksena oli sijoittaa 20 superkondensaattoria moduulia kohden, päädyttiin 

laittamaan 4 superkondensaattoria kerrosta kohden viiteen päällekkäiseen 

kerrokseen. Vaihtoehtoiset tavat on esitetty kuvissa 5, 6 ja 7. Tilankäytön suhteen 

paras tapa asetella kondensaattorit on esitetty kuvassa 7. Myös kytkentöjä 

suunniteltaessa kyseinen asettelu ei vaadi erikoisjärjestelyjä. Muille asettelutapoja 

ei ole perusteltua ottaa myöhempään tarkasteluun, koska niillä ei saavuteta 

minkäänlaisia etuja. 

Kuva 4. Kerroksittain kasattava runko. 
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Kuva 5. Vaihtoehto 1 kondensaattoreiden asetteluun. Tilantarve 820 mm * 420 mm. 

Kuva 6. Vaihtoehto 2 kondensaattoreiden asetteluun. Tilantarve 850 mm * 400 mm. 



   

19 

 

 

 

 

Moduulin kiinnitys käyttökohteeseen 
Koska käyttökohteesta ja kiinnityspisteistä ei ollut tarjolla tarkkoja tietoja, jouduttiin 

moduulin kiinnitystä ideoitaessa etsimään kiinnitystapoja, joita olisi mahdollista 

mukauttaa käyttökohteen mukaan. Kiinnityksestä hitsaamalla luovuttiin heti alussa, 

koska se ei tuntunut sopivalta vaihtoehdolta modulaariseen rakenteeseen. 

Hitsausliitos tekisi myös moduulin irrottamisen vaikeaksi, jos sille olisi jossain 

tilanteessa tarvetta. Ruuvikiinnitystä olisi mahdollista muokata tarpeen mukaan 

muuttamalla kiinnityspisteiden paikkoja ja reikäjakoja käyttökohteiden mukaan. 

Erilaisia tapoja ruuvikiinnityksen toteuttamiseksi on vertailtu taulukossa 5. 

 

 

 

 

Kuva 7. Vaihtoehto 2 kondensaattoreiden asetteluun. Tilantarve 780 mm * 420 mm 
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Taulukko 5. Vaihtoehtoja moduulin kiinnittämiseksi työkoneeseen. 

 Luotettavuus Valmistus Soveltuvuus 
käyttökohteeseen 

Ruuviliitos Luotettava liitos, 
jonka varmuutta 
voidaan parantaa 
sopivilla aluslaatoilla 

Valmistuksen 
kannalta helppo 

Soveltuu hyvin, koska 
nopea, helppo ja 
luotettava. Soveltuu 
hyvin myös 
modulaarisen 
rakenteeseen 

Hitsausliitos Erittäin kestävä jos 
liitos on 
hyvälaatuinen 

Vaativampia 
työvaiheita ja 
tasalaatuisuus 
vaikeampaa 

Vaikea soveltaa, koska 
ei tietoa millaisiin 
kohteisiin liitokset tulee 
tehdä. 

Lukkosalvat Värähtelyt voivat 
vaikuttaa 
kiinnipysymiseen 

Nopea kiinnitys 
ruuviliitoksilla. 

Soveltuu hyvin, jos 
kiinnityspintoihin 
voidaan kiinnittää 
vastaosat. 

 

Jos työkoneen värähtelyt todetaan niin suuriksi, että moduuli tai sen komponentit 

eivät kestä kiihtyvyyksiä, voidaan moduulin kiinnityksessä käyttää toisessa 

kappaleessa esiteltyjä vaimentimia. Tässä kohteessa sopivaksi ratkaisu voisi olla 

viskoelastinen vaimennin moduulin ja työkoneen välissä. Ruuviliitoksissa voitaisiin 

käyttää kumia, joka toimisi tärinäneristimenä. 

 

Superkondensaattoreiden kiinnitys moduuliin 
Koska superkondensaattoreissa on valmiit kiinnitysreiät ruuviliitoksia varten, ei 

ollut tarpeellista lähteä kehittämään vaihtoehtoisia kiinnitystapoja. Ruuviliitoksia 

varten tulee vain suunnitella runkoon vastaavat kohdat kiinnitystä varten.  

 

Elektroniikkakomponenttien sijoitus moduulissa 
Moduuliin liitettävään elektroniikkaan kuuluu ohjainkortti, virranmittauskomponentit 

jokaiselle ulkoiselle lähdölle, releet lähdöille ja mahdollisesti ledit lähtöjen 

jännitteisyyden merkeiksi. Tässä työssä ei ole otettu kantaa elektroniikkapuolen 

suunnitteluun vaan keskitytty komponenttien sijoitteluun siten että rakenne pysyy 

mahdollisimman yksinkertaisena. Yksinkertaisuuden kannalta päätettiin tehdä yksi 

suljettu tila, johon kaikki elektroniikkakomponentit sijoitetaan. Tällä ratkaisulla 

komponenttien välisten kytkentöjen etäisyydet jäävät mahdollisimman pieniksi ja 
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kaikki komponentit ovat suojassa lialta ja kosteudelta yhden elektroniikkayksikön 

sisällä.  

 

Elektroniikkayksikköön liittyvät myös moduulin ulkoiset kytkennät, jotka halutaan 

toteuttaa elektroniikkakomponenttien läheisyyteen. Ulkoisten kytkentöjen 

sijoitusvaihtoehtoja on vertailtu taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Ulkoisten kytkentöjen sijoitusvaihtoehtojen vertailua. 

 Kytkentöjen 
tekeminen 

Suojaus lialta ja 
kosteudelta 

Soveltuvuus 
käyttökohteeseen 

Elektroniikkayksikön 
sisällä 

Vaikeahko, koska 
vaatii 
elektroniikkayksikön 
avaamisen 

Hyvä, mutta 
kytkentöjä 
tehdessä muut 
osat alttiina 
kosteudelle ja 
lialle 

Soveltuu hyvin, 
jos kytkentöjä ei 
tarvitse muuttaa 
usein 

Oma suljettu tila Helpohko koska 
tilassa ei muita 
komponentteja 

Hyvä, jos 
kaapeleiden 
läpiviennit ovat 
tiiviit 

Soveltuu hyvin 
myös jos 
kytkentöihin 
joudutaan 
koskemaan usein 

Ulkona moduulin 
kyljessä 

Jos olosuhteet ovat 
puhtaat kytkentöjen 
tekeminen todella 
nopeaa ja helppoa 

Kytkennät alttiina 
ympäristön 
olosuhteille. 

Soveltuu 
huonosti, koska 
vaatii liittimet, 
jotka ovat täysin 
tiiviit 

 

 

Superkondensaattoreiden kytkennät 
Moduulin sisäisiä kytkentöjä varten pyrittiin ideoimaan mahdollisimman 

yksinkertaisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka olisi helppo valmistaa ja jotka olisivat 

nopeita kokoonpanon kannalta. Turvallisuus tuli myös ottaa huomioon, jotta 

kytkennöissä ei ole oikosulun vaaraa tai sähköiskun vaaraa ihmisille. 

Superkondensaattoreissa on valmiina liittimet ruuviliitoksia varten, joten liitokset 

tullaan toteuttamaan ruuviliitoksina.  

 

Kun lennokkaimmat ideat oli karsittu pois, jäi vaihtoehdoksi toteuttaa kytkennät 

kaapeleilla tai kiskoilla. Kaapeleiden etuna on joustavuus, jolloin niiden ei tarvitse 

olla täsmälleen määrämittaisia liitoksen onnistumisen kannalta. Kiskot puolestaan 
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eivät pitkänkään ajan kuluessa väsy värähtelyjen vaikutuksesta kuten kaapeleille 

voi tapahtua. Molempien johdinvaihtoehtojen tulee liitäntäkohtia lukuun ottamatta 

olla päällystetty eristeellä, joka poistaa oikosulkujen riskit johtimien osuessa 

esimerkiksi koneen runkoon ja sähköiskun vaaran huoltotöiden yhteydessä. 

Kuvassa 8. on luonnosteltu yhtä mahdollista tapaa kiskotuksen toteuttamiseksi.  

 

 
Kuva 8. Luonnos kiskokytkennöistä 

 

 

Superkondensaattoreiden jäähdytys 
Jäähdytystä varten ei ryhdytty suunnittelemaan itse puhallinta, vaan työnä oli etsiä 

sopiva kaupallinen ratkaisu ilman liikuttamiseen moduulissa. Tärkeimmät 

ominaisuudet puhaltimelle olivat sopiva koko ja kestävyys työkonekäytössä. 

Tämän takia sopivaa puhallinta etsittiin ajoneuvosovellutuksista. Jäähdytystä 

suunnitellessa tuli myös ottaa huomioon, että esimerkiksi sadevesi ei pääsisi 

suoraan sisälle. Erilaisia jäähdytysratkaisuja on vertailtu taulukossa 7. Passiivista 

jäähdytystä olisi mahdollista tehostaa asentamalla kondensaattoreihin 

jäähdytyssiilejä. 
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Taulukko 7. Jäähdytysratkaisujen arviointi. 

 Jäähdytysteho Tilan tarve Soveltuvuus 
käyttökohteeseen 

Aksiaalipuhallin Hyvä Matala muoto helppo 
sijoittaa moduulin 
kylkeen 

Soveltuu tehon ja 
koon puolesta 
hyvin 

Keskipakopuhallin Hyvä Jos puhallinta ei voi 
mahduttaa moduulin 
sisälle, vie paljon tilaa 
ulkona 

Soveltuu hyvin 
tehon puolesta, 
mutta hankalan 
muotoinen 

Passiivijäähdytys Todennäköisesti 
ei riittävä 

Ei tarvetta Teho ei riitä 
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4 KEHITTELY 
Hyvin tehdyn ideamatriisin avulla on helppo luoda useita erilaisia 

ratkaisumuunnelmia laitteen kokonaistoiminnon toteuttamiseksi. Liian kalliit ja 

sovelluskohteeseen muuten sopimattomat ratkaisut tulisi pyrkiä karsimaan 

mahdollisimman aikaisin. Siinä on kuitenkin riskinä jättää pois myös ratkaisuja, 

jotka myöhemmin todettaisiin toimiviksi. Todellinen soveltuvuus tulee useimmiten 

ilmi vasta suunnittelutyön myöhemmissä vaiheissa. Ratkaisumuunnelmien 

luonnissa on myös syytä asettaa etusijalle paremmin toimivia ratkaisuja. (Pahl & 

Beitz 1990 s. 133-134) 

 

Seuraavaksi käydään läpi ideamatriisin avulla luodut ratkaisuvaihtoehdot. 

Vaihtoehdoista pyrittiin tekemään mahdollisimman erilaisia, mutta 

käyttökohteeseen parhaiten soveltuvia ratkaisuja on pyritty käyttämään muita 

enemmän. 

 

 

4.1 Ratkaisuvaihtoehtojen esittely 
 

Ratkaisu 1 
 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa käytetään  levyrakenteista räkkätyyppistä runkoa. 

Runko kiinnitetään käyttökohteeseen hitsaamalla ja kondensaattoreiden 

kytkennöissä käytetään kaapeleita. Ulkoiset kytkennät ovat moduulin ulkopuolella 

suojaamattomina ja jäähdytys toteutetaan keskipakopuhaltimella. 

 

Ratkaisu 2 
 

Toiseksi ratkaisuvaihtoehdoksi valittiin kerroksittain kasattava palkkirunko. 

Kondensaattoreiden kytkennöiksi valittiin kiskot ja ulkoiset kytkennät sijoitettaisiin 

omaan tilaansa. Jäähdytys tapahtuu moduuliin kiinnitettävällä aksiaalipuhaltimella 

ja runko kiinnittyy käyttökohteeseen ruuviliitoksella. 
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Ratkaisu 3 
 

Kolmannessa vaihtoehdossa on palkkirakenteinen pinottava runko. Runko 

kiinnittyy käyttökohteeseen ruuviliitoksella ja kondensaattoreiden kytkennät 

toteutetaan kiskoilla. Ulkoiset kytkennät sijoitetaan elektroniikkayksikön tilaan ja 

kondensaattoreiden jäähdytys on passiivinen. 

 

 

4.2 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu 
Järjestelmällisen suunnittelutyön seuraava vaihe on ratkaisuehdotusten vertailu ja 

arvostelu, jotta saadaan perusteita päätöksenteolle parhaan ratkaisuvaihtoehdon 

valintaa varten. Arviointikriteerit määritetään asetettujen tavoitteiden mukaan ja 

niiden tulee pohjautua tuotteen teknisiin tehtäviin ja tuotteelle esitettyihin 

vaatimuksiin. Ratkaisumuunnelmien arviointia varten on kehitetty 

pistearviointimenetelmiä, joiden avulla voidaan vertailussa asettaa 

arviointikriteereille käsiteltävään kohteeseen sopivia painoarvoja. Näin suoritetulla 

arvioinnilla selvitetään käyttökohteeseen parhaiten sopiva ratkaisuvaihtoehto. 

(Pahl & Beitz 1990, s140-141) 

 

Ratkaisuvaihtoehdoista muodostui samanlaisia pieniä yksityiskohtia lukuun 

ottamatta.  Erot ovat lähinnä jäähdytysratkaisuissa ja rungon kiinnitysratkaisuissa. 

Ratkaisuvaihtoehtoja on vertailtu taulukossa 8. Jo ensimmäisistä luonnoksista asti 

2 vaihtoehdon mukainen ratkaisuvaihtoehto on vaikuttanut parhaimmalta, joten 

pistearvioinnin tekeminen jätettiin väliin ja vaihtoehto 2 valittiin suoraan 

jatkokehitettäväksi.  
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Taulukko 8. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailua. 

 Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 
Yksinkertaisuus Melko 

yksinkertainen, 
hitsauksesta 
ylimääräistä työtä 

Yksinkertaisin 
valmistettava, 
koska vain 
ruuviliitoksia 

Yksinkertainen, 
koska vähiten 
komponentteja 

Toimivuus Kytkennät alttiita 
lialle ja kosteudelle, 
puhallin hankalan 
muotoinen 

Riittävä jäähdytys ja 
helposti 
muunneltava 
kiinnitysratkaisu 

Jäähdytys ei 
riittävän tehokas 

 

 

 

4.3 Superkondensaattorityypin vaihtuminen 
Välipalaverissa sovittiin käytettävän jatkokehitettävässä ratkaisussa erityyppisiä 

kondensaattoreita kuin alkuperäisissä suunnitelmissa. Uuden malliset 

kondensaattorit ovat erimuotoisia ja niitä tarvitaan vain 6 kappaletta yhtä moduulia 

kohden. Muoto ja mitat on esitetty kuvassa 9.  
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Kuva 9. Kehitettävässä ratkaisussa käytettävä superkondensaattorimalli. 
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4.4 Kehittely 
Kehittelyvaiheessa tavoitteen on kehittää suunniteltavan tuotteen rakennetta 

yksikäsitteiseksi ja täydelliseksi. Rakenne tulee kehitellä vaikutusrakenteesta tai 

periaatteellisesta ratkaisusta lähtien ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset 

näkökohdat. Kehittelyvaiheen lopputuloksena saadaan tuotteen rakennemuodon 

varmistuminen. (Pahl & Beitz 1990, s. 176-177) 

 

Vaihtoehtojen vertailun jälkeen toinen vaihtoehto valittiin parhaaksi 

jatkokehitettäväksi kokonaisratkaisuksi. Kehittely aloitettiin tutkimalla, millaisia 

muutoksia uudentyyppiset kondensaattorit aiheuttavat suunnitelmiin. Tämän 

jälkeen keskityttiin rungon kehittelyyn, josta jatkettiin yksittäisten osien kehittelyllä. 

Kun rungon suunnitelmat olivat valmiit, alettiin etsiä sopivia komponentteja 

jäähdytystä ja muita tarvittavia toimintoja varten. Standardiosia pyrittiin suosimaan, 

koska tuotteessa ei ole kyse yksittäiskappaleista. 

 

4.4.1 Kondensaattoreiden asettelu ja kiskotus 
Jotta moduulin muodosta tulisi samantapainen kuin aiemmissa suunnitelmissa, 

päätettiin uudenmalliset kondensaattorit asettaa siten että niitä on kaksi kappaletta 

vierekkäin kolmessa kerroksessa kuvan 10 mukaisesti. Kiskotuksen kehittelyssä 

tuli suunnitella kiskoille reitit siten että superkondensaattorit on kytketty sarjaan ja 

kytkentämatkat olisivat mahdollisimman lyhyet. Kiskot kiinnittyvät 

superkondensaattoreiden liittimiin ruuviliitoksilla. Parhaimmaksi osoittautunut tapa 

.kytkentöjen tekemiseen on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11. Superkondensaattoreiden kytkennät kiskoilla. 

Kuva 10. Uusien kondensaattoreiden asettelumalli. 
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4.4.2 Rungon kehittäminen 
Runkoa lähdettiin luonnosten perusteella kehittämään kerroksittain kasattavaksi. 

Ylin ja alin kerros eroaisivat muista mutta keskimmäiset kerrokset olisivat identtisiä 

keskenään. Tällä tavoin moduulin kokoa voisi muuttaa helposti lisäämällä tai 

vähentämällä keskimmäisten kerrosten lukumäärää. Nyt suunniteltavassa 

rakenteessa kerroksia on 3, koska superkondensaattoreita tarvitaan tässä 

tilanteessa kuusi kappaletta yhtä moduulia kohden. 

 

Koska superkondensaattorit tai käyttöympäristö eivät edellytä materiaalilta 

erityisominaisuuksia, päätettiin rungon materiaaliksi valita rakenneteräs S355. 

Jotta osien valmistus ja kokoonpano olisivat mahdollisimman yksinkertaisia, 

pyrittiin käyttämään yleisesti käytössä olevia ja helposti saatavia aihioita. Kuvassa 

12 esitetyn rungon pystypalkit päätettiin tehdä neliöpalkista. Poikittaiset palkit 

kondensaattoreiden kiinnitystä varten ovat L-profiilia ja kiinnittyvät pystypalkkeihin 

ruuviliitoksilla. Myös hitsausliitoksia harkittiin, mutta ruuviliitoksilla 

kokoonpanoprosessista saadaan yksinkertaisempi eikä esimerkiksi hitsauksessa 

syntyvistä vetelyistä tarvitse huolehtia.  

 

Myös moduulin kiinnitys käyttökohteeseen oli osa rungon kehittämistä. Kiinnitys 

päätettiin toteuttaa ylä- ja alakerrokseen hitsattavilla L-profiileilla, joihin voidaan 

työstää reikiä ruuviliitoksia varten. Modulaarisuutta silmälläpitäen reikäjakoa on 

mahdollista vaihtaa käyttökohteen mukaan tai tehdä jokaiseen moduuliin reikiä 

niin, että ne sopivat useaan eri kohteeseen. 
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Kuva 12. Moduulin runkorakenne. 

 

4.4.3 Elektroniikkayksikkö 
Elektroniikkakomponentit päätettiin sijoittaa yhteen suljettuun tilaan ja ulkoiset 

kytkennät elektroniikkayksikön lähelle omaan suljettuun tilaansa. Tila päätettiin 

toteuttaa rungon kylkeen samalle puolelle, missä sijaitsevat 

superkondensaattoreiden johtimet, jolloin kondensaattoreiden kytkentämatka 

elektroniikkayksikköön on mahdollisimman lyhyt. Teräslevyistä rakennettavan 

kotelon 3d-malli komponenttien sijoituksineen on esitetty kuvassa 13. Koska 

jossain tilanteissa saattaa olla tarpeellista päästä käsiksi kondensaattoreiden 

kytkentöihin, elektroniikkayksikön kotelo tulee samalla toimimaan ovena. Ovi 

saranoidaan myöhemmin valittavilla komponenteilla.  
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Kuva 13. Elektroniikkakomponenttien sijoitus rungon kyljessä sijaitsevaan oveen. 

 

 

Ulkoisia liitäntöjä varten tehtiin elektroniikkayksikön alle kuvan 14 mukainen oma 

kannella varustettu suljettu tila. Kaapeleiden läpiviennit toteutetaan 

holkkitiivisteillä, jotka pitävät kosteuden ja lian ulkopuolella ja pitävät kaapelit 

paikallaan. 

 

 
Kuva 14.Ulkoiset kytkennät. 
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4.4.4 Komponentit 
Moduuliin käytettäviä valmiita osia ovat puhaltimet ja oven saranat. 

Yksinkertaisuuden takia saranointi päätettiin toteuttaa kuvan 15 mukaisilla 

hitsattavilla profiilisaranoilla, joita on helposti saatavissa eri kokoisina ja mallisina.  

 

 
Kuva 15. Hitsattava profiilisarana. Valmistaja Oskar Suomi. (Oskar Suomi 2012) 

 

Jäähdytystä varten valittiin Spal Automotiven valmistama kuvan 16 mukainen 

aksiaalipuhallin. Puhallin on halkaisijaltaan 320 mm. Se on suunniteltu 

ajoneuvokäyttöön, joten se kestää työkoneen työkierroista aiheutuvia värähtelyjä 

ja kestää myös kosteudelle altistumista.  
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Kuva 16. Jäähdytykseen valittu aksiaalipuhallin. (Spal Automotive 2012) 

 

4.4.5 Jäähdytys 
Jäähdytys päätettiin toteuttaa aksiaalipuhaltimella, joten kehittelyvaiheessa 

tehtävänä on suunnitella puhaltimelle sijoitus ja koteloon tarvittavat aukot, jotta 

jäähdytysilma kiertää kotelon rungon sisällä halutulla tavalla. Koska 

elektroniikkayksikkö sijaitsee kotelon kyljessä, sijoitetaan puhallin ja ilman 

ulostuloaukot kotelon rungon päätyihin. Jotta ilma kiertäisi joka puolella riittävästi 

päätettiin puhaltimia sijoittaa kaksi kappaletta. Puhaltimien kiinnitystä varten 

suunniteltiin päätylevy, jossa on puhaltimen mukaan mitoitetut reiät ilmankulkua 

varten ja reiät puhaltimien ruuvikiinnitystä varten. Päätylevy kiinnittyy runkoon 

ruuviliitoksella ja on esitetty kuvassa 17. 
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Kuva 17. Puhaltimien päätylevy. 

 

Ilman poistoaukkoon suunniteltiin säleikkö, josta ilma kulkee helposti, mutta 

sadevesi ei pääse moduulin sisälle myöskään kovalla tuulella. Säleikkö 

kiinnitetään runkoon vastaavasti kuin puhaltimien päätylevy ja on esitetty kuvassa 

18. 

 

 
Kuva 18. Poistoilmasäleikkö. 
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5 LOPPUTULOS JA JATKOKEHITTELYN TARVE 
Tässä kappaleessa arvioidaan suunnittelutyön onnistumista ja pohditaan 

jatkokehitystä vaativia asioita.  

5.1 Lopputulos 
Kehittelyvaiheessa tehtyjen päätösten mukaisesti moduulista luotiin Solidworks -

ohjelmistolla 3d-malli. Moduulin sisältämät osat ovat hyvin nähtävillä kuvasta 19, 

joka on räjäytyskuva kootusta moduulista. Koottu moduuli on estetty kahdesta 

suunnasta kuvissa 20 ja 21. Suunnitellulla moduulilla saavutetaan kaikki 

vaatimuslistassa esitetyt vaatimukset ja myös toiveet. Moduulin koko on 

915x750x760 mm, jota voidaan pitää melko pienenä, koska sisätiloissa ei 

juurikaan ole tyhjää tilaa muualla kuin kondensaattoreiden välissä ilmankiertoa 

varten. 

 

 
Kuva 19. Moduulin räjäytyskuva 
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Kuva 20. Koottu moduuli äärimittoineen. 

 

 
Kuva 21. Koottu moduuli. 

  

915 mm 755 mm 

760 mm 
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Koska toiveena oli mahdollisuus useamman moduulin liittämisestä toisiinsa, 

kuvassa 22 on esitetty, miltä näyttäisi kahden moduulin kytkeminen rinnakkain. 

Tällaisessa rinnakkain kytkennässä elektroniikkayksikköjä tarvitaan vain yksi, 

mutta molempien moduulien kondensaattorit on kytketty sarjaan. 

 

 
Kuva 22. Useamman moduulin kytkeminen rinnakkain, jolloin tarvitaan vain yksi 

elektroniikkayksikkö. 
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5.2  JATKOKEHITTELY 
Tässä vaiheessa on saatu luotua tuote, jota voisi käyttää prototyyppinä sen 

toimintojen testaukseen, mutta moduuli kaipaa vielä jatkokehittelyä. 

Kandidaatintyön rajoissa rakenteen kehittäminen pidemmälle ei ollut mahdollista. 

Tässä luvussa käydään läpi tärkeimpiä jatkokehittelyä kaipaavia asioita. 

 

5.2.1 Johdotus 
Elektroniikkayksiköltä tulee suunnitella johtimien reitit kondensaattoreille ja 

puhaltimille. Lisäksi elektroniikkayksikön sisällä tulee tehdä komponenttien välille 

kytkentöjä.  

 

5.2.2 FEM-malli 
Rungosta voitaisiin tehdä FEM-malli ja lujuustarkastelut sekä värähtelymallinnus. 

Lujuuslaskujen avulla rungon materiaalien paksuuksia voisi mahdollisesti 

pienentää, jolloin moduulista saataisiin tehtyä kevyempi. Värähtelymallinnuksen 

avulla voitaisiin varmistaa, että runko ei ala resonoimaan ominaistaajuudella 

minkään työkoneesta johtuvan herätteen seurauksena.  
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6 YHTEENVETO 
Moduulin suunnittelu saatiin valmiiksi elektroniikan johdotusten vetoja lukuun 

ottamatta. Suunnittelutyö oli monivaiheinen prosessi, jossa yhdenkin 

yksityiskohdan muutos saattoi vaikuttaa paljon koko moduulin konstruktioon. 

Projektin edetessä tuli esille muutoksia vaativia kohtia, jotka venyttivät prosessia. 

Työ venyi myös sen takia, että yksin omaa työtänsä arvioiden oli vaikea päättää, 

milloin työn tulos on riittävän hyvä. 

 

Tämän työn aikana ovat tulleet esille ideointityön haasteet yksin työskennellessä. 

On suuri riski lähteä sokeasti luottamaan ensimmäiseen hyvältä vaikuttavaan 

ratkaisuvaihtoehtoon, jolloin uusien vaihtoehtoisten ideoiden kehittäminen saattaa 

unohtua kokonaan. Erityisesti tämä osoittautuu ongelmalliseksi valitun ratkaisun 

osoittautuessa ongelmalliseksi tai toimimattomaksi. Tällöin ideointiprosessin joutuu 

aloittamaan uudelleen, mutta haasteena ovat jo osittain kehitellyt ratkaisut, joita 

haluaisi hyödyntää jatkossa. 
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