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tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena oli ajomoottorin ja integroidun napavaihteiston 

kaupallistaminen maastotyökoneisiin. Maastotyökoneena simulointimallissa käytettiin 

tyypillistä maataloustraktoria, johon kytkettiin vielä peräkärry. Traktorin renkaiden napaan 

oli kytketty ajomoottorina toimiva sähkömoottori, jonka sisään simuloitu napavaihteisto oli 

integroitu. 

 

Napavaihteiston dynamiikan mallintamiseen käytettiin monikappaledynamiikan 

simulointiohjelmistoa (Adams). Ohjelmalle määritettiin napavaihteiston komponenttien 

parametrit, joista voitiin simuloida vaihteiston dynaaminen käyttäytyminen. 

 

Simuloidusta mallista saatiin kytkimiin kohdistuvat voimat kytkentätilanteessa sekä 
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Työssä huomattiin, että akselin mitoituksella voitiin vaikuttaa vaihteistossa ilmeneviin 

voimiin kytkimen kytkentähetkellä. Myös kytkimen hammastuksessa olevalla 

hammasvälyksellä voitiin vaikuttaa kytkimiin kohdistuviin voimiin 

suunnanvaihtotilanteissa. Vaihteistoon kohdistuvista voimista voidaan jatkossa suunnitella 

kytkimen ja akselin profiili, jotta vaihteisto kestää siihen kohdistuvat voimat. 
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1 JOHDANTO 

 

Moottoriajoneuvojen ajomoottorin hybridisointiin löytyy markkinoilta monia erilaisiin 

tarpeisiin soveltuvia malleja. Hybridisointi voidaan toteuttaa asettamalla sähkömoottori ja 

polttomoottori rinnakkain tai sarjaan. Yleisesti nelivetoisissa autoissa on hybridisointi 

toteutettu asettamalla polttomoottori toiselle akselille ja sähkömoottori toiselle. 

Sähkömoottorin ja polttomoottorin välillä ei tässä tapauksessa ole mekaanista yhteyttä, 

vaan polttomoottorin vetoakselille asetettu generaattori tuottaa sähköä, joka ohjataan 

sähkömoottorille kuvan 1 mukaisesti. (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012, s. 3) (Weiwei, 

2009, s. 1731) 

 

 

Kuva 1. Ajomoottorin hybridisointi nelivetoisen auton tapauksessa (Weiwei, 2009, s. 

1731) 

 

Generaattorin tuottama sähkö voidaan välittää suoraan pyörän napaan integroidulle 

napamoottorille. Napamoottoreita on käytetty esimerkiksi auton hybridisoinnissa sekä 

sähköautoissa integroimalla napamoottori auton pyörään kuvan 2 mukaisesti. 

Maastotyökoneissa vaaditaan kuitenkin suurempaa vääntömomenttia ja pienempää 

pyörimisnopeusaluetta kuin autoissa. Halutun pyörimisnopeusalueen ja vääntömomentin 
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saavuttamiseksi joudutaan sähkömoottoriin integroimaan mekaaninen vaihteisto, jossa on 

kaksi vaihdetta. Valmista ratkaisua ei vielä vaihteistolle ole, joten napavaihteisto joudutaan 

suunnittelemaan ja tuotteistamaan itse.  (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012, s. 3) 

(Wordpress, 2008) 

 

Kuva 2. Auton pyörään integroitu sähkömoottori (Wordpress, 2008) 

 

Tämä diplomityö on osa Saimaan ammattikorkeakoulun eli Saimian HuGOR-projektia, 

joka on tuotteistamisprojekti työkoneen ajomoottorin hybridisoinnin mahdollistamasta 

napavaihteistosta. Napavaihteiston tuotteistamisprojektissa selvitetään markkinoilta 

valmiiksi löytyvät napamoottori- ja napavaihteistosovellukset, joita voi mahdollisesti 

käyttää osana uutta tuotetta. Valmiiden sovellusten pohjalta suunnitellaan uusi konstruktio. 

Konstruktion kehittämisen jälkeen voidaan valmistaa ensimmäinen prototyyppi. 

Prototyypille tehtyjen testausten mukaan suunnitelmaa kehitetään, kunnes tuote on valmis 

kaupallistamiseen. Tämä diplomityö on osa Saimian suunnitteleman konstruktion 

kehittämistä, ennen varsinaisen prototyypin valmistamista. Tässä diplomityössä 

valmistetaan virtuaaliprototyyppi konstruktion alkuperäisestä suunnitelmasta. (Saimaan 

ammattikorkeakoulu, 2012, s. 5-9) 
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Virtuaaliprototyyppi on ominaisuuksiltaan todellisen prototyypin kaltainen tietokoneella 

tehty mallinnus. Virtuaaliprototyypillä voidaan simuloida valmiissa prototyypissä 

ilmenevät ominaisuudet, kuten staattiset ja dynaamiset ominaisuudet. Virtuaaliprototyypin 

simulointi ennen valmiin prototyypin valmistamista on hyödyllistä suunnittelun kannalta. 

Suunnitelmia voidaan näin ollen vielä muokata virtuaaliprototyypistä saatujen tietojen 

perusteella, jotta valmis prototyyppi käyttäytyisi suunnitellulla tavalla. Tässä diplomityössä 

luodaan virtuaaliprototyyppi kyseisestä vaihteistosta MSC Softwaren Adams-ohjelmalla, 

joka on maailmanlaajuisesti käytetty monikappaledynamiikan simulointiohjelma  

 (MSC Software, 2013). 

 

1.1 Työn tavoitteet 

Tämän diplomityön tavoitteena on mallintaa HuGOR-projektissa suunniteltu 

napavaihteisto dynamiikan simulointiohjelmistolla, sekä tutkia sen avulla napavaihteiston 

toimintaa. Simulointiohjelmistolla valmistetusta mallista tutkitaan napavaihteiston vaihteen 

vaihdon mahdollistavien kytkinten toimintaa. Kytkimien kytkennän ylläpitämiseen 

tarvittava voima tutkitaan, sekä kytkimeen kohdistuvat dynaamiset voimat eri tilanteissa. 

Tutkimuksista on tavoitteena selvittää kytkimen kestävyyden kannalta kriittisimmät 

tilanteet kytkentätilanteessa, sekä vaihtaessa moottorin tuottaman vääntömomentin 

suuntaa.  Kyseisissä tilanteissa arvioidaan myös vaihteistoon suunnitellun akselin 

kestävyyttä.   

 

Simulointiohjelmistolla valmistetusta mallista tutkitaan myös napavaihteistoon liitettävän 

sähkömoottorin toimintaa. Sähkömoottorin kykyä reagoida nopeuden haluttuihin 

muutoksiin tutkitaan. Tutkimuksista on tavoitteena saada selville vaihteenvaihtoon 

tarvittava aika ja sen vaikutus traktorin nopeuteen. 

 

1.2 Tehtävän rajaus 

Tässä diplomityössä tarkastelukohteet on rajattu napavaihteistoon, kytkinkappaleisiin ja 

sähkömoottoriin. Napavaihteiston ja kytkinkappaleiden dynamiikka mallinnetaan ja 

sähkömoottoria ohjaava säätöjärjestelmä mallinnetaan. Virtuaaliprototyyppiin mallinnetaan 

myös yksinkertaistettu alennusvaihteisto napavaihteiston ja renkaan välille. 

Alennusvaihteisto korvataan tässä työssä alennusta vastaavalla funktiolla, eikä tarkempaa 

dynaamista selvitystä alennusvaihteelle suoriteta. Napavaihteiston 
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vaihteenvaihtotapahtuma testataan yksinkertaistetulla traktorilla. Traktorin massa ja 

renkaiden massa on virtuaaliprototyypissä huomioitu, mutta tarkempaa traktorin 

dynaamista käyttäytymistä ei tutkita. Traktorin hybridisoinnissa käytettäviä muita 

voimanlähteitä, kuten mahdollista polttomoottoria, ei tässä työssä huomioida. Simulointi 

mallinnetaan vain yhden kokoiselle traktorin renkaalle, joten renkaan säteen vaikutusta 

tuloksiin ei tutkita. 
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2 KONEIDEN DYNAMIIKAN MALLINNUKSEN TEORIA 

 

 

Kone voi yksinkertaisimmillaan olla pelkkä mekanismi. Toisaalta kone voi koostua useasta 

toisistaan riippuvasta tai riippumattomasta mekanismista. Koneen dynamiikan 

selvittämiseksi täytyy jokaisen yksittäisen mekanismin dynamiikka selvittää. Yksittäinen 

mekanismi koostuu useista kappaleista, jotka ovat liitetty toisiinsa nivelillä ja voimilla, 

kuten jousilla, vaimentimilla ja toimielimillä. Näihin mekanismeihin voidaan käyttää 

monikappalejärjestelmän mallinnustapaa mekanismin dynamiikan mallintamiseksi. 

Monikappalejärjestelmän dynaaminen käyttäytyminen eli monikappaledynamiikka voidaan 

laskea Newtonin mekaniikan tai Lagrangen mekaniikan mukaisesti joko jäykälle tai 

joustavalle monikappalejärjestelmälle. Tässä työssä mekanismi mallinnetaan jäykillä 

kappaleilla, joten monikappalejärjestelmän joustavuutta ei esitetä. Mekanismin 

dynaamisen käyttäytymisen mallintamiseksi täytyy ensin selvittää kinemaattinen malli. 

Kinemaattisen mallin selvittämiseksi määritellään mekanismin nivelet ja kappaleet. 

Nivelten ja kappaleiden perusteella määritetään järjestelmän vapausasteet ja liikeradat. 

(Shabana, 2001, s. 1-3) 

 

2.1 Kappaleen kinematiikka kaksiulotteisessa tapauksessa 

Kinemaattista analyysia varten on selvitettävä mekanismin kappaleiden paikka, nopeus ja 

kiihtyvyys. Mekanismin kappaleiden mahdolliset paikat rajoittuvat kappaleiden välisten 

nivelten mukaisesti. Kappaleen paikkaa derivoimalla ajan suhteen saadaan kappaleen 

nopeus ja derivoimalla toiseen kertaan saadaan kiihtyvyys. Kappaleiden välisistä nivelistä 

johtuen on kappaleen paikka helpointa laskea sen lokaalista koordinaatistosta. 

Selvittämällä kappaleen pisteen   paikka lokaalista koordinaatistosta saadaan vektori  ̅ . 

Kappaleen pisteen   paikan laskemiseksi globaalissa koordinaatistossa pitää ensin ratkaista 

lokaalin koordinaatiston paikka globaalissa koordinaatistossa. Lokaalin koordinaatiston 

sijoittuessa globaaliin koordinaatistoon kuvan 3 mukaisesti voidaan muodostaa vektori   

lokaalin koordinaatiston paikkakoordinaateista. Kaksiulotteisessa tapauksessa lokaalin 

koordinaatiston ollessa kiertynyt kulman   verran globaalissa koordinaatistossa ratkaistaan 

kiertomatriisi A yhtälön 1 mukaisesti  
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  [

               
              

], 
(1) 

 

jossa   on lokaalin koordinaatiston kiertymä. Näistä tiedoista saadaan laskettua kappaleen 

pisteen   paikka globaalissa koordinaatistossa paikkavektorilla    yhtälön 2 mukaisesti.  

 

        ̅ , (2) 

 

jossa    on lokaalin koordinaatiston paikkavektori ja  ̅  on pisteen   paikkavektori 

lokaalissa koordinaatistossa. (Shabana, 2001, s. 95-123) 

 

Kuva 3 Lokaali koordinaatisto globaalissa koordinaatistossa 

 

Kappaleen pisteen   nopeusvektori  ̇  saadaan ratkaistua derivoimalla paikkavektori ajan 

suhteen yhtälön 3 mukaisesti 
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  ̇   ̇   ̇ ̅ , (3) 

 

missä ensin lasketaan lokaalin koordinaatiston nopeusvektori  ̇  globaalissa 

koordinaatistossa. Kiertomatriisin derivaatta  ̇  saadaan laskettua laskemalla ensin 

kiertomatriisin derivaatta    kiertokulmasta   kaavojen 4 ja 5 mukaisesti 

 

  ̇   ̇   (4) 

 

ja 

 

 
   [

                

               
] 

(5) 

 

joissa  ̇ on lokaalin koordinaatiston kiertymän kulmanopeus. (Shabana, 2001, s. 107-110) 

 

Derivoimalla kappaleen pisteen   nopeusvektori  ̇  ajan suhteen, saadaan ratkaistua 

pisteen   kiihtyvyysvektori  ̈  laskemalla ensin kiertomatriisin derivaatta ajan suhteen  ̇  

kiertokulmasta   kaavojen 6 ja 7 mukaisesti,  

 

  ̈   ̈   ̇ ̇  ̅   ̈   ̅  (6) 

 

ja 

 

  ̇     ̇, (7) 

 

kun tiedetään lokaalin koordinaatiston kiihtyvyysvektori  ̈ globaalissa koordinaatistossa, 

sekä lokaalin koordinaatiston kiertymän kulmakiihtyvyys  ̈. (Shabana, 2001, s. 110-111) 

 

Kappaleeseen kuuluu useita partikkeleita, joista yhden partikkelin paikka    saatiin 

laskettua yhtälön 2 mukaisesti. Koko kappaletta   voidaan kuvata pelkällä yleistettyjen 

koordinaattien vektorilla    yhtälön 8 mukaisesti 
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     [    ], (8) 

 

jossa   on siirtymävektori ja   on kiertymävektori, kun kappaleen oletetaan olevan jäykkä. 

(Shabana, 2001, s. 132-134) 

 

Mekanismin kaikkien kappaleiden yleistetyt koordinaatit voidaan kuvata yhdellä 

vektorilla   yhtälössä 9, missä kappaleen yleistetyn koordinaatin alaviite vastaa kappaleen 

järjestysnumeroa mekanismissa. (Shabana, 2001, s. 132-134) 

 

   [         ]  (9) 

 

Yleistetyistä koordinaateista saadaan muodostettua kappaleiden liikerajoituksia ilmaiseva 

rajoiteyhtälö   ajan hetkellä  , jonka yleinen muoto on yhtälön 10 mukainen. (Shabana, 

2001, s. 150) 

 

          (10) 

 

Rajoiteyhtälön lopulliseen muotoon vaikuttavat kappaleiden liittämistapa toisiinsa. 

Kappaleet voivat olla liitettynä toisiinsa esimerkiksi kiertonivelellä tai prismaattisella 

nivelellä. Kappaleiden välillä voi olla myös nokka, jolloin toinen kappale seuraa toisen 

kappaleen epäkeskosuuden mukaisesti. Kappaleina voi olla hammaspyörä, jolloin 

kappaleiden liikkeet ovat hammasluvun mukaisessa suhteessa toisiinsa. Kappaleiden 

liittämistapa vaikuttaa suoraan mekanismin vapausasteisiin ja samalla koko mekanismin 

dynaamiseen käyttäytymiseen.  (Shabana, 2001, s. 136-150) 

 

2.2 Virtuaalinen työ ja Lagrangen dynamiikka 

Mekanismin dynamiikkaa voidaan kuvata liikeyhtälöillä, jotka saadaan muodostettua 

hyödyntämällä Lagrangen yhtälöä. Lagrangen yhtälö saadaan johdettua virtuaalisen työn 

periaatteella, jolla voidaan mallintaa mekanismin tekemä työ staattisessa ja dynaamisessa 

tilanteessa. Virtuaalisen työn laskemiseksi pitää laskea mekanismin virtuaalinen siirtymä, 

sekä siihen kohdistuvat ulkoiset voimat. (Shabana, 1998, s. 108-120) 
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Mielivaltaisen pisteen asema globaalissa koordinaatistossa saatiin ilmaistua jo aikaisemmin 

yhtälössä 2, joten pisteen   virtuaalista siirtymää     voidaan ilmaista yhtälön 11 

mukaisesti  

 

            ̅  , (11) 

 

kun tiedetään virtuaalista siirtymää vastaavat lokaalisen koordinaatiston asema    sekä 

virtuaalista siirtymää vastaava pisteen paikka      ̅   lokaalissa koordinaatistossa. 

(Shabana, 2001, s.  218-219) 

 

Vektori   on funktio yleistetyistä koordinaateista  , jolloin ketjusäännön mukaisesti 

voidaan virtuaalinen siirtymä     lausua yhtälön 12 muodossa  

 

     
  

  
   [    ̅] [

  
  

], (12) 

 

muodostamalla osittaisderivaatta 
  

  
 ja laskemalla yleistettyjen koordinaattien virtuaalinen 

siirtymä   . Kinematiikkaa laskiessa huomattiin mekanismiin kohdistuvan rajoiteyhtälöitä. 

Virtuaalista siirtymää laskettaessa täytyy myös muodostaa virtuaalisen siirtymän 

rajoiteyhtälö yhtälön 13 mukaisesti 

 

       , (13) 

 

joka koostuu yleistettyjen koordinaattien virtuaalisesta siirtymästä   , sekä Jacobin 

matriisista   . (Shabana, 2001, s. 218-225) 
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[
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
   

   

 
   

   

  
    

   

    

   

   

 
    

   ]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(14) 

 

Jacobin matriisi muodostetaan mekanismin jäsenten rajoiteyhtälöiden osittaisderivaatoista 

jäsenten yleistettyjen koordinaattien suhteen yhtälössä 14. Jacobin matriisissa 

rajoiteyhtälöiden ja yleistettyjen koordinaattien alaviite vastaa rajoiteyhtälön tai yleistetyn 

koordinaatin numeroa. Yleistetyt koordinaatit voidaan jakaa riippumattomiin   
  ja 

riippuviin   
  , jolloin yleistettyjen koordinaattien virtuaalinen siirtymä voidaan lausua 

yhtälön 15 muodossa  

 

    [   
    

 ] , (15) 

 

jossa     on riippumattomien yleistettyjen koordinaattien virtuaalinen siirtymä ja     on 

riippuvien yleistettyjen koordinaattien virtuaalinen siirtymä. (Shabana, 2001, s. 218-219) 

 

Virtuaalinen siirtymä huomioiden rajoiteyhtälöt voidaan nyt ilmaista yhtälön 16 muodossa 

 

    
       

     , (16) 

 

jossa    
on riippuvien koordinaattien rajoiteyhtälö ja    

 on riippumattomien 

koordinaattien rajoiteyhtälö. Riippuvien koordinaattien virtuaalinen siirtymä voidaan nyt 

ilmaista rajoiteyhtälöiden ja riippumattomien koordinaattien virtuaalisen siirtymän avulla 

yhtälön 17 mukaisesti. (Shabana, 2001, s. 218-219) 

 

         

     
    (17) 

 

Sijoittamalla yhtälö 15 yhtälöön 17 ja ilmaisemalla riippuvien ja riippumattomien 

koordinaattien rajoiteyhtälöt sisältävällä rajoiteyhtälöllä     , voidaan yleistettyjen 

koordinaattien virtuaalinen siirtymä ilmoittaa yhtälön 18 muodossa 



23 

 

 

 
    [

   

      
]  [

 
   

]    , 
(18) 

 

jossa I on yksikkömatriisi. (Shabana, 2001, s. 218-219) 

 

Virtuaalinen työ saadaan nyt laskettua virtuaalisen siirtymän ja ulkoisten voimien 

pistetulosta. Virtuaalisen työn tapauksessa aikaa ei huomioida, joten voiman oletetaan 

synnyttävän virtuaalisen pienen siirtymän    
 , jolloin ulkoisen voimavektorin    tekemä 

virtuaalinen työ      
 

 
  voidaan staattisessa tilanteessa ilmaista yhtälön 19 muodossa. 

(Shabana, 2001, s. 257-267) 

 

      
 

 
        

  (19) 

 

Virtuaalinen siirtymä    
  voitiin lausua yhtälön 12 mukaisesti, joten ulkoisten voimien 

tekemä virtuaalinen työ voidaan ilmoittaa yhtälön muodossa. 

 

 
     

    [    ̅] [
   

   ]  [       ̅] [
   

   ]    
 [  

 

   ] 
(20) 

 

Yhtälöstä saadaan johdettua ulkoisen voiman    yleistetty voimavektori   
  yhtälön 21 

muotoon. 

 

   
  [         ̅] (21) 

 

Virtuaalinen työ dynaamisessa tapauksessa poikkeaa staattisesta tapauksesta vaikuttavien 

voimien kannalta. Staattisessa tapauksessa mekanismin kappaleisiin vaikuttaa ulkoiset 

voimat, kun taas dynaamisessa tapauksessa kappaleisiin vaikuttavat kappaleen inertia. 

Dynaamisessa tapauksessa Lagrangen yhtälön johtamiseksi sovelletaan D’Alembertin 

periaatetta, jonka mukaan kappaleen inertiavoimia voidaan käsitellä kuten kappaleeseen 

kohdistuvia ulkoisia voimia. Kappaleen inertiavoimat      
   saadaan laskettua yhtälön 22 

mukaisesti 
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   ∫    ̈      

  , (22) 

 

Kun tiedetään kappaleen tiheys   , tilavuus   , sekä kappaleen partikkeleiden kiihtyvyyttä 

kuvaava kiihtyvyysvektori  ̈. (Shabana, 2001, s. 268-280) 

 

D’Alembertin teorian mukaisesti voidaan virtuaalinen työ       
 

 
  laskea nyt 

inertiavoimista yhtälön 23 mukaisesti. 

 

      
 

 
       

     
  (23) 

 

Nyt sijoittamalla inertiavoiman yhtälö 22 virtuaalisen työn yhtälöön 23 ja ilmoittamalla 

kappaleen virtuaalinen siirtymä yhtälön 12 mukaisesti, voidaan inertiavoima   
   ilmoittaa 

yhtälön 24 mukaisesti. 

 

 
  

   ∫   ̈  
  

  
   

 

  

 
(24) 

 

Huomioimalla seuraavassa kappaleessa esiteltävä kineettisen energian lause, voidaan 

inertiavoima   
  lausua yhtälön 25 mukaisesti 

 

 

 

  
   

 

  
(
   

 

  ̇ )
 

 (
   

 

   )
 

, 
(25) 

 

jossa    ilmaisee kappaleen kineettistä energiaa ja  ̇  on yleistettyjen koordinaattien 

derivaatta. (Shabana, 2001, s. 274-279) 

 

2.3 Kineettinen energia 

Kappaleen nopeudesta ja massasta johtuen ilmenee kappaleella kineettistä energiaa. 

Kappaleen kineettinen energia   
  voidaan laskea kappaleen tiheydestä  , tilavuudesta   

ja kappaleen partikkeleiden nopeutta kuvaavasta nopeusvektorista  ̇  yhtälön 26 

mukaisesti. (Shabana, 2001, s. 268-280) 
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∫  

 

  

 ̇   ̇     
(26) 

 

Kappaleen partikkeleiden nopeutta ilmaiseva nopeusvektori  ̇  voidaan laskea yhtälön 3 

mukaisesti, jolloin nopeusvektori voidaan ilmoittaa yhtälön 27 mukaisesti. (Shabana, 2001, 

s. 268-280) 

 

 
 ̇  [   

  ̅ ] [ ̇
 

 ̇  
] 

(27) 

 

Sijoittamalla nopeusvektori  ̇  kineettisen energian yhtälöön 26, voidaan kappaleen 

kineettinen energia ilmoittaa yhtälöiden 28 ja 29 muodossa. 

 

 
  

  
 

 
[ ̇   ̇  ] {∫  

 

  

[
   

  ̅ 

 ̅    
   ̅   ̅ 

]    } [ ̇
 

 ̇  
] 

(28) 

 

 
  

  
 

 
 ̇     ̇  

(29) 

 

Kineettisen energian yhtälössä 29 lasketaan kineettinen energia kappaleen massamatriisista 

 , joka saadaan laskettua yhtälön 30 mukaisesti. (Shabana, 2001, s. 295-307) 

 

    [
   

    
 

   
    

 ] (30) 

 

Massamatriisin   osamatriisi    
   voidaan laskea yhtälön 31 mukaisesti 

 

 
   

   ∫  

 

  

          
(31) 
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jossa   on kappaleen tiheys,    on kappaleen tilavuus ja   on kappaleen massa. 

Massamatriisissa   on myös vektorit    
  ja    

 , jotka saadaan laskettua yhtälön 32 

mukaisesti 

 

    
     

   ∫    

   ̅    , (32) 

 

jossa  ̅ on kappaleen paikkavektori. Massamatriisi   sisältää myös muuttujan    
 , joka 

saadaan laskettua yhtälön 33 mukaisesti. (Shabana, 2001, s. 301-303) 

 

 
   

  ∫  

 

  

 ̅   ̅     
(33) 

 

Kappaleen kineettisen energian yhtälö 29 sijoittaessa yleistettyyn voimavektoriin, voidaan 

inertiavoima   
  laskea yhtälön 34 mukaisesti. 

 

 
  

  
 

  
(
   

 

  ̇ 
)
 

 (
   

 

   
)
 

 
 

  
    ̇   (

   
 

   
)
 

 
(34) 

 

Derivoimalla yhtälössä 34 oleva ensimmäinen termi ajan suhteen, voidaan inertiavoima   
  

laskea yhtälön 35 mukaisesti 

 

   
     ̈    

  (35) 

 

missä   
  on neliöllinen nopeusvektori. Neliöllinen nopeusvektori huomioi kappaleen 

pyörimisestä aiheutuneen keskipakoisvoiman yhtälön 36 mukaisesti 

 

 
  

     ̈   ̇ ̇  (
   

 

  
)
 

, 
(36) 

 

jossa  ̇ on massamatriisin derivaatta. (Shabana, 2001, s. 304-307) 
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2.4 Liikeyhtälöt 

Mekanismin liikeyhtälöt saadaan johdettua virtuaalisesta työstä, kun asetetaan virtuaalinen 

työ staattisessa tapauksessa        ja virtuaalinen työ dynaamisessa tapauksessa        

yhtä suuriksi yhtälön 37 mukaisesti. (Shabana, 2001, s. 307-309) 

 

             (37) 

 

Aikaisempia virtuaalisen työn yhtälöitä hyödyntäen voidaan yhtälö 37 ilmoittaa myös 

yhtälön 38 mukaisesti. 

 

   ̈          (38) 

 

Virtuaalisen työn yhtäsuuruus staattisessa ja dynaamisessa tapauksessa pätee vain koko 

mekanismia tarkasteltaessa. Tarkasteltaessa mekanismin yksittäistä kappaletta täytyy ottaa 

huomioon myös rajoitevoimien tekemä virtuaalinen työ       yhtälön 39 mukaisesti. 

(Shabana, 2001, s. 307-309) 

 

                   (39) 

 

Hyödyntämällä aikaisempia virtuaalisen työn yhtälöitä voidaan yksittäisen kappaleen 

liikeyhtälö laskea myös yhtälön 40 mukaisesti  

 

   ̈             (40) 

 

joka sisältää yleistettyjen rajoitevoimien vektorin     Lagrangen menetelmässä 

mekanismin kappaleiden virtuaalisten siirtymien oletettiin olevan toisistaan 

riippumattomia. Todellisuudessa yleistettyjen koordinaattien välillä on kuitenkin 

riippuvuussuhteita. Riippuvuussuhteet on mahdollista huomioida kappaleiden 

liikeyhtälöissä kahdella eri tavalla. Rajoiteyhtälöt voidaan sijoittaa liikeyhtälöihin, jolloin 

kappale saa liikeyhtälöitä yhtä monta kuin sillä on vapausasteita. Toinen tapa huomioida 

rajoiteyhtälöt on lisätä ne liikeyhtälöihin Lagrangen kertoimia hyödyntäen. Kumpaakin 
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voidaan käyttää tietokoneohjelmistossa, mutta esimerkiksi Adams-ohjelma käyttää 

Lagrangen kertoimia lisätessään rajoiteyhtälöt liikeyhtälöihin. Lagrangen kertoimia 

käytettäessä yleistettyjen rajoitevoimien vektori    voidaan laskea yhtälön 41 mukaisesti. 

 

       
   (41) 

missä   on vektori Lagrangen kertoimista. (Shabana, 2001, s. 342-359) 

 

Sijoitettaessa yleistettyjen rajoitevoimien vektorin yhtälö 41 yhtälöön 40 voidaan 

yksittäisen kappaleen liikeyhtälö laskea yhtälön 42 muodossa 

 

   ̈          
    , (42) 

joka, muuttamalla yleiseen muotoon sekä huomioimalla aikaisemmat yhtälöt, voidaan 

ilmoittaa yhtälön 43 mukaisesti 

 

 
[
 ̈
 
]  [

   
 

   
]

  

[
     

  
], 

(43) 

 

jonka kaikki muuttujat on jo selvitetty aikaisemmin. (Shabana, 2001, s. 359-377) 

 

2.5 Kolmiulotteinen tapaus 

Aikaisemmin koneen dynamiikan mallinnusta on käsitelty vain kaksiulotteisessa 

koordinaatistossa. Kolmiulotteisen koordinaatiston tapauksessa ilmoitetaan lokaalin 

koordinaatiston paikkavektorin X-, Y- ja Z-akselin koordinaateilla yhtälön 44 mukaisesti  

 

   [      ], (44) 

 

jossa    on lokaalin koordinaatiston X-koordinaatti,     on lokaalin koordinaatiston Y-

koordinaatti ja    on lokaalin koordinaatiston Z-koordinaatti. Myös paikkavektori  ̅  

lasketaan kolmiulotteisessa tapauksessa kolmesta paikkakoordinaatista. (Shabana, 2001, s. 

378-380) 
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 Mallinnettaessa kolmiulotteisessa koordinaatistossa otetaan huomioon koordinaatiston 

kiertymät X- ja Y-akselin ympäri sekä Z-akselin ympäri kuten kaksiulotteisessa 

tapauksessa. Kolmiulotteisessa tapauksessa saadaan kiertomatriisi   laskettua jokaiselle 

akselille muodostetusta omasta kiertomatriisista. Z-akselin kiertomatriisi    saadaan 

laskettua yhtälössä 45 

 

 
   [

            
           

   

], 
(45) 

 

missä    on Z-akselin ympäri tapahtunut kiertymä. Y-akselin kiertomatriisi    saadaan 

laskettua yhtälössä 46 

 

 

   [
           

   
            

], 
(46) 

 

jossa    on Y-akselin ympäri tapahtunut kiertymä. X-akselin kiertomatriisi    saadaan 

laskettua yhtälössä 47 

 

 

   [
   
            

           

], 
(47) 

 

missä    on X-akselin ympäri tapahtunut kiertymä. Nyt kiertomatriisi   saadaan laskettua 

kertomalla yksittäisten akseleiden kiertomatriisit keskenään. Kolmiulotteiseen tapaukseen 

muodostettua kiertomatriisia voidaan nyt soveltaa kaksiulotteisen tapauksen yhtälöihin 

laskettaessa kappaleen paikkaa, nopeutta ja kiihtyvyyttä. Niiden laskeminen on kuitenkin 

kolmiulotteisessa tapauksessa huomattavasti vaikeampaa kuin kaksiulotteisessa 

tapauksessa, koska muun muassa järjestys, jossa akselit kiertyvät, vaikuttaa olennaisesti 

laskentaan. (Shabana, 2001, s. 378-466)  
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3 VOIMANSIIRRON KOMPONENTIT 

 

 

Työkoneen ajomoottorin hybridisoinnissa on voimansiirron tarkoituksena välittää 

ajomoottorin tuottama teho työkoneen liikuttamiseen. Voimansiirto voi koostua 

mekaanisen tehon tuottavasta sähkö- tai polttomoottorista. Teho saadaan välitettyä 

moottorilta käyttämällä akseleita. Akselit voivat olla kiinnitetty kiinteästi toisiinsa tai 

niiden välillä voi olla kytkin, jolla tehon välittäminen voidaan tarvittaessa katkaista. 

Kytkimien lisäksi voimansiirrossa käytetään erilaisia vaihteistoja, joilla mahdollistetaan 

akselin pyörimisnopeuden muuttaminen työkoneelle sopivaksi. Seuraavassa selvennetään 

tarkemmin vaihteiston, kytkimen ja sähkömoottorin toimintaa osana voimansiirtoa. 

(Kivioja, 1993, s. 61-81) 

 

3.1 Vaihteisto 

Vaihteiston tarkoituksena on muuttaa akselin pyörimisnopeus vaihteiston välityssuhteen 

mukaisesti. Välityssuhde voi olla vaihteistolla kiinteä, porrastetusti muutettavissa tai 

lineaarisesti muutettavissa. Kiinteä ja porrastetusti muutettavissa oleva välityssuhde 

voidaan vaihteistossa toteuttaa hammasvaihteella, kuten planeettavaihteistolla. 

Portaattomasti välityssuhdetta muuttava vaihteisto voidaan toteuttaa hyvin monella tapaa, 

kuten kartiomaisella pyöräparilla ja kehäpyörällä. Portaattomien vaihteistojen etuna on 

välityssuhteen muutoskyky ilman moottorin tehon välityksen katkaisemista kytkimellä. 

Hammasvaihteet ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan luotettavampia, sekä hyötysuhteeltaan 

parempia. (Kivioja, 1993, s. 68-69 ; Heilich, 1983, s. 30-60) 

 

Hammasvaihteesta, jossa hammaspyörien translaatioliikkeet rajoittavalla 

hammaspyöräketjulla on vain yksi vapausaste, tarvitsee tietää vain yhden hammaspyörän 

nopeus muiden hammaspyörien nopeuksien laskemiseksi. Planeettavaihteistolla on 

kuitenkin yleisesti kaksi vapausastetta. Vapausasteiden määrästä johtuen täytyy 

planeettavaihteiston hammaspyörien nopeuden suhdelukujen laskemiseksi tietää vähintään 

kahden hammaspyörän pyörimisnopeus, jotta saadaan laskettua kaikkien hammaspyörien 

pyörimisnopeudet. (Norton, 1999, s. 462.) 
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Kahden hammaspyörän välinen välityssuhde    saadaan laskettua yhtälön 48 mukaisesti 

 

     
       

     
 

     

       
, (48) 

 

jossa         on ensiöhammaspyörän hampaiden lukumäärä ja       on 

toisiohammaspyörän hampaiden lukumäärä. Nopeuden suhdeluvun etumerkki määräytyy 

hammaspyöräparin asemoinnista. Etumerkki on negatiivinen, kun hammaspyörä on 

asemoitu toisen hammaspyörän ulkokehälle. Etumerkki on positiivinen, kun hammaspyörä 

on asemoitu parinsa sisäkehälle kuvan 4 mukaisesti. Kahden hammaspyörän välinen 

suhdeluku saadaan laskettua myös pyörimisnopeuksien suhteesta yhtälössä 48, jossa       

on toisiohammaspyörän pyörimisnopeus ja         on ensiöhammaspyörän 

pyörimisnopeus. (Norton, 1999, s. 433-442.) 

 

 

Kuva 4 Hammaspyörien asemointitavat 

 

Hammaspyörän pyörimisnopeus     saadaan laskettua yhtälön 49 mukaisesti 
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                , (49) 

 

jossa     on planeetankantajan pyörimisnopeus ja        on hammaspyörän 

pyörimisnopeus planeetankantajaan nähden. Yhtälöitä 48 ja 49 käyttämällä voidaan käyttää 

hammaspyörien pyörimisnopeuksien laskemiseksi taulukointimenetelmää. 

Taulukointimenetelmässä tehdään taulukko, jonka rivimäärä vastaa planeettavaihteistossa 

olevan hammaspyöräketjun jäsenten määrää. Sarakkeita taulukkoon tulee jokaiselle 

yhtälön 49 jäsenelle, sekä sarake nopeuden suhdeluvulle   . Esimerkkitaulukko 

taulukointimenetelmästä on esitetty taulukossa 1 tapaukselle, jossa kehäpyörä toimii 

runkona ja planeetankantajalla on nopeus  . Yhtälöllä 49 saadaan laskettua kehäpyörän 

pyörimisnopeus planeetankantajan suhteen. Kehäpyörän nopeus aurinkopyörän suhteen 

kerrotaan kehäpyörän hammasluvun    ja planeettapyörän hammasluvun    suhteella, 

jolloin saadaan planeettapyörän pyörimisnopeus planeetankantajan suhteen. Soveltamalla 

yhtälöä 49 saadaan laskettua planeettapyörän pyörimisnopeus. Jatkamalla taulukon täyttöä 

saadaan laskettua pyörimisnopeus myös aurinkopyörälle, kun    on aurinkopyörän 

hammasluku. (Norton, 1999, s. 464-466.) 

 

Taulukko 1 Taulukointimenetelmän mukainen esimerkkitaulukko 

Hammas-

pyörä 
                  

Kehäpyörä 0       
 

  

  
 

Planeetta-

pyörä 
        

  

  
 

  
      

  

  
  

  

  
 

Aurinko-

pyörä 
        

  

  
 ( 

  

  
) 

  
      

  

  
 ( 

  

  
) 

 

 

Laskettua kaikkien jäsenien pyörimisnopeudet, voidaan laskea kahden halutun jäsenen 

välinen suhdeluku pyörimisnopeuksista. Esimerkiksi Aurinkopyörän ja planeetankantajan 

suhdeluku saadaan laskettua jakamalla aurinkopyörän pyörimisnopeus planeetankantajan 

pyörimisnopeudella yhtälön 48 mukaisesti. 
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3.2  Kytkin 

Kytkimen tehtävänä voi olla esimerkiksi välittää ja keskeyttää voimansiirto moottorin ja 

toimilaitteen välillä. Moottorin ja toimilaitteen kytkentätapoja on useita. Mahdollisia 

kytkimiä ovat esimerkiksi kuiva ja märkä levykytkin sekä kartiokytkin, jotka 

mahdollistavat kontrolloidun kytkennän myös kytkimen pyöriessä. Kuivassa ja märässä 

levykytkimessä kytkimen välittävä vääntömomentti määräytyy kytkinlevyjen 

kitkakertoimesta ja kytkinlevyjen välillä vaikuttavasta paineesta yhtälön 50 mukaisesti  

 

    ∫      
 

 
, 

 

(50) 

jossa   on kytkinlevyjen välinen paine,   on kytkinlevyn säde,   on kytkinlevyjen välinen 

kitkakerroin ja   on kytkinlevyn pinta-ala. Märässä levykytkimessä kytkinlevyt uivat 

öljyssä toisin kuin kuivassa levykytkimessä. Väännön laskentakaava pätee kuitenkin 

molemmissa sekä kuivassa että märässä tapauksessa. (Orthwein, 2004, s. 83-85) 

 

Kartiokytkin poikkeaa levykytkimestä profiilinsa puolesta, joten levykytkimen 

laskentakaavoja ei voida käyttää. Kytkinkappaleiden välisen paineen ja kitkakertoimen 

lisäksi kytkimen välittämä vääntömomentti määräytyy kartion muodon mukaan yhtälön 51 

mukaisesti 

 

   
   

    
     

    
  , 

 

(51) 

jossa   on kartion kulma,    on kartion sisäsäde ja    on kartion ulkosäde kuvan 5 

mukaisesti. (Orthwein, 2004, s. 107-109) 
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Kuva 5 Kartiokytkimen kartioiden sijoittuminen toisiinsa nähden 

 

Levykytkimessä ja kartiokytkimessä kytkinkappaleiden välinen paine vaatii 

aksiaalisvoimaa painamaan kappaleita toisiaan vasten. Kytkinkappaleiden muotoilulla 

voidaan vaikuttaa tarvittavaan aksiaalisvoimaan, kuten hammaskytkimissä on tehty. 

Tarvittavaan aksiaalisvoimaan vaikuttavat hammaskytkimessä hampaan kulma, sekä 

kitkakerroin yhtälön 52 mukaisesti 

 

    
               , 

 

(52) 

jossa    on kytkintä työtävä aksiaalisvoima,    on tukivoima ja   hampaan kulma kuvan 6 

mukaisesti. Kuvassa 6 oleva voima    kuvaa vääntömomentista aiheutuvaa hampaaseen 

kohdistuvaa voimaa, joka on suoraan verrannollinen kytkimen säteeseen. Kytkimen kyky 

välittää vääntömomenttia voidaan nyt laskea yhtälön 53 mukaisesti 
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                       , 

 

(53) 

jossa    on hammaskytkimen säde. Hammaskytkimiä käytetään yleisesti väännön 

rajoitinkytkimenä, jolloin kytkentä irtoaa vääntömomentin kasvaessa liian suureksi. 

Kontrolloitu kytkentä kytkimen pyöriessä on vaikeampaa kuin levy- tai kartiokytkimessä. 

Hammaskytkin vaatii kytkimen paikallaan oloa tai kytkimen ensiö- ja toisiopuolen samaa 

pyörimisnopeutta. (Orthwein, 2004, s. 217-218) 

 

 

Kuva 6 Hammaskytkimen hampaan profiili 

 

Suorahampaisen kytkimen tapauksessa kulma   on 90 astetta, jolloin tarvittava aksiaalinen 

voima    supistuu nollaan ja vääntömomentista aiheutuva hampaaseen kohdistuva voima 

    vaikuttaa yhtä suurena tukivoiman    kanssa. 

 

Kytkimen liike voidaan automatisoida, jolloin vaihteistosta tulee automaattivaihteisto. 

Automatisointi voidaan toteuttaa esimerkiksi joko sähkömekaanisilla tai sähköhydraulisilla 

toimilaitteilla. Kummassakin tapauksessa toimilaitetta ohjaa elektroninen ohjausyksikkö. 

Toimilaitteen parametrit vaikuttavat, miten nopeasti kytkin liikkuu ja millä voimalla 

kytkinkappaleita voidaan painaa toisiaan vasten. (Lucente, 2007, s. 73-75) 
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3.3  Sähkömoottori voimanlähteenä 

Sähkömoottorilla muunnetaan sähköteho mekaaniseksi tehoksi. Sähkömoottoreita on 

olemassa sekä vaihtovirralla että tasavirralla toimivia. Tasavirralla moottori on joko 

harjallinen moottori tai harjaton moottori. Vaihtovirtamoottoreita on epätahtimoottoreita ja 

tahtimoottoreita. Roottorin magnetointiin voidaan esimerkiksi käyttää kestomagneetteja, 

luoda magneettisuus tasavirralla tai indusoimalla jännite roottorin käämeihin. 

Kestomagnetisoidun tahtimoottorin roottori pyörii samalla taajuudella eli samassa tahdissa 

kuin moottorin staattorin taajuus. Käynnistysvaiheessa roottorin taajuudessa on jättämää 

staattorin taajuuteen nähden, joten moottori pyörii epätahdissa. Tahtimoottorin pyöriessä 

tahdissaan muuttaa moottori sille tuodun sähkötehon mekaaniseksi tehoksi. Moottorissa 

tapahtuu kuitenkin tehohäviötä, joka koostuu muun muassa staattorin resistiivihäviöistä, 

rautahäviöistä, mekaanisista häviöistä ja magnetoimishäviöistä. (Aura, 1996, s. 199-313) 

Sähkömoottorilta saadusta mekaanisesta tehosta saadaan laskettua sähkömoottorin 

tuottama vääntömomentti sähkömoottorin eri nopeuksilla tehon yhtälöllä 54 

 

      , 

 

(54) 

jossa   on sähkömoottorin tuottama mekaaninen teho,   on sähkömoottorin tuottama 

vääntö ja   on sähkömoottorin pyörimisnopeus. (Valtanen, 2007, s. 195) 

 

Sähkömoottorilta vaadittava vääntömomentti määräytyy voimansiirron hitausmomentista, -

kuormasta ja -kitkasta yhtälön 55 mukaisesti 

 

           
  

  
         , 

 

(55) 

missä    kuvaa roottorin hitausmomenttia ja    kuorman hitausmomenttia. Yhtälössä 

esiintyy kulmanopeuden   aikaderivaatta eli kulmakiihtyvyys 
  

  
 sekä vaimennus  . 

Sähkömoottorin vääntömomenttia vastustaa kitkamomentti    ja tapauksesta riippuen 

kuormamomentti   . Tapauksessa, jossa roottorin ja kuorman välissä on alennusvaihde, 

voidaan kuormamomentti    kertoa alennusvaihteen välityssuhteella, jolloin saadaan 

redusoitu kuormamomentti. Redusoidun kuorman inertian saamiseksi pitää kuorman 

inertia    kertoa alennusvaihteen välityssuhteen neliöllä. (Airila, 1996, luku 5 s. 11.)  



37 

 

 

Sähkömoottori, tyypistä riippumatta, tuottaa nimellisvääntömomenttia 

nimellispyörimisnopeudellaan. Nimellisvääntömomentti määrittää sähkömoottorin 

tuottavan vääntömomentin, jolla sähkömoottorin lämpötila ei nouse yli sallitun arvon 

jatkuvalla käytöllä, kun moottoria käytetään nimellisulkolämpötilassa. Sallitun lämpötilan 

ylittäminen aiheuttaa kestomagneettien demagnetoitumisen. Nimellisvääntö ja -nopeus 

voidaan kuitenkin ylittää kiihdytys- ja jarrutustilanteessa hetkellisesti. Moottorikohtaisesta 

lämpövakiosta saadaan laskettua aika, jossa sähkömoottori saavuttaa maksimilämpötilansa 

tietyllä sähkövirralla. (Airila, 1996, Luku 5 s. 11.) 

 

3.3.1 Sähkömoottorin säädin 

Sähkömoottorin pyörimisnopeutta pystytään säätämään halutuksi muuttamalla staattorin 

taajuutta. Yksinkertaisin säätöjärjestelmä on proportionaali- eli P-säätö. P-säätö muuttaa 

moottorille menevää signaalia verrannollisesti virheeseen. Pyörimisnopeuden säädössä P-

säädin muuttaa pyydettyä vääntömomenttia      verrannollisesti pyörimisnopeuden 

virheeseen      yhtälön 56 mukaisesti 

 

            , 

 

(56) 

jossa on myös proportionaalivahvistin   . Vahvistin on yksikötön kerroin, jolla 

säätömenetelmä voidaan virittää toimimaan halutulla nopeudella. Proportionaalivahvistin 

saa kuitenkin yksikön yhtälössä 56, kun lasketaan momentin ja pyörimisnopeuden 

suhdetta. Vahvistuskertoimelle voidaan laskea suhteellinen vahvistuskerroin. Suhteellinen 

vahvistuskerroin saadaan laskemalla lähtösignaalissa syntyneen muutoksen suhde 

lähtösignaalin vaihtelualueeseen, suhteessa tulosignaalissa syntyneen muutoksen suhde 

ohjauksen vaihtelualueeseen. Sähkömoottorin tapauksessa tiedetään moottorin 

nimellisnopeus ja nimellisvääntö, jolloin voidaan vaihtelualue korvata nimellisarvoilla 

yhtälön 57 mukaisesti 

  

 
   

(
    
    

)

(
    
    

)
, 

 

(57) 
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jossa      on säätimen lähtösignaali eli moottorilta pyydetty vääntömomentti,      on 

sähkömoottorin nimellinen vääntömomentti,      on ohjauksen signaali eli 

pyörimisnopeuden virhe ja      on sähkömoottorin nimellinen pyörimisnopeus. 

(Savolainen, 1998, s. 24-36) 

 

P-säädin voi jättää pysyvän säätöpoikkeaman, jolloin sähkömoottori ei pääse haluttuun 

pyörimisnopeuteen. Säätöpoikkeaman poistamiseksi säätimeen lisätään vielä integroiva 

osa, jolloin säätimestä tulee PI-säädin. Integroiva osa jää nollasta poikkeavaksi, vaikka 

erosuure olisi nolla, jolloin pysyvää säätöpoikkeamaa ei pääse syntymään. Säätimen 

integroiva osa on esitetty yhtälössä 58. (Savolainen, 1998, s. 36-39.) 

 

 
  ∫     

 

 

   

 

(58) 

Yhtälössä 58 esitetyssä säätimen integroivassa osassa, kerrotaan pyörimisnopeuden 

virheen aikaintegraalia integroimiskertoimella   . Integroiva proportionaalisäädin eli PI-

säädin muodostetaan yhdistämällä P-säädin ja integraaliosa kuvassa 7 esitetyn 

lohkokaavion tavoin, saadaan säädin yhtälössä 59 olevaan muotoon 

 

        (     
 

  
∫     

 

 
  ), (59) 

 

jossa    on integrointiaikavakio, joka saadaan proportionaalivahvistimen    ja 

integroimiskertoimen    suhteesta. (Savolainen, 1998, s. 39-40.) 

 

 

Kuva 7 PI-säätimen lohkokaavio 
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4 NAPAVAIHTEISTON SIMULOINTIMALLI 

 

 

Saimian projektissa suunniteltu integroitu napavaihteisto mallinnetaan MSC Softwaren 

Adams-ohjelmalla, joka on maailmanlaajuisesti käytetty monikappaledynamiikan 

simulointiohjelma. Adamsilla on mahdollista laskea liikkuvien jäsenien dynamiikka ja 

jäseniin kohdistuvat voimat. Adamsilla on myös mahdollista toteuttaa sähkömoottorin 

ohjauspiiri funktioina. (MSC Software, 2013) Saimian projektissa suunniteltu vaihteisto 

koostuu kuvan 8 mukaisesti sähkömoottorin roottorin sisään integroidusta 

napavaihteistosta. Napavaihteisto on jaettu seitsemään vaihteiston toimintaan vaikuttavaan 

komponenttiin taulukon 2 mukaisesti. Ensimmäinen komponentti on sähkömoottorin 

staattori, joka on kiinnitetty sähkömoottorin runkoon. Sähkömoottorin runko on kuitenkin 

kuvassa 8 jätetty kuvaamatta kuvan selkeyttämiseksi. Toisena komponenttina on 

sähkömoottorin roottori, johon on kiinnitetty myös planeettavaihteistoa suojaava kotelointi, 

joka näin ollen pyörii roottorin mukana. Kolmantena komponenttina on suoran välityksen 

kytkin, jolla voidaan välittää roottorin tuottama vääntömomentti suoraan akselille. 

Neljäntenä komponenttina on planeettavaihteisto, jonka aurinkopyörä on kiinnitetty 

roottoriin. Viidentenä komponenttina on akseli, jolla voidaan kytkinten kytkennästä 

riippuen välittää sähkömoottorin vääntömomentti työkoneelle. Kuudentena komponenttina 

on alennusvaihteen kytkin, joka kytkeytyy planeettavaihteiston planeetankantajaan. 

Alennusvaihteen kytkimen ollessa kytkeytynyt, välittää kytkin roottorin tuottamaa 

vääntömomenttia akselille planeettavaihteiston välityssuhteen mukaisesti. Seitsemäntenä 

komponenttina on napavaihteiston runko, johon planeettavaihteiston kehäpyörä on 

kiinnitetty. 

 

Taulukko 2 Integroidun napavaihteiston osaluettelo 

Nro. Komponentti 

1. Staattori 

2. Roottori 

3. Suoran välityksen kytkin 

4. Planeettavaihteisto 

5. Akseli 

6. Alennusvaihteen kytkin 

7. Runko 
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Kuva 8 Saimian suunnittelema integroitu napavaihteisto 

 

Simulointimallista tehty tutkimus alkaa luomalla malliin kaikki vaihteiston jäsenet. 

Ensimmäisenä mallinnetaan planeettavaihteisto. Planeettavaihteiston jälkeen mallinnetaan 

kytkinkappaleet ja niiden kytkeytyminen. Kytkeytymistilanteen mallinnuksen jälkeen 

voidaan mallintaa funktioina roottoria pyörittävä sähkömoottori ja sen ohjaus. Malli 

voidaan lopuksi liittää haluttuun kohteeseen ja simuloida vaihteiston käyttäytyminen eri 

tilanteissa. 
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4.1 Planeettavaihteiston analysointi 

Vaihteistoksi valittiin kuvan 9 mukainen planeettavaihteisto kolmella planeetalla. 

Aurinkopyöränä on hammaspyörä, jossa on 22 hammasta taulukon 3 mukaisesti. 

Planeettapyöränä on hammaspyörä, jossa on 18 hammasta. Kaikki kolme planeettapyörää 

ovat identtisiä keskenään. Kehäpyöränä on hammaspyörä, jossa on yhteensä 58 hammasta 

sisäkehällä.  

 

Taulukko 3 Planeettavaihteiston hammaspyörien hampaiden lukumäärät 

Hammaspyörän nimi  Hampaiden lukumäärä 

Aurinkopyörä 22 

Planeettapyörä 18 

Kehäpyörä 58 

 

Jokaiselle kappaleelle on määritetty liikerajoitukset niin että kiertymä sallitaan vain Z-

akselin ympäri. Kappaleilla ei sallita translaatioliikkeitä paitsi planeettapyörillä, joiden 

translaatio määräytyy planeetankantajan kiertymän mukaan. Kiertymien välille asetetaan 

hampaiden lukumäärien suhteiden mukaiset rajoitteet. 

 

 

Kuva 9 Planeettavaihteisto 
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Planeettavaihteiston hammaspyörien nopeudet voidaan laskea aikaisemmassa kappaleessa 

esitetyllä taulukointimenetelmällä taulukon 4 mukaisesti. Mallinnuksessa kehäpyörä toimii 

vaihteiston runkona, joten sen pyörimisnopeus on aina nolla. Tapauksessa, jossa 

planeetankantaja pyörii nopeudella 100 rad/s vastapäivään ja kehäpyörä on paikallaan, on 

kehäpyörän nopeus 100 rad/s myötäpäivään kun katsotaan planeettapyörästä. 

Planeettapyörän ja kehäpyörän välityssuhde saadaan laskettua hammasluvuista yhtälöllä 

48, jakamalla kehäpyörän hammaslukumäärä planeettapyörän hammaslukumäärällä. 

Kertomalla kehäpyörän pyörimisnopeus planeetankantajan suhteen eli nopeus 100 rad/s 

hammaspyörien välityssuhteella saadaan planeettapyörän nopeus planeetankantajasta 

katsottuna eli 322,22 rad/s. Kertomalla tämä aurinkopyörän ja planeetankantajan 

välityssuhteella saadaan aurinkopyörän pyörimisnopeus katsottuna planeetankantajasta. 

Yhtälön 49 mukaan saadaan laskettua aurinkopyörän pyörimisnopeus. Planeetankantajan 

pyörimisnopeuden ollessa 100 rad/s vastapäivään on aurinkopyörän pyörimisnopeus näin 

ollen 363,636 rad/s vastapäivään. 

 

Taulukko 4 Planeettavaihteiston osien pyörimisnopeudet 

Hammaspyörä:     [rad/s]     [rad/s]        [rad/s] Välityssuhde 

Kehäpyörä 0 -100 100 58/18 

Planeettapyörä 222,22 -100 322,22 -18/22 

Aurinkopyörä -363,64 -100 -263,64  

 

Jokaisen kappaleen välinen välityssuhde saadaan nyt laskettua kappaleen 

pyörimisnopeudesta yhtälön 48 mukaisesti sivulla 31 jakamalla pyörimisnopeudet 

keskenään. Kappaleiden välityssuhteet laskemalla saadaan taulukon 5 mukaiset tulokset, 

josta huomataan planeetankantajan ja aurinkopyörän välityssuhteen olevan 1:3,6364. 

Kehäpyörän nopeuden ollessa nolla ei kehäpyörän välityssuhdetta muihin hammaspyöriin 

voida kuitenkaan laskea. 
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Taulukko 5 Planeettavaihteiston hammaspyörien väliset välityssuhteet 

 Planeetankantaja Planeettapyörä Aurinkopyörä 

Planeetankantaja 1:1 1:2,2222 1:3,6364 

Planeettapyörä 2,2222:1 1:1 -1:1,6364 

Aurinkopyörä 3,6364:1 -1,6364:1 1:1 

 

Planeettavaihteiston yksittäisten jäsenien massat ja massahitaudet täytyy laskea, jotta 

planeettavaihteiston dynamiikka saadaan selvitettyä. Planeettavaihteisto on valmiiksi 

suunniteltu kokonaisuus, joten yksittäisten jäsenien massat ja massahitaudet saadaan 

suoraan SolidWorks ohjelmalla luodusta mallista. Malli on luotu jo aikaisemmin Saimian 

projektissa, joten jäsenille saadaan taulukossa 6 esitetyt tiedot. 

 

Taulukko 6 Planeettavaihteiston jäsenten massat ja massahitaudet 

Jäsenen nimi Massa [kg] Hitausmomentti 

xx [kgm
2
] 

Hitausmomentti 

yy [kgm
2
] 

Hitausmoment

ti zz [kgm
2
] 

Planeettapyörä 0,461 0,217·10
-3

 0,217·10
-3

 0,369·10
-3

 

Kehäpyörä 13,159 84,383·10
-3

 84,383·10
-3

 149,865·10
-3

 

Planeetankantaja 5,291 14,158·10
-3

 14,158·10
-3

 26,017·10
-3

 

Aurinkopyörä 1,903 1,765·10
-3

 1,765·10
-3

 1,784·10
-3

 

Akseli 3,123 31,716·10
-3

 31,716·10
-3

 0,570·10
-3

 

 

4.2 Kytkentätilanne 

Kytkentätilannetta mallinnettaessa lisätään kytkinkappaleet vaihteistoon kuvan 10 

mukaisesti. Aurinkopyörän massaan ja massahitauteen lisätään roottori, sekä kaikki osat 

jotka mahdollistavat aurinkopyörän ja roottorin kiinnittämisen toisiinsa. Kappaleiden 

massat ja massahitaudet määritetään, kuten planeettavaihteiston jäsenille valmiista 

SolidWorks mallista, jolloin saadaan taulukon 7 mukaiset arvot. Alennusvaihteen 

kytkimen vastakappaleena toimii planeetankantaja kuvan 10 mukaisesti. Planeetankantajan 

massa ja hitausmomentti on jo määritetty taulukossa 6, joten nyt määritetään vain 

kytkinkappaleiden massat ja massahitaudet sekä roottorin ja aurinkopyörän yhteinen 

kokonaismassa ja massahitaus. 
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Kuva 10 Kytkinten asemointi napavaihteistossa 

 

Taulukko 7 Kytkinten jäsenien massat ja massahitaudet 

Jäsenen nimi Massa 

[kg] 

Hitausmomentti 

xx [kgm
2
] 

Hitausmomentti 

yy [kgm
2
] 

Hitausmomentti 

zz [kgm
2
] 

Suoran välityksen 

kytkin 

1,009 0,873·10
-3 

0,873·10
-3

 1,524·10
-3

 

Alennusvaihteen 

kytkin 

1,009 0,873·10
-3

 0,873·10
-3

 1,524·10
-3

 

Aurinkopyörä/ 

Roottori 

25,210 243,368·10
-3

 243,368·10
-3

 360,205·10
-3
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Kytkentätilanne voidaan kuvata neljävaiheisena tapahtumaketjuna. Kytkentätilanteen 

ensimmäisessä vaiheessa kytkinkappaleeseen kohdistuu aksiaalisvoima, joka liikuttaa 

kytkinkappaletta. Kytkin on vielä vastakappaleen ulottumattomissa, kuten kuvan 11 

ensimmäisestä vaiheesta voidaan nähdä. 

 

 

Kuva 11 Kytkentätilanteen neljä eri vaihetta 

 

Kytkinkappaleen liikuttua vastakappaletta vasten, riippuu kytkimen kulma-asennosta 

pääseekö kytkin liikkumaan pohjaan asti vai osuuko kytkinkappaleen ja vastakappaleen 

hampaat vastakkain, kuten kuvan 11 toisessa vaiheessa. Hampaiden ollessa vastakkain 

vaikuttaa kappaleiden välillä voima       yhtälön 60 mukaisesti 

 

 
         {

  
                     ̇                     

}, 
(60) 

 

jossa    on kytkinkappaleen paikka,  ̇  on kytkinkappaleen nopeus,    on vastakappaleen 

paikka,            on jäykkyyskerroin,   on vaimennuskerroin,   on vakio, jolla voidaan 

vaikuttaa kulmakertoimen lineaarisuuteen kuvan 12 mukaisesti ja   on matka, jossa voima 

saa täyden arvonsa. Voimien kaavoissa on simuloidessa vaihteistoa käytetty matkan   

arvona 0,001 mm, vakion  arvona 2,2:a ja vaimennuskertoimena yhtä tuhannesosaa 

jäykkyyskertoimesta. Voiman kaavassa     on ehtolause, joka valitsee matriisin kahdesta 

muuttujasta arvoltaan suuremman. (MSC Software, 2012) 
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Kuva 12 vakio  :n vaikuttaminen jäykkyyskertoimen ja etäisyyden tuloon (MSC 

Software, 2012) 

 

Voiman yhtälössä 60 käsky      muuttaa arvoa    epälineaarisesti muuttujan   suhteen 

yhtälön 61 mukaisesti 

 

 

     {

            

           
      

 

     

            

(  
      

     
)             }, 

(61) 

 

jossa    on kohta jolloin      käskyn arvo alkaa kasvaa   :sta   :een kuvan 13 

mukaisesti. Yhtälössä 60   :a vastaa arvo 1,   :a vastaa arvo 0,   :a vastaa muuttujat 

    ,   :a vastaa muuttuja    ja  :a vastaa muuttuja  . 
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Kuva 13 STEP-funktion kuvaaja (MSC Software, 2012) 

 

Voiman        vaikuttaessa kuvan 14 mukaisesti, saadaan jäykkyyskerroin laskettua 

puristustapauksessa laskemalla suhteellinen venymä   yhtälön 62 mukaisesti 

 

 
  

  

  
  

(62) 

 

jossa    on kappaleen pituus lepotilassa ja    on puristuksessa tapahtunut pituuden muutos.  
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Kuva 14 Hampaisiin kohdistuvat voimat kytkeytymistilanteessa 

 

Jäykkyyskertoimen laskemiseen tarvitaan myös puristusjännitys  , joka saadaan laskettua 

yhtälön 63 mukaisesti 

 

 
   

 

 
     

(63) 

 

jossa   on kappaletta puristava voima ja   on hampaiden poikkipinta-ala. Hooken lain 

mukaisesti kimmokerroin   kuvaa materiaalin kimmoisuutta eli puristusjännityksen ja 

suhteellisen venymän suhdetta. Teräksellä kimmokerroin on 206000 N/mm
2
. Kappaleiden 

jäykkyyskerroin kuvaa tarvittavaa voimaa yhden millimetrin puristukseen, joten 

jäykkyyskerroin saadaan laskettua Hooken lain perusteella yhtälön 64 mukaisesti 

 

 
           

 

  
 

  

  
  

(64) 
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kun yhdistetään yhtälöt 62 ja 63. (Valtanen, 2007, s. 437) 

 

Kappaleiden pintojen ollessa vastakkain kuvassa 11 olevien toisen ja neljännen vaiheen 

mukaisesti, vaikuttaa pintojen välillä kitkavoima       . Kitkavoima voidaan laskea 

yhtälön 65 mukaisesti 

 

                        

 

(65) 

jossa        on kahden teräspinnan välillä oleva kitkakerroin ja         on kytkinkappaletta 

liikuttava aksiaalisvoima. (Valtanen, 2007, s.193) 

 

Kytkinkappale jatkaa pyörimistä akselinsa ympäri, kunnes kytkimen hampaat ovat 

limittäin kuvan 11 kolmannen vaiheen mukaisesti, jolloin kytkinkappaleeseen vaikuttava 

aksiaalisvoima työntää kappaleet täysin vastakkain kuvan 11 neljännen vaiheen mukaisesti. 

Hampaiden ollessa limittäin välittyy kytkinkappaleen momentti vastakappaleelle suhteessa 

hampaan jäykkyyteen, kun hampaat koskettavat toisiaan. Hampailla on kuitenkin 

hammasvälystä, joten hampaat eivät ole aina kosketuksessa. Kytkimen hampaiden 

välittämä momentti           on mallinnettu hampaiden kylkien välille yhtälössä 66 

 

          

 {

                 ̇                              

             

              
    ̇                              

}  

 

(66) 

jossa    on hampaan kyljen asemakulma ja    toisen kyljen asemakulma kuvan 15 

mukaisesti. (MSC Software, 2012.) Hammasvälyksen matkalla vaikuttaa momenttiin 

kitkavoima, joka saadaan kytkintä liikuttavasta aksiaalisvoimasta suhteessa 

kitkakertoimeen kaavan 65 mukaisesti.  
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Kuva 15 Kytkinkappaleen ja vastakappaleen välinen hammasvälys 

 

Hampaiden kytkeytyessä hampaiden välille syntyy taipuma ja leikkausjännitys momentin 

          kohdistuessa hampaisiin kuvan 14 mukaisesti. Hampaan pituuden ollessa hyvin 

pieni, voidaan taivutus jättää huomioimatta ja laskea vain leikkausjännitys ja liukuma. 

Hampaiden välillä vaikuttavalle voimalle           saadaan jäykkyyskerroin laskemalla 

ensin hampaan lineaarinen jäykkyyskerroin         yhtälön 67 mukaisesti 

 

 
         

  

 
 

 

(67) 

jossa   on liukukerroin, joka on 0,384 kertainen kimmokerroin,   on hampaan 

poikkipinta-ala ja   hampaan pituus. Teräksen tapauksessa liukukerroin saa arvon 80000 

N/mm
2
. Voiman           ollessa momentti, ei lineaarinen jäykkyyskerroin käy suoraan. 

Momentin kaavaa soveltaen kerrotaan jäykkyyskerroin kytkinkappaleen säteellä ja jaetaan 

kytkimen säteellä yhtä millimetriä vastaavalla kulmalla eli 0,02222 rad:lla yhtälön 68 

mukaisesti  
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(68) 

 

missä         on hampaan keskikohdan säde kuvan 15 mukaisesti. Kytkinkappaleessa on 

kuusi hammasta ja vastakappaleessa myös kuusi hammasta, joten täytyy jäykkyyskerroin 

vielä kertoa 6:lla. Hampaalle saadaan taulukon 8 mukainen jäykkyyskerroin. (Valtanen, 

2007, s. 443-444) 

 

Taulukko 8 Kytkimen hampaiden jäykkyyskerroin ja siihen vaikuttavat muuttujat 

Säde         [mm] 45 

6 hampaan kokonaispinta-ala   [mm
2
] 2051,88 

Liukukerroin   [N/mm
2
] 80000 

Puolet hampaan pituudesta   [mm] 7 

Jäykkyyskerroin            [Nm/rad] 47,53·10
6 

 

Kyseisellä tavalla jäykkyyskertoimen laskeminen hampaalle ei kuitenkaan ole täysin 

tarkka hampaan profiilista johtuen. Tarkemman jäykkyyskertoimen laskemiseen voitaisiin 

käyttää esimerkiksi FEM-analyysiä. 

 

Molemmat kytkimet on sijoitettu akselille. Kytkinkappaleisiin kohdistuva vääntömomentti 

välittää akselille, joten akselin jäykkyyskerroin vaikuttaa myös kytkimen 

kokonaisjäykkyyteen. Pyöreän akselin jäykkyyskerroin saadaan laskettua yhtälön 69 

mukaisesti. 

 

 
         

 

 
 

       

       
 

 

(69) 

Pyöreän akselin jäykkyyskertoimen kaavassa   on akselin halkaisija,   on akselin 

vääntymäkulma ja         on akselin pituus. Akselin pituus määräytyy valitusta kytkimestä 

kuvan 16 mukaisesti. Kytkimen hampaat ja akseli on kytketty sarjaan joten niiden 

jäykkyyskertoimien käänteisluvut voidaan laskea yhteen yhtälön 70 mukaisesti, jolloin 

saadaan kytkimen jäykkyyskerroin kokonaisuudessaan. (Valtanen, 2007, s. 471) 
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(70) 

 

 

Kuva 16 Kytkinkappaleiden sijoittuminen eripituisille akseleille 

 

4.2.1 Suoran välityksen kytkimen kytkeytyminen 

Napavaihteistossa on molemmille välityssuhteille oma kytkimensä. Suoran välityksen 

kytkin muodostuu kytkinkappaleesta ja vastakappaleesta eli sähkömoottorin roottorin ja 

aurinkopyörän muodostamasta kokonaisuudesta kuvan 10 mukaisesti. Kytkinkappaleissa 

on kuusi hammasta symmetrisesti sijoitettuna kytkimen kehälle, joten kytkennän on 

mahdollista tapahtua kuudessa eri asennossa yhden kierroksen pyörähdyksen aikana. 

Kytkinkappaleen ja vastakappaleen hampaiden välissä on 4,99 asteen välys kytkimen 

kytkemisen helpottamiseksi. 

 

Kytkentätilanteessa kytkimen asema   määrittää kytkinkappaleen hampaan kärjen aseman 

ja   hampaiden kiertymän toisiinsa nähden, joista voidaan aikaisemmin esitetyillä tavoilla 

laskea kytkinkappaleen ja vastakappaleen väliset voimat. Voimien jäykkyyskertoimet 

saadaan myös laskettua edellä mainituilla tavoilla. Kytkinkappaleiden profiilit ovat 

identtiset, joten molempien kytkinten tapauksessa            saa arvon 16907491 N/mm. 

Jäykkyyskertoimeen         vaikuttaa akselin pituus kuvan 16 mukaisesti, jolloin 

jäykkyyskerroin saa akselin pituudesta riippuen taulukon 9 mukaisen arvon. 
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Taulukko 9 Suoran välityksen kytkimessä vaikuttavan vääntömomentin 

jäykkyyskertoimet 

Akselin pituus [mm]            [Nm/rad]         [Nm/rad]         [Nm/rad] 

241 47,53·10
6
 48,91·10

3
 48,85·10

3
 

641 47,53·10
6
 18,39·10

3
 18,38·10

3
 

 

4.2.2 Alennusvaihteen kytkimen kytkeytyminen 

Alennusvaihteen kytkeytyminen tapahtuu samoin kuin suoran välityksen kytkeytyminen. 

Alennusvaihteen kytkin liikkuu Z-akselia pitkin, mutta vastakkaiseen suuntaan suoran 

välityksen kytkimeen verrattuna. Hampaiden profiili on samanlainen kuin suoran 

välityksen kytkimessä, joten kappaleiden hampaiden kylkien väliin jään 4,99 asteen välys.  

 

Alennusvaihteen kytkimessä voidaan käyttää samoja voiman yhtälöitä kuin suoran 

välityksen kytkimessä. Nyt voimat vaikuttavat kytkimen kytkinkappaleen ja 

planeetankantajan välillä. Jäykkyyskertoimena            on sama arvo kuin suoran 

välityksen kytkimessä. Kuvan 16 mukaisesti myös alennusvaihteen kytkimessä vaikuttaa 

akselin pituus jäykkyyskertoimeen        , jolloin jäykkyyskertoimille saadaan taulukon 

10 mukainen arvo. 

 

Taulukko 10 Alennusvaihteen kytkimessä vaikuttavan vääntömomentin 

jäykkyyskertoimet 

Akselin pituus [mm]            [Nm/rad]         [Nm/rad]         [Nm/rad] 

100 47,53·10
6
 117,86·10

3
 117,57·10

3
 

500 47,53·10
6
 23,57·10

3
 23,56·10

3
 

 

4.3 Sähkömoottorin ohjaus 

Sähkömoottorin roottorin pyörimisnopeutta ohjataan säätämällä moottorin tuottamaa 

vääntömomenttia. Mallissa sähkömoottorin ohjaus tapahtuu PI-säätimellä molempien 

kytkimien ollessa kytkeytymättä. Vaihdettaessa välitys aurinkopyörältä 

planeetankantajalle, irtoaa ensin suoran välityksen kytkin vastakappaleestaan. Irtoamisen 

jälkeen säädin muuttaa sähkömoottorin kierrosnopeuden 3,6364 kertaiseksi, jolloin 

planeetankantajan pyörimisnopeus vastaa likimäärin akselin pyörimisnopeutta. 

Planeetankantajan ja akselin pyörimisnopeuksien ollessa halutun lähellä toisiaan, 

kytkeytyy alennusvaihteen kytkin.  Vastaavasti vaihdettaessa välitys planeetankantajalta 

aurinkopyörälle, irtoaa ensin alennusvaihteen kytkin. Säädin muuttaa sähkömoottorin 
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roottorin kierrosnopeuden vastaamaan akselin kierrosnopeutta, jolloin myös aurinkopyörä 

ja akseli pyörivät samaa nopeutta. Akselin ja aurinkopyörän pyörimisnopeuksien ollessa 

riittävän lähellä toisiaan kytkeytyy suoran välityksen kytkin. Mallissa sähkömoottoria 

ohjataan säätimellä yhtälön 59 mukaisesti. Tarkiaisen mukaan yleisesti teollisuudessa 

käytetään sähkömoottorin virityksessä proportionaalivahvistimen suhteellisena kertoimena 

arvoa 5 ja integrointiaikavakiona 0,5 sekuntia (Tarkiainen, 2013). 

 

Valitun moottorin nimellisnopeus on 1200 rpm. Nimellisnopeudellaan moottori tuottaa 318 

Nm:n väännön. Nimellisnopeus ja –vääntö otetaan huomioon käytettäessä 

proportionaalivahvistimelle suhteellista kerrointa yhtälön 57 mukaisesti. Vahvistimen 

suhteellisen kertoimen arvo 5 vastatessa yksikköä Nmm/rad/s saa kerroin arvon 8435,2. 

 

4.4 Käyttökohde 

Simulointimalli on tehty käytettäväksi haluamaansa työkoneeseen. Tässä työssä simuloitiin 

traktoria, johon integroitu napavaihteisto on sijoitettu jokaiselle traktorin neljän renkaan 

vetoakselille. Traktoriksi valittiin John Deere 6115M, jonka huippunopeus on 40 km/h 

taulukon 11 mukaisesti. 

 

Taulukko 11 John Deere 6115M -tekniset tiedot (John Deere, s. 31) 

Traktori John Deere 6115M 

Huippunopeus [km/h] 40 

Nimellinen paino [kg] 5210 

Suurin sallittu paino [kg] 8700 

Suurin mahdollinen takarengaskoko 600/60 R38 

 

Traktorin nimellinen paino on 5210 kg, jolloin yhdelle vetävälle renkaalle kohdistuu 

neljäsosa traktorin painosta eli 1302,5 kg taulukon mukaisesti. Suurimman sallitun painon 

tapauksessa yhdelle renkaalle kohdistuu 2175 kg. 

 

Taulukko 12 Yhdelle renkaalle kohdistunut paino eri traktorin painoilla 

Nimellinen paino [kg] 1302,5 

Suurin sallittu paino [kg] 2175 

Suurin sallittu paino ja peräkärry yhteensä [kg] 5925 
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Renkaan kokoon ja painoon vaikuttavat mm. valmistajan käyttämät mitoitukset ja renkaan 

kuluminen, joten takarenkaan ulkohalkaisijaksi on arvioitu 1759 mm ja renkaan kumiosan 

painoksi 69 kg. Renkaan vanne voi olla kokoluokituksen R38 mukaan halkaisijaltaan 38 

tuumaa eli noin 965,2 mm. Takarenkaan vanteen tarkkaa painoa ei teknisistä tiedoista 

saada, mutta sen painoksi arvioidaan 50 kg. Renkaan vanteelle ja kumiosalle voidaan 

laskea hitausmomentti yhtälön 71 mukaisesti 

 

    
 

 
   , 

 

(71) 

jossa   on renkaan osan massa ja   määräytyy osan profiilin mukaan. Renkaan kumiosan 

tapauksessa osan oletetaan olevan rengasmainen sylinteri, jolloin   saadaan laskemalla 

kumiosan sisäsäteen neliö ja ulkosäteen neliö yhteen. Renkaan vanteen tapauksessa 

oletetaan vanteen olevan kiinteä sylinteri, jolloin   saadaan laskemalla vanteen säde. 

(Valtanen, 2007, s. 195-196) 

 

Steinerin lauseen mukaan traktorin painopisteen ollessa samalla translaatioliikkeen 

akselilla renkaan hitausmomentin    kanssa, voidaan traktorista ja renkaasta aiheutuva 

hitausmomentti    laskea yhtälön 72 mukaisesti 

 

                 
 , 

 

(72) 

jossa           on yhdelle renkaalle kohdistuva traktorin massa ja   on renkaan säde. 

Simulointimallin traktorin ajaessa ylämäkeen, vaikuttaa vaihteistoon liikettä vastustava 

momentti. Alamäkeen ajettaessa vaihteistoon vaikuttaa liikettä kiihdyttävä momentti. 

Vaikuttava momentti saadaan laskettua mäen kulmasta   yhtälön 73 mukaisesti, 

 

      

 
                  

(73) 

 

jossa   on maan vetovoimasta aiheutuva kiihtyvyys, jonka likiarvo on 9,81m/s
2
. (Salmi, 

1980, s. 69-115) 
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Traktori kulkee huippunopeuttaan napavaihteiston sähkömoottorin nimellisnopeudella, 

jolloin napavaihteiston ja renkaan välille sijoitetaan alennusvaihteisto, jotta renkaan 

pyörimisnopeus saadaan haluttuun nopeuteen. Traktorin kulkiessa huippunopeuttaan on 

renkaan pyörimisnopeus 120,6 rpm. Sähkömoottorin nimellisnopeus on 1200 rpm, joten 

vaihteiston ja renkaan välillä sijaitsevan alennusvaihteen suhdeluku on noin 9,95:1. 

Alennusvaihteen hitausmomenttia ei mallissa kuitenkaan huomioida, koska 

alennusvaihteen hitausmomentti on hyvin pieni suhteessa traktorin massahitauteen ja 

tulosten kannalta merkityksetön. Traktorin hitausmomentti voidaan kertoa alennusvaihteen 

suhdeluvun neliöllä, jotta se saadaan vastaamaan integroituun napavaihteistoon 

kohdistuvaa massahitautta (Chen, 2005, s. 375). 
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5 TULOKSET 

 

 

Simulointimallilla simuloidaan molempien kytkinten kytkeytyminen eri kuormilla 

ajettaessa. Simulointimallista on tarkoitus tutkia napamoottorin kytkimien käyttäytymistä 

ja sähkömoottorin käyttäytymistä vaihteen vaihdon aikana. Simulointimallilla selvitetään 

kytkimiin kohdistuvat voimat kytkeytymishetkellä eri tilanteissa, sekä selvitetään kytkimen 

kestävyyden kannalta kriittisin tilanne, joka kytkentätilanteessa on mahdollista esiintyä.  

Kytkinkappaleiden välyksestä johtuen mallilla simuloidaan myös traktorin ajomoottorina 

toimivan sähkömoottorin vääntömomentin suunnanvaihtotilanne. Mallista selvitetään 

kytkimeen kohdistuvat voimat eri suunnanvaihtotilanteissa, sekä selvitetään kytkimen 

kestävyyden kannalta kriittisin tilanne, joka suunnanvaihtotilanteessa on mahdollista 

esiintyä. Viimeiseksi simuloidaan sähkömoottorin käyttäytyminen roottorin 

pyörimisnopeuden säätötilanteessa vaihdettaessa napavaihteiston välitystä kytkentöjä 

vaihtamalla. Mallista tutkitaan välityksen vaihtamiseen käytetty pisin mahdollinen aika, 

sekä sen vaikutus traktorin nopeuteen. 

 

Taulukko 13 Simulointikohteet ja niistä saatavat tulokset 

Simulointikohde: Simulointitilanne: Halutut tulokset: 

Suoran välityksen kytkimen 

kytkeytyminen 

Ylämäkeen ja alamäkeen 

ajettaessa 

Kytkimeen kohdistuvat 

voimat kytkeytymishetkellä 

Alennusvaihteen kytkimen 

kytkeytyminen 

Ylämäkeen ja alamäkeen 

ajettaessa 

Kytkimeen kohdistuvat 

voimat kytkeytymishetkellä 

Sähkömoottorin väännön 

suunnanvaihtotilanne 

Ylämäkeen ja alamäkeen 

ajettaessa 

Kytkimeen kohdistuvat 

voimat 

suunnanvaihtotilanteessa 

Sähkömoottorin roottorin 

pyörimisnopeuden 

säätäminen 

P-säätimen eri kertoimilla 

säätäminen 

Välityksenvaihtotilanteessa 

kulunut aika 

 

5.1 Kytkentätilanne 

Kytkentätilanteet tapahtuvat kappaleessa 4.2 kuvaillun tapahtumaketjun tavoin. 

Simuloidessa kytkeytymistä huomataan, että kytkinkappaleen ja sen vastakappaleen 

nopeusero ei voi olla nolla, koska kytkimellä on silloin mahdollisuus jäädä asemaan, jossa 

hampaankärjet ovat vastakkain, eikä tällöin kytkeytymistä tapahdu. Kytkinkappaleen ja 

vastakappaleen välillä oleva nopeusero taas aiheuttaa vääntömomentin kytkimeen 
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kytkentätilanteessa. Simulointimallilla tutkitaan kytkentätilannetta eri kytkinkappaleen ja 

vastakappaleen nopeuseroilla. 

 

 Ensimmäisenä simuloidaan tilanne, jossa suoran välityksen kytkin kytkeytyy kiihdytystä 

vastustavalla kuormalla 188,598 Nm, joka vastaa 9,61 asteen ylämäkeen kiihdyttämistä 

ajettaessa traktorin nimellispainolla 5210 kg yhtälön 73 mukaisesti. Simulointimallilla 

suoran välityksen kytkimen kytkeytymisestä saadaan kuvan 17 mukainen kuvaaja, josta 

voidaan lukea kytkimeen kohdistuva suurin hetkellinen vääntömomentti, sekä 

kytkentätilanteessa oleva akselin ja aurinkopyörän välinen nopeusero. 

 

 

Kuva 17 Suoran välityksen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti kytkentätilanteessa 

 

Tilanne simuloidaan kuudella eri nopeuserolla, jolloin saadaan nopeuseroa vastaava 

kytkimeen kohdistuva vääntömomentti taulukon 14 mukaisesti.  
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Taulukko 14 Suoran välityksen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri nopeuseroilla 

traktorin nimellisellä painolla ajettaessa 

Nopeusero suoran välityksen 

kytkimen kytkeytyessä [rad/s] 

(rpm) 

Suoran välityksen kytkimeen 

kohdistuva vääntömomentti [Nm] 

Kuorma [Nm] 

(˚)
 

10,28 (98,16) 1091,3 -188,598 (-9,61) 

8,72 (83,27) 945,6 -188,598 (-9,61) 

8,70 (83,08) 945,6 -188,598 (-9,61) 

5,20 (49,65) 756,1 -188,598 (-9,61) 

5,00 (47,75) 713,7 -188,598 (-9,61) 

4,54 (43,35) 597,7 -188,598 (-9,61) 

 

Kiihdytys simuloidaan myös tapahtuvan traktorin suurimmalla sallitulla painolla 8700 kg, 

joten 188,598 Nm:n negatiivinen kuorma vastaa nyt 5,74 asteen ylämäkeen ajamista. 

Simulointi suoritetaan kuudella eri nopeuserolla kuten aikaisemminkin, josta saadaan 

taulukon 15 mukaiset tulokset. 

 

Taulukko 15 Suoran välityksen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri nopeuseroilla 

traktorin suurimmalla sallitulla painolla ajettaessa 

Nopeusero suoran välityksen 

kytkimen kytkeytyessä [rad/s] 

(rpm) 

Suoran välityksen kytkimeen 

kohdistuva vääntömomentti [Nm] Kuorma [Nm] (˚) 

14,05 (134,16) 1438,9 -188,598 (-5,74) 

8,32 (79,45) 1189,9 -188,598 (-5,74) 

7,82 (74,67) 1147,8 -188,598 (-5,74) 

6,16 (58,82) 1083,2 -188,598 (-5,74) 

5,93 (56,63) 964,4 -188,598 (-5,74) 

4,84 (46,22) 694,4 -188,598 (-5,74) 

 

Tuloksista huomataan nopeuseron kasvattavan kytkimeen kohdistuvaa vääntömomenttia. 

Toisaalta myös suurempi traktorin paino vaikuttaa kytkimeen kohdistuvaan 

vääntömomenttiin suurentamalla sitä. 

 

Kiihdytys simuloidaan myös eri kuormilla. Vaihteistoon kohdistuva kuorma määräytyy 

ajettavan mäen kulmasta ja traktorin massasta. Ajettaessa traktorin nimellispainolla, mutta 

eri kuormalla ja lähes samalla nopeuserolla, saadaan taulukon 16 mukaiset tulokset. 
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Taulukko 16 Suoran välityksen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri tilanteissa 

traktorin nimellisellä painolla ajettaessa 

Suoran välityksen kytkimen 

kytkeytyessä [rad/s] (rpm) 

Suoran välityksen kytkimeen 

kohdistuva vääntömomentti [Nm] Kuorma [Nm] (˚) 

4,54 (43,35) 597,7 -188,598 (-9,61) 

4,59 (43,83) 446,6 18,860 (0,96) 

5,00 (47,75) 713,7 -188,598 (-9,61) 

5,14 (49,08) 500,8 0 (0) 

 

Taulukon mukaan ajettaessa nollakuormalla, joka vastaa tasaisella ajamista, kytkimeen 

kohdistuvan vääntömomentin olevan pienempi kuin ylämäkeen ajettaessa. Myös 

positiivisella kuormalla, joka vastaa alamäkeen ajoa, ajettaessa kytkimeen kohdistuva 

vääntömomentti pienenee verrattuna ylämäkeen. Saatujen tulosten perusteella kytkimen 

kestävyyden kannalta kriittisin tilanne on negatiivisella kuormalla, suurimmalla sallitulla 

painolla kytkimen kytkentä. 

 

Seuraavaksi simuloidaan alennusvaihteen kytkimen kytkeytyminen moottorijarrutuksen 

aikana. Kytkimen kytkeytyminen simuloidaan ensin ajettaessa traktorin nimellispainolla. 

Kytkentätilanteen simuloinnista saadaan kuvan 18 mukainen kuvaaja, josta saadaan 

kytkimeen kohdistuvan vääntömomentin itseisarvoltaan suurin hetkellinen arvo ja sitä 

vastaava kytkinkappaleen ja planeetankantajan välinen nopeusero.  
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Kuva 18 Alennusvaihteen kytkimen kytkeytymisessä vaikuttava vääntömomentti ja 

kytkinkappaleiden kulmanopeuden erotus ajan hetkellä 

 

Kuvan 18 mukaisesta kuvaajasta saadaan nopeuseroa vastaava kytkimeen kohdistuva 

itseisarvoltaan suurin hetkellinen vääntömomentti taulukon 17 mukaisesti. Aikaisemmin jo 

huomattiin moottorin vääntömomentin suuntaa vastakkaisen kuorman olevan kriittisempi, 

joten pienemmän vaihteen kytkimen kytkeytyminen simuloidaan vain moottorijarrutuksen 

tapahtuessa alamäkeen ajettaessa. 

 

Taulukko 17 Alennusvaihteen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri nopeuseroilla 

traktorin nimellisellä painolla ajettaessa 

Nopeusero alennusvaihteen 

kytkimen kytkeytyessä [rad/s] 

(rpm) 

Alennusvaihteen kytkimeen 

kohdistuva vääntömomentti [Nm] Kuorma [Nm] (˚) 

5,01 (47,84) 2777,6 188,598 (9,61) 

5,73 (54,72) 2815,5 188,598 (9,61) 

6,98 (66,65) 3170,0 188,598 (9,61) 

7,8 (74,48) 3381,0 188,598 (9,61) 

 

Vaikkei nopeuserot vastaa täysin suoran välityksen kytkimen kytkeytymisessä ilmenneitä 

nopeuseroja, voidaan silti tuloksista huomata alennusvaihteen kytkimeen kohdistuvien 

vääntömomenttien olevan suuremmat kuin vastaavilla nopeuseroilla suoran välityksen 

kytkimen kytkeytymisessä ilmenevä vääntömomentti. Kytkimen kestävyyden kannalta 

alennusvaihteen kytkimen kytkennän simulointi on tulosten perusteella kriittisempi 

simulointikohde. 
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Kytkimen jäykkyyskerrointa laskettaessa jo aikaisemmassa kappaleessa huomattiin akselin 

pituuden olevan vaikuttava tekijä jäykkyyskertoimeen. Aikaisemmassa simuloinnissa 

akselin pituus alennusvaihteen kytkimeen oli 641 mm. Seuraavaksi simuloidaan 

aikaisemman kaltainen alennusvaihteen kytkimen kytkeytyminen, jolloin akselin pituus on 

241 mm. Kyseisestä simuloinnista saadaan taulukon 18 mukaiset kytkimeen kohdistuvat 

vääntömomentit eri kuormalla ja eri kytkinkappaleiden nopeuseroilla. 

 

Taulukko 18 Alennusvaihteen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri nopeuseroilla 

traktorin suurimmalla sallitulla painolla ajettaessa 

Nopeusero alennusvaihteen 

kytkimen kytkeytyessä 

[rad/s] (rpm) 

Alennusvaihteen kytkimeen 

kohdistuva vääntömomentti 

[Nm] Kuorma [Nm] (˚) 

5,54 (52,90) 2659,5 188,598 (5,74) 

5,69 (54,33) 2836,4 188,598 (5,74) 

7,51 (71,71) 3410,8 188,598 (5,74) 

 

Tulosten havainnollistamiseksi taulukon 17 ja taulukon 18 tulokset on esitetty graafisessa 

muodossa kuvassa 19. Tuloksista huomataan akselin pituuden vaikuttavan kytkimeen 

kohdistuvaan vääntömomenttiin. Pienellä nopeuserolla näyttää akselin pituuden vaikutus 

kytkimeen kohdistuvaan vääntömomenttiin olevan kuitenkin vastakkainen. 
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Kuva 19 Alennusvaihteen kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri akselin pituuksilla 

 

5.2 Vääntömomentin suunnanvaihtaminen 

Toiseen simulointimalliin simuloidaan tilanne, jossa traktori kiihdyttää sähkömoottorin 

nimellisellä vääntömomentillaan, kunnes sähkömoottorin vääntömomentti muutetaan 

tietyllä pyörimisnopeudella vastakkaiseen suuntaan, jolloin traktori jarruttaa 

sähkömoottorin nimellisellä vääntömomentilla. Kytkentätilanteessa huomattiin traktorin 

painon, kuorman, nopeuseron ja akselin pituuden vaikuttavan tuloksiin, joten 

suunnanvaihtotilanne simuloidaan tapahtuvan molemmilla vaihteilla erikseen ja 

molemmissa tapauksissa eri kuormilla ja eri akselinpituuksilla. Vääntömomentin 

suunnanvaihtotilanteen simuloinnista saadaan kuvan 20 mukainen kuvaaja, josta saadaan 

luettua kytkimeen kohdistuva itseisarvoltaan suurin hetkittäinen vääntömomentti ja sitä 

vastaava sähkömoottorin roottorin pyörimisnopeus. 
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Kuva 20 Alennusvaihteen kytkimessä vaikuttava vääntömomentti ja roottorin 

kulmanopeuden erotus ajan hetkellä 

 

Simuloinnista saadaan kytkimeen kohdistuva vääntömomentti eri roottorin 

pyörimisnopeuksilla ja eri vaihteella ajettaessa taulukon 19 mukaisesti. 

  

Taulukko 19 Kytkimeen kohdistuva vääntömomentti suunnanvaihtotilanteissa eri 

kytkimen ollessa kytkettynä 

Suunnanvaihto 

moottorin 

nopeudella [rad/s] 

(rpm) 

Kytkimeen 

kohdistuva 

vääntö [Nm] 

Kuorma 

[Nm] (˚) Kytkin 

Akselin 

pituus 

[mm] 

Suunnanvaihto-

aika [s] 

88,52 (845,28) 3143,2 

-188,598  

(-9,61) alennus 500 0,01 

123,15 (1175,96) 3143,2 

-188,598  

(-9,61) alennus 500 0,01 

53,20 (508,0) 3143,2 

-188,598  

(-9,61) alennus 500 0,01 

30,91 (295,16) 869,5 

-188,598  

(-9,61) suora 641 0,01 

  

Tuloksista huomataan kytkentätilanteen tavoin alennusvaihteen kytkimeen vaikuttavan 

suurempi vääntömomentti kuin suoran välityksen kytkimeen. Tuloksista nähdään myös, 

ettei eri ajonopeuksilla ole huomattavaa merkitystä suunnanvaihtotilanteessa kytkimeen 

vaikuttavaan vääntömomenttiin.  Vääntömomentin suunnanvaihtotilanne simuloidaan 
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myös eri kuormilla, jotka kuvastavat ylämäkeä, alamäkeä ja jyrkempää alamäkeä. 

Simuloinnista saadaan taulukon 20 mukaiset tulokset. 

 

Taulukko 20 Kytkimeen kohdistuva vääntömomentti suunnanvaihtotilanteissa eri 

kuormilla ajettaessa nimellisellä painolla 

Suunnanvaihto 

moottorin 

nopeudella 

[rad/s] (rpm) 

Kytkimeen 

kohdistuva 

vääntö [Nm] 

Kuorma 

[Nm] (˚) Kytkin 

Akselin 

pituus 

[mm] 

Suunnanvaihto-

aika [s] 

53,20 (508,0) 3143,2 

-188,598  

(-9,61) alennus 500 0,01 

73,47 (701,57) 3295,4 

188,598 

(9,61) alennus 500 0,01 

85,57 (817,11) 3386,6 

400,0 

(20,74) alennus 500 0,01 

 

Taulukosta huomataan vääntömomentin suunnanvaihtamisen vaikuttavan eniten kytkimeen 

kohdistuvaan vääntömomenttiin alamäkeen ajettaessa. Kytkentätilanteessa vaikutti 

kytkimeen kohdistuvaan vääntömomenttiin myös kytkimen ja alennusvaihteiston välisen 

akselin pituus. Suunnanvaihtotilanteen simuloinnista eri akselin pituuksilla saadaan 

taulukon 21 mukaiset tulokset. 

 

Taulukko 21 Kytkimeen kohdistuva vääntömomentti suunnanvaihtotilanteissa eri akselin 

pituuksilla 

Suunnanvaihto 

moottorin 

nopeudella 

[rad/s] (rpm) 

Kytkimeen 

kohdistuva 

vääntö [Nm] 

Kuorma 

[Nm] (˚) Kytkin 

Akselin 

pituus 

[mm] 

Suunnanvaihto-

aika [s] 

53,20 (508,0) 3143,2 

-188,598  

(-9,61) 

 

alennus 500 0,01 

53,05 (506,57) 3155,4 

-188,598  

(-9,61) 

 

alennus 100 0,01 

30,91 (295,16) 869,5 

-188,598  

(-9,61) suora 641 0,01 

30,91 (295,16) 1706,3 

-188,598  

(-9,61) suora 241 0,01 

 

Tuloksista huomataan akselin pituuden vaikuttavan samoin kuin kytkentätilanteessa, eli 

lyhyempi akseli aiheuttaa suuremman vääntömomentin kytkimeen. Tulosten mukaan 
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akselin pituus vaikuttaa tulokseen enemmän suoran välityksen kytkimessä ilmenevään 

vääntömomenttiin. Simuloinnissa on käytetty moottorin väännön suunnanvaihtoaikana 

0,01 s:a. Suunta vaihtuu epälineaarisesti STEP- funktiolla kuten aikaisemmin kuvassa 13 

sivulla 47 on kuvattu. Suunnan vaihtoaika määräytyy kuitenkin moottorin ohjaustavasta ja 

moottorin fyysisistä ominaisuuksista, joten simuloidaan vertailukohdaksi myös taulukon 

22 mukaisesti eri suunnanvaihtotilanteeseen käytetyillä ajoilla. 

 

Taulukko 22 Kytkimeen kohdistuva vääntömomentti suunnanvaihtotilanteissa eri 

suunnanvaihtoajoilla 

Suunnanvaihto 

moottorin 

nopeudella 

[rad/s] (rpm) 

Kytkimeen 

kohdistuva 

vääntö [Nm] 

Kuorma 

[Nm] (˚) Kytkin 

Akselin 

pituus 

[mm] 

Suunnanvaihtoaika 

[s] 

85,57 (817,11) 3386,6 

400,0 

(20,74) alennus 500 0,01 

92,47 (883,0) 1025,7 

400,0 

(20,74) alennus 500 0,1 

87,42 (834,77) 2714,9 

400,0 

(20,74) alennus 500 0,05 

30,91 (295,16) 869,5 

-188,598  

(-9,61) suora 641 0,01 

30,94 (295,45) 310,1 

-188,598  

(-9,61) suora 641 0,05 

30,94 (295,45) 457,4 

-188,598  

(-9,61) suora 641 0,1 

 

Tuloksista huomataan suunnanvaihtoajan kasvattamisen pienentävän kytkimeen 

kohdistuvaa vääntömomenttia. Vääntömomentin pienentyminen johtuu kytkimen välyksen 

matkalla saavutetun nopeuseron pienentymisestä. Kytkin on pyörähtänyt välyksen matkan 

ennen kuin moottori saavuttaa nimellisvääntömomenttinsa, joten myös iskussa syntyvä 

vääntömomentti on pienempi. 

 

Aikaisemmista tuloksista huomataan kytkimen kestävyyden kannalta kriittisimmäksi 

simulointitilanteeksi tilannetta, jossa vaihdetaan moottorin tuottaman väännön suuntaa 

ajettaessa alennusvaihde kytkeytyneenä alamäkeen. Traktorin painon huomattiin myös 

vaikuttavan tuloksiin, joten traktorin perään simuloidaan vielä 15000 kg painava peräkärry. 

Simulointimallista saadaan taulukon 23 mukaiset tulokset.  
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Taulukko 23 Kytkimeen kohdistuva vääntömomentti suunnanvaihtotilanteissa peräkärryn 

kanssa ajettaessa 

Suunnanvaihto 

moottorin 

nopeudella 

[rad/s] (rpm) 

Kytkimeen 

kohdistuva 

vääntö [Nm] 

Kuorma 

[Nm] (˚) Kytkin 

Akselin 

pituus 

[mm] 

Suunnanvaihtoaika 

[s] 

9,45 (90,24) 4019,3 

400,0 

(4,46) alennus 500 0,01 

8,23 (78,59) 4012,1 

188,598 

(2,10) alennus 500 0,01 

2,99 (28,55) 3262,9 

188,598 

(2,10) alennus 100 0,01 

 

Simuloidessa traktoria peräkärryn kanssa huomataan tuloksissa akselin pituuden 

vaikuttavan vastakkaisella tavalla kuin aikaisemmissa simuloinneissa. Simuloinnin aikana 

pidemmällä akselilla jäi kytkimen pyörimisnopeus värähtelemään suhteessa akselin 

pyörimisnopeuteen. Värähtely vaimentui todella hitaasti, joten pidemmän akselin 

tapauksessa saattaa akselin jäykkyyskerroin ja vaimennuskerroin olla riittämätön traktorin 

ja peräkärryn hitausmomentille, jolloin tulokset ovat vääristyneet. 

 

5.3 Sähkömoottorin ohjaus 

Kytkentätilanteessa huomattiin että kytkimen ja vastakappaleen nopeusero ei saa olla nolla. 

Aikaisemmin mainittiin, ettei pelkkä P-säädin välttämättä saavuta ikinä nollavirhettä. 

Kytkimen tarvittaessa aina pienen nopeuseron on pelkkä P-säädin riittävän tarkka tässä 

tapauksessa säätämään moottorin pyörimisnopeutta, jolloin säätimen integroivaa osaa ei 

tarvita. Seuraavaksi simuloidaan sähkömoottorin kulmanopeus eri kulmanopeutta säätävän 

P-säätimen proportionaalikertoimilla kuvan 21 mukaisesti. Kuvassa roottori pyörii ensin 

akselin kanssa samalla nopeudella. Ajan hetkellä 0,065 s P-säädin vaikuttaa roottorin 

nopeuteen. Säätimen proportionaalikerroin vaikuttaa roottorin nopeuden säätöaikaan, jossa 

planeetankantaja on saavuttanut halutun nopeuseron akseliin nähden. Esikerkiksi 

proportionaalikertoimen arvolla 15 planeetankantaja saavuttaa 9 rad/s nopeuseron ajan 

hetkellä 0,155 s. 
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Kuva 21 Proportionaalikertoimen vaikutus roottorin kulmanopeuden säätöön. 

 

Kuvasta saadaan laskettua aika joka roottorilla kestää vaihtaa nopeutensa alennusvaihteen 

kytkimen pyörimisnopeudesta suoran välityksen kytkimen pyörimisnopeuteen taulukon 24 

mukaisesti. Säätämiseen kuluneeseen aikaan ei ole vaikutusta kumpaan suuntaan roottorin 

nopeutta säädetään, joten tulokset ovat samat kytkimien kytkentäjärjestyksestä riippumatta. 

 

Taulukko 24 Proportionaalikertoimen vaikutus roottorin kulmanopeuden säätöaikaan. 

Proportionaalikerroin Roottorin nopeuden säätöaika [s] 

1 0,716 

5 0,168 

10 0,103 

15 0,09 

 

Halutusta nopeuserosta riippuen roottorin nopeuden säätöön kulunut aika muuttuu. 

Nopeuseron vaikutus roottorin nopeuden säätöaikaan on nähtävissä taulukossa 25. 

Nopeusero vaikuttaa myös kytkimen kytkeytymisaikaan. Kytkimen asemoinnista ja 

hammastuksesta johtuen roottori voi joutua pyörähtämään enintään yhden 

kuudesosakierroksen enemmän kuin kytkin ennen kytkimen kytkeytymistä. Nopeusero 

vaikuttaa aikaan, jossa pyörähdys tapahtuu, koska isommalla nopeuserolla pyörähdys 

tapahtuu nopeammin. Taulukossa 25 on esitetty kuinka kauan roottorin nopeuden säädössä 

ja kytkimen kytkeytymisessä enimmillään voi kulua aikaa eri nopeuseroilla ja eri 

proportionaalikertoimilla. 
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Taulukko 25 Enimmäisajat eri nopeuseroilla ja eri proportionaalikertoimilla 

Nopeus-

ero 

[rad/s] 

(rpm) 

Proportionaali

-kerroin: 15. 

Säätöaika [s] 

Proportionaali

-kerroin: 5. 

Säätöaika [s] 

Pyörähdysaik

a [s] 

Kokonaisaik

a 

kertoimella: 

15 [s] 

Kokonaisaik

a 

kertoimella: 

5 [s] 

1   

(9,549) 0,12 0,235 1,047 1,167 1,282 

2 

(19,098) 0,11 0,225 0,524 0,634 0,749 

4 

(38,196) 0,098 0,211 0,262 0,36 0,473 

7 

(66,843) 0,094 0,188 0,15 0,244 0,338 

9 

(85,941) 0,09 0,168 0,116 0,206 0,284 

 

Vaihtotilanteeseen kulunut aika on merkityksellinen etenkin kuormalla eli mäessä 

ajettaessa. Aikana, jolloin roottorin pyörimisnopeuden säätö ja kytkimen pyörähtäminen 

hammastuksiinsa tapahtuu, ei traktorin renkaalle välity vääntömomenttia. Kuormasta 

johtuen traktorin vauhti pääsee kiihtymään tai hidastumaan mäen suunnasta riippuen. 

Taulukossa 26 on esitetty mäen suunnan ja jyrkkyyden vaikutus traktorin nopeuteen, kun 

ajetaan traktorin suurimmalla sallitulla painolla kytkettynä 15000 kg painoinen peräkärry 

traktoriin. Taulukossa kuorma -1156,375 Nm vastaa sähkömoottorin tuottamaa renkaalta 

mitattua vääntömomenttia ajettaessa alennusvaihteella. Toisin sanoen 13,01 asteen ylämäki 

on jyrkin mahdollinen mäki, jota traktori pystyy ajamaan tasaisella nopeudella 

alennusvaihteella. Vastaava luku suoralle välitykselle on 3,55 astetta. 
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Taulukko 26 Mäen jyrkkyyden vaikutus vaihteen vaihtotilanteessa traktorin nopeuden 

muutokseen 

Kuorma [Nm] 

(˚) 

Kiihtyvyys [rad/s
2
] 0,3 sekunnin aikana 

tapahtunut akselin 

nopeusero [rad/s] (rpm) 

0,3 sekunnin aikana 

tapahtunut traktorin 

nopeusero [km/h] 

-1156,375  

(-13,01) 

-0,394 -0,118 (-1,127) -0,374 

-188,598  

(-2,10) 

-0,064  -0,019 (-0,181) -0,060 

400,0  

(4,46) 

0,136 0,041 (0,392) 0,130 

 

Tuloksista taulukossa 25 nähdään vaihteenvaihdon tapahtuvan jopa alle 0,3 s:ssa. Traktorin 

ajaessa peräkärry perässä jyrkimpään mahdolliseen ylämäkeen tapahtuu 0,3 s:ssa 0,374 

km/h traktorin vauhdin pieneneminen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tulosten perusteella saadaan vaihteistolle kriittisimmät tilanteet ja niissä ilmenevä suurin 

hetkellinen kytkimeen kohdistuva voima taulukon 27 mukaisesti. 

 

Taulukko 27 Simuloinnissa ilmenneet kriittisimmät tilanteet 

Simulointikohde Kriittisin tilanne Kytkimeen 

kohdistuva voima 

[Nm] 

Alennusvaihteen 

kytkimen 

kytkeytyminen 

Kytkimen kytkeminen 71,71 rpm:n 

nopeuserolla ajettaessa 5,74 asteen 

alamäkeen traktorin suurimmalla painolla  

3410,8 

Suoran välityksen 

kytkimen 

kytkeytyminen 

Kytkimen kytkeminen 134,16 rpm:n 

nopeuserolla ajettaessa 9,61 asteen 

ylämäkeen traktorin suurimmalla painolla 

1438,9 

Moottorin väännön 

suunnanvaihtotilanne 

nimellisellä painolla 

ajettaessa 

Ajettaessa suora välitys kytkettynä 20,74 

asteen alamäkeen 

3386 

Moottorin väännön 

suunnanvaihtotilanne 

suurimmalla sallitulla 

painolla peräkärryn 

kanssa ajettaessa 

Ajettaessa alennusvaihde kytkettynä 4,46 

asteen alamäkeen 

4019,3 

 

Tulosten mukaan traktorin nimellisellä painolla ajettaessa kriittisin tilanne on 

sähkömoottorin väännön suunnanvaihtotilanne ajettaessa alennusvaihde kytkettynä 

jyrkkään mäkeen. Suunnanvaihtotilanne simuloidaan myös traktorin suurimmalla sallitulla 

painolla ja peräkärryn kanssa, jolloin tulosten mukaan käytettäessä suunniteltua 

halkaisijaltaan 35 mm:ä olevaa akselia kohdistuu akseliin noin 480 MPa:n 

leikkausjännitys. Akselin halkaisijaa ei voida suurentaa vaihteiston läpiviennin takia, joten 

akselin kestävyyteen voidaan vaikuttaa eniten materiaalivalinnalla tai pienentämällä 

akseliin kohdistuvia voimia. 

 

Simuloinnin mukaan kytkimiin kohdistuviin voimiin voidaan kuitenkin vaikuttaa. 

Vaihteiston jäykkyyteen vaikuttaa eniten akselin jäykkyyskerroin. Akselin halkaisijaan ei 

voida vaikuttaa, mutta akselin pituudella voidaan vaikuttaa akselin jäykkyyskertoimeen, 

koska pidempi akseli joustaa enemmän kuin lyhyt akseli. Simuloinnissa huomattiin 



72 

 

alennusvaihteen kytkimeen kohdistuvan suurempia voimia. Simulointimallissa traktorin 

rengas eli sijoitettu akselin alennusvaihteen puoleiseen päähän, jolloin renkaan ja 

alennusvaihteen kytkimen välinen akseli oli lyhyempi kuin suoran välityksen kytkimen ja 

renkaan välinen akseli. Vaihtamalla traktorin rengas akselin toiseen päähän voidaan 

renkaan ja alennusvaihteen välistä akselia pidentää, joka pienentää kytkimeen kohdistuvia 

voimia. 

 

Simulointimallissa akselin jäykkyyden vaikutus on kuitenkin joissain tilanteissa 

vastakkainen, jolloin jäykempi akseli aiheutti pienempiä voimia kytkimeen. Ilmiön tarkkaa 

syytä ei simulointimallista saatu, mutta akselin kiertymässä tapahtuvan värähtelyn 

vaimennuksella huomattiin olevan vaikutusta ilmiöön. Huonolla vaimennuksella 

jäykkyyden vaikutus kytkimiin kohdistuviin voimiin huomattiin olevan vastakkainen kuin 

paremmin vaimennetussa tilanteessa. 

 

Työn perusteella kytkimen hammasprofiilin johdosta kytkimet eivät tarvitse 

aksiaalisvoimaa kytkennän ylläpitämiseksi. Kytkinten liikuttamiseen tarvitaan kuitenkin 

aksiaalisvoimaa. Tarvittavan voiman suuruutta ei simulointimallissa tutkittu vaan 

simuloinnissa käytettiin riittäväksi arvioitua 100 N:n aksiaalisvoimaa. 

 

P-säätimen suhteelliseksi kertoimeksi on suositeltu arvoa 5. Suositusarvoa on käytetty 

yleisesti sähkömoottorin säätämisessä teollisuudessa. Simuloitu malli eroaa kuitenkin 

tavallisesta sähkömoottorin roottorista, koska roottorin sisällä on vaihteisto. Vaihteiston 

myötä myös roottorin hitausmomentti on suurempi, joten myös muita P-säätimen kertoimia 

testataan. Simuloinnin perusteella vaihteenvaihto on mahdollista myös säätimen arvolla 5. 

Isommalla arvolla säätö tapahtuu kuitenkin nopeammin, jolloin ei tarvita niin isoa 

nopeuseroa kytkimessä saman kytkentäajan saavuttamiseksi.  P-säätimen arvolla ei 

suoranaisesti ole vaikutusta kytkimiin kohdistuneisiin voimiin, koska säätö on ohjelmoitu 

tapahtumaan vain silloin kun kumpikaan kytkin ei ole kytkeytynyt. Vaihteenvaihtotilanne 

on hyvin tarkka juuri toimilaitteiden ohjaamisen kannalta. Kytkinten pitää liikkua juuri 

halutulla hetkellä ja säädön tapahtua juuri halutulla hetkellä. Tässä työssä ei kuitenkaan 

tutkita voidaanko todellinen vaihteisto ohjelmoida toimimaan yhtä tarkasti kuin 

simulointimalli. Jos samaan tarkkuuteen ei päästä, ei myöskään simulointimallista saadut 

tulokset päde todelliselle laitteelle. Simulointimallissa ei kohdistunut kytkimelle 



73 

 

sähkömoottorista aiheutunutta vääntömomenttia kytkentähetkellä, joten mallista ei selviä 

voidaanko vääntömomenttia sallia. 

 

Sähkömoottorin ohjaus vaikutti huomattavasti kytkimeen kohdistuvaan vääntömomenttiin 

sähkömoottorin vääntömomentin suunnanvaihtotilanteessa taulukossa 22. Suunnanvaihdon 

tapahtuessa 0,1 sekunnissa on kytkimeen kohdistuva vääntömomentti alle kolmasosa kuin 

tilanteessa, jossa suunnanvaihto tapahtui 0,01 sekunnissa. Sähkömoottorin ohjauksella on 

suuri vaikutus kytkimeen kohdistuviin voimiin, joten liian nopeaksi toteutettu 

sähkömoottorin ohjaus voi johtaa vaihteiston rikkoutumiseen. 

 

Sähkömoottorin vääntömomentin suunnanvaihtoajalla huomattiin olevan vaikutusta 

kytkimiin kohdistuviin voimiin. Vaikutuksen arvioidaan johtuvan hammasvälyksen aikana 

syntyneestä nopeuserosta. Hitaammin suuntaa vaihdettaessa ehtii hammasvälyksen aikana 

muodostua pienempi nopeusero. Tästä voidaan päätellä myös hammasvälyksen 

vaikuttavan suunnanvaihtotilanteessa kytkimiin vaikuttaviin voimiin. Pienentämällä 

hammasvälystä ei nopeusero ehdi kasvamaan niin suureksi, jolloin kytkimen kestävyyden 

kannalta saattaakin olla kytkentätilanne suunnanvaihtotilanteen sijaan. 

 

Simulointimalli mallinnettiin työssä vain yhdelle työkoneelle. Mallin tarkoitus on 

kuitenkin että sitä voidaan käyttää sovelletusti myös muille työkoneille. Tehtyjen 

simulointien perusteella ei voida siis sanoa kuinka työkoneen parametrien muutokset, 

kuten käytetyn renkaan säde, vaikuttavat vaihteiston käyttäytymiseen. Suunniteltu 

sähkömoottori on simulointimallin perusteella hieman alimitoitettu John Deeren traktorille 

ajettaessa peräkärryn kanssa, koska suurimmalla sallitulla painolla ja peräkärryn kanssa 

suora välitys kytkettynä voidaan ajaa jyrkimmillään 3,55 asteen mäessä ja alennusvaihde 

kytkettynä 13,01 asteen mäessä. Traktori on kuitenkin suunniteltu käytettäväksi maasto-

olosuhteissa, jossa kyseiset mäet ovat vielä loivia. 

 

6.1 Jatkokehitys 

Työstä on rajattu pois kytkinkappaleiden lujuuslaskennat. Jatkotutkimuksissa 

kytkinkappaleiden suurimmat sallitut leikkausjännitykset lasketaan. Simulointimallista 

saaduista vääntömomenteista voidaan laskea kytkimeen kohdistuvat leikkausjännitykset ja 

verrata niitä kytkinkappaleiden sallittuihin leikkausjännityksiin. Vertailusta voidaan 
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arvioida kestävätkö kytkimet kyseisessä simulointimallissa, vai joudutaanko kytkimien 

profiilia kehittämään paremman kestävyyden saamiseksi. 

 

Simulointimalli mallinnettiin vain tietyllä kytkimen hammastuksen hammasvälillä. 

Hammasvälin vaikutusta kytkimiin kohdistuviin voimiin ei simuloinnissa tutkittu. 

Jatkotutkimuksissa voidaan tutkia kuinka paljon hammasvälyksen muuttaminen vaikuttaa 

kytkinkappaleiden kestävyyteen. Hammasvälyksen vaikutusta sähkömoottorin 

suunnanvaihtotilanteessa kytkimiin kohdistuviin voimiin voidaan tutkia, sekä 

hammasvälyksen vaikutusta kytkentätilanteessa. 

 

Simulointimalli luotiin vain traktorin yhdelle renkaalle ja yhdelle rengaskoolle. 

Jatkotutkimuksissa voidaan tutkia napavaihteiston käyttäytymistä myös traktorin 

eturenkaalla, koska traktorin eturenkaassa saatetaan käyttää pienempää renkaan sädettä 

kuin takarenkaissa. Näin tutkimuksista saadaan selville renkaan säteen vaikutus tuloksiin. 

 

Napavaihteiston on tarkoitus olla automatisoitu vaihteisto. Jatkotutkimuksissa voidaan 

tutkia automatisoinnin mahdollistavia toimielimiä ja niiden vaikutusta kytkimiin. 

 

Simuloinnissa saatuja tuloksia ei voida verrata mihinkään aikaisempiin tuloksiin, joten 

tulosten paikkansapitävyyttä voidaan arvioida vain teoriassa. Jatkokehityksenä 

vaihteistosta rakennetaan prototyyppi, josta tutkitaan vaihteistoon kohdistuvat voimat eri 

tilanteissa. Tulosten mukaisesti simulointimallia voidaan muokata vastaamaan paremmin 

todellista mallia. 

 

Sähkömoottorin ohjausta tarkennetaan jatkossa lisää. Simulointimallissa huomattiin 

huonon sähkömoottorin ohjauksen voivan johtaa napavaihteiston rikkoutumiseen. 

Simulointimallissa ei kytkentähetkellä sähkömoottori tuottanut jarruttavaa eikä 

kiihdyttävää momenttia, sekä vääntömomentin suunnanvaihtotilanne pitää olla tarpeeksi 

hidas suurten hetkellisten vääntömomenttien välttämiseksi. Varsinaista prototyyppiä 

valmistettaessa varmistetaan voidaanko sähkömoottorin ohjaus toteuttaa simulointimallissa 

käytetyllä tavalla. 
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7 YHTEENVETO  

 

 

Tässä diplomityössä mallinnettiin Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimusprojektissa 

suunniteltu sähkömoottoriin integroitu napavaihteisto käytettäväksi maastotyökoneissa. 

Napavaihteisto voi toimia joko suorana välityksenä tai alennusvaihteena. Vaihteiston 

dynaamisella mallilla simuloitiin napavaihteiston kytkimien käyttäytyminen kytkinten 

kytkemishetkellä sekä tilanteessa, jossa sähkömoottorin tuottaman vääntömomentin suunta 

vaihtuu. Lisäksi sähkömoottorin pyörimisnopeuden säätämisaikaa tutkittiin, jotta saatiin 

selville välityksen vaihtoon kuluva enimmäisaika. 

 

Simulointi mallinnettiin monikappaledynamiikan simulointiohjelmistolla. Ohjelmistolle 

määritettiin napavaihteiston komponenttien parametrit, joista voitiin simuloida 

monikappaledynamiikan teorian mukaisesti vaihteiston dynaaminen käyttäytyminen. 

 

Simuloidessa huomattiin kytkimien kestävyyden kannalta kriittisimmän simuloinnin 

olevan tilanne, jossa vaihdetaan sähkömoottorin vääntömomentin suuntaa ajettaessa 

traktorin suurimmalla sallitulla painolla jyrkkään mäkeen peräkärry kytkettynä traktoriin, 

jolloin kytkimeen kohdistui yli 4000 Nm:n hetkellinen vääntömomentti. Mallissa 

huomattiin tuloksiin voitavan kuitenkin vaikuttaa, koska akselin jäykkyys sekä 

sähkömoottorin suunnanvaihtoaika vaikuttivat tuloksiin. Pidentämällä akselin pituutta 

saatiin akselin jäykkyyttä pienennettyä ja kytkimeen kohdistuvaa vääntömomenttia 

pienennettyä. Suunnanvaihtoajan muutoksista arvioitiin myös kytkimen hammastuksen 

välyksen vaikuttavan tuloksiin. 

 

Kytkinten kytkeytymistilanteissa huomattiin alennusvaihteella ajettaessa kohdistuvan 

kytkimeen suurempi vääntömomentti. Vääntömomenttiin vaikutti kytkentätilanteessa ollut 

kytkimen ja akselin välinen nopeusero. Suuremmalla nopeuserolla ilmeni suurempi 

hetkittäinen vääntömomentti. Pienentämällä nopeuseroa saatiin ilmenevää nopeuseroa 

pienennettyä, mutta samalla kytkentään kulunut aika kasvoi. 
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Sähkömoottorin ohjauksen huomattiin olevan vaikuttava tekijä vaihteistossa ilmenneihin 

voimiin. Hyvin toteutetulla ohjauksella voidaan pienentää hetkellisiä vääntömomentteja, 

kun taas huonosti toteutettu ohjaus voi johtaa vaihteiston rikkoutumiseen. 

 

Mallissa simuloitiin myös sähkömoottorin säätämisen vaikutusta vaihteenvaihtotilanteessa. 

Mallista huomattiin vaihteen vaihdon olevan mahdollinen moottorin säädön kannalta. 

Vaihteiston kestävyyden kannalta tämän työn perusteella ei tiedetä onko vaihteen vaihto ja 

suunnanvaihtotilanne mahdollista. Kytkinkappaleille vaaditaan tehtäväksi vielä tarkemmat 

lujuuslaskennat, jotta niiden kestävyyttä eri tilanteissa voidaan arvioida. 
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