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1 JOHDANTO
Vuonna 1959 tieteiskirjailija Robert Heinlein kirjoitti menestyksekkään romaaninsa Starship
Troopers, joka käsitteli nuorison roolia tulevaisuuden militaristisessa yhteiskunnassa. Romaanissa päähenkilö liittyy sotajoukkoon jonka varustuksena on taistelupuku, missä on raskas panssarointi ja mikä voimistaa käyttäjänsä liikkeitä huomattavasti sisäänrakennetun voimanlähteensä avulla. Jo seuraavana vuonna General Electric alkoi kehittää Yhdysvaltojen armeijalle
Hardiman- nimistä prototyyppiversiota tällaisesta puvusta. Koko konseptia alettiin kutsua termillä powered exoskeleton mikä tarkoittaa suomennettuna voimistettua ulkoista tukirankaa.
General Electricin Hardiman osoittautui kuitenkin niin epäkäytännölliseksi ja vaaralliseksi,
ettei käynnissä olevan puvun sisään edes yritetty laittaa ohjaajaa. (Cybernetic Zoo, 2014)

Kuva1.1. General Electricin Hardiman 1960-luvulta (Cybernetic Zoo, 2014)
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Hardimanin kaltaisia laitteita on toki ideoitu jo aikaisemminkin. Jo vuonna 1890 patentoitiin
Yhdysvalloissa puku, jonka tarkoituksena oli voimistaa käyttäjänsä liikkeitä paineistetun ilman
avulla. (United States Patent and Trademark Office, 2014)

Kuva 1.2. Nicholas Yagnin patentti vuodelta 1890. (United States Patent and Trademark Office, 2014)

Yhdysvalloissa patentoitiin myös höyrykonekäyttöinen puku vuonna 1917 (United States Patent and Trademark Office, 2014), mutta GE:n Hardiman oli tiettävästi ensimmäinen prototyyppiasteelle edennyt laite. Robotiikka ja etenkin siihen liittyvät ohjausmekanismit ovat kuitenkin
kehittyneet muun tekniikan mukana merkittävästi vuosisadan alun ja kuusikymmentäluvun jälkeen. Tämän kehityksen ansiosta on voitu ratkaista lähes kaikki tekniset ongelmat, jotka alun
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perin estivät toimivien ja käytännöllisten voimistettujen ulkoisten tukirankojen kehittämisen.
Kuten edellisen virkkeen kankeudesta huomaa, ei suomen kielessä vielä ole vakiintunutta termiä tällaisille laitteille. Esimerkiksi japanilainen Cyberdyne Inc., yksi ensimmäisistä kaupallisista valmistajista, käyttää termiä robot suit, kun taas amerikkalainen Raytheon kutsuu omaa
laitettaan termillä powered exoskeleton. Tässä tekstissä käytetään tästä lähtien helppolukuisuuden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi termiä exoskeletoni kuvaamaan edellä mainittuja voimistettuja ulkoisia tukirankoja.
Esimerkiksi Yhdysvaltojen patenttitoimistolla on oma määritelmänsä exoskeletoneista ja niihin
liittyvistä patenteista: ” B25J 9/0006: Exoskeletons, i.e. resembling a human figure” (United
States Patent and Trademark Office, 2014).

Kuva 1.3. Yhdysvaltain patenttitoimiston havainnollinen kuva exoskeletonista.
(United States Patent and Trademark Office, 2014)

Exoskeletonien tarkoituksena on siis joko voimistaa käyttäjänsä liikkeitä tai ylipäänsä mahdollistaa liikkuminen, jos käyttäjä on siihen muuten kykenemätön. Laitteet yleensä jaotellaan juuri
näiden käyttötarkoitusten perusteella; onko niiden tarkoitus saavuttaa terveen ihmisen suorituskyky, vai ylittää se. Ihmisen normaalin suorituskyvyn ylittämiseen tarkoitettuja exoskeletoneita
voidaan käyttää esimerkiksi suurta fyysistä voimaa vaativissa pelastus- ja terveydenhoitotöissä
sekä sotilaskäytössä.
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Exoskeletonit ovat fyysiseltä olemukseltaan joko antropomorfisia tai sitten eivät. Antropomorfisuus tulee englannin kielestä ja tarkoittaa tässä kontekstissa laitteen ihmismäisyyttä, eli muistuttaako se päälle puettavaa haarniskaa jonka toimilaitteet sijaitsevat käyttäjänsä lihasten kanssa
samoilla kohdilla. Epä-antropomorfinen exoskeletoni voisi olla muodoltaan esimerkiksi hämähäkkimäinen laite, jossa on useita käsiä tai jalkoja (H. Kazerooni, 2005). Kaikki pidemmälle
edenneet exoskeletonit, mukaan lukien tässä työssä esiteltävät, ovat antropomorfisia.

Exoskeletonien rakenne voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: voimanlähde, lihaksisto ja ohjaus. Nykyisissä pitkälle kehitetyissä laitteissa on jokaisen osa-alueen toteutuksessa käytetty
lähes aina muutamaa yleisintä lähestymistapaa:
-

Voimanlähde on kiinnitetty rungon takapuolelle, ja se on joko sähköenergiaa varastoiva
akusto tai pienikokoinen polttomoottori.

-

Laitetta liikutetaan joko nivelissä sijaitsevilla sähkömoottoreilla tai hydraulisilla ja
pneumaattisilla sylintereillä.

-

Ohjaus perustuu joko lihasten pinnalta mitattaviin hermoimpulsseihin, kehon kallistusta
mittaaviin sensoreihin tai päänahan pinnalta mitattaviin aivojen hermoimpulsseihin.

Kokeellisella kehitysasteella ovat muun muassa ilmalihakset ja akustojen korvaajiksi suunnitellut polttokennot.
Suurimpana haasteena exoskeletonien kehityksessä on jo pitkään ollut tarpeeksi kevyen ja pitkäkestoisen voimanlähteen löytäminen. Energiatiheydet ovat exoskeletonille sopivan kokoisissa voimanlähteissä melko pieniä, mikä rajoittaa pukujen käytännöllisyyttä huomattavasti.
Painava voimanlähde tekee koko puvusta raskaan ja heikentää siten sen suorituskykyä, kun taas
kevyillä voimanlähteillä puvun käyttöaika on hyvin lyhyt. Ongelma on siis sama kuin esimerkiksi sähköautoilla, eikä kunnollista ratkaisua ole vielä löydetty. Toisena haasteena on ohjausjärjestelmien kehittäminen liikuntarajoitteisille ihmisille. Jos käyttäjä ei pysty hallitsemaan esimerkiksi jalkojaan laisinkaan, on exoskeletonin jalkojen ohjaus toteutettava esimerkiksi muilla
lihasryhmillä tai aivosähkökäyrän avulla. Ohjausmetodit ovat kuitenkin kehittymässä hyvin nopeaa vauhtia, eivätkä ne ole esteenä lähitulevaisuuden exoskeletonien toimivuudelle. Seuraavissa kuvissa ovat mediassa eniten huomiota saaneet exoskeletonit; jo kaupallisesta käytöstä
löytyvä Cyberdyne Inc. HAL 5 sekä kehitysasteella oleva Raytheon XOS 2.
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Kuva 1.4. Cyberdynen koko vartalon kattava HAL 5. (Cyberdyne Inc, 2014)

Kuva 1.5. Raytheon XOS 2 nostaa 155mm tykistökranaattia. (Engadget, 2013)
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Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on koota tietoa nyt olemassa olevien exoskeletonien rakenteesta ja etenkin niiden ohjauksesta. Työssä käsitellään viittä erilaista exoskeletonia, jotka
ovat jo markkinoilla tai joiden kehitystyö on hyvin pitkällä. Exoskeletonit on valikoitu niiden
eroavaisten rakenteiden ja käyttökohteiden johdosta, jotta lopputuloksena olisi mahdollisimman kattava esittely exoskeletonien nykytilanteesta. Neljälle esiteltävistä exoskeletoneista löytyy useita vastaavia kehitteillä olevia laitteita, kun taas Raytheonin XOS 2 on tällä hetkellä
hyvin ainutlaatuinen.

Työ on tehty kirjallisuustyönä, ja kerätty tieto perustuu hyvin pitkälti exoskeletoneita sekä
suunnittelevien että valmistavien yritysten ja yliopistojen omiin julkaisuihin. Tämän takia täysin objektiivista tietoa on erittäin vaikea saada ja exoskeletonien esittelyssä on välillä hyvin
positiivinen, ehkä jopa mainosmainen sävy. Objektiivisuus on kuitenkin yritetty säilyttää ja
kaikki esiteltyjen exoskeletonien edistyksellisyyttä kuvaavat adjektiivit vastaavat työn tekijän
näkemyksiä. Työn viimeisessä osassa pohditaan erilaisten ohjausmekanismien todennäköisiä
kehittymissuuntia ja niihin sisältyviä haasteita.
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2 EXOSKELETONIEN YLEISIMMÄT RAKENTEET

Tässä kappaleessa käydään läpi pitkälle kehitettyjen exoskeletonien rakenneratkaisuja ja ohjausmekanismeja. Ensiksi esitellään tapauskohtaisesti laitteen kehittäjä sekä tietoa projektin
historiasta. Sen jälkeen käydään läpi siinä käytettävän voimanlähteen ja voimansiirron toteutus
sekä käyttötarkoitus. Mahdollisuuksien mukaan esitetään myös tietoja laitteiden hinnoista ja
saatavuuksista. Exoskeletonien valmistajat eivät yleensä julkaise yksityiskohtia laitteidensa
teknisistä ratkaisuista. On luonnollista, että paljon rahaa ja aikaa prototyyppeihinsä käyttäneet
yritykset haluavat pitää rahanarvoiset tietonsa salassa. Koska selkeä enemmistö exoskeletonien
valmistajista turvautuu alihankkijoihin yksittäisten osien kuten moottoreiden ja mikroprosessorien kanssa, voisi kilpaileva yritys helposti tehdä välttävän kopion hyvinkin halvalla ilman kattavia patenttisuojia. Tämän vuoksi on vaikeaa saada syvällisempää tietoa esimerkiksi siitä,
minkä tyyppisiä moottoreita ja sensoreita on käytetty ja kuinka ohjausmekanismit on toteutettu.
Tietoa teknisistä ratkaisuista on kuitenkin mahdollista saada tieteellisistä artikkeleista, joita voi
etsiä esimerkiksi IEEE- ja Elsevier-tietokannoista.
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2.1 Argo Medical Technologies ReWalk

Kuva 2.1. Rewalkin käyttäjä. (Argo Medical Technologies, 2014)

Argo Medical Technologies on Israelilainen lääketieteelliseen tekniikkaan erikoistunut yritys,
jonka työntekijöistä suuri osa oli aikaisemmin tutkijoina Haifan yliopistossa ja Israelin teknillisessä instituutissa, Technionissa. Heidän kehittämänsä exoskeletonin, ReWalkin, tarkoituksena on mahdollistaa vyötäröstä alaspäin halvaantuneiden ihmisten liikkuminen. ReWalk tuli
ensimmäisenä exoskeletonina markkinoille vuonna 2012 Euroopassa, ja sen uudempi versio 2.0
sai juuri Yhdysvaltalaisen FDA:n (Food and Drug Administration) hyväksynnän (Israel21,
2014). ReWalk on tällä hetkellä ainut exoskeletoni, jonka yksityishenkilö voi ostaa itselleen,
sillä sen kehitystyö on alkanut aiemmin kuin muiden tässä työssä esiteltyjen. Se on myös rakenteeltaan kaikkein yksinkertaisin ja liikeradoiltaan rajoittunein, johtuen kehitystyön alkaessa
olemassa olleen teknologian tasosta. Argo Medical Technologies on tarkka potentiaalisen ostajan terveydentilan vaatimuksista, jotta he voivat taata ReWalkin olevan sopiva ja turvallinen
laite käyttäjälleen. Hintana laitteella on Euroopassa noin 55 000 €. Argo Medical Technologies
solmi vuonna 2014 myös yhteistyösopimuksen exoskeletonin kehitystyöstä servomoottoreita ja
ohjaussysteemejä valmistavan Japanilaisen Yaskawa Electric Corporation kanssa. ReWalk on
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ollut paljon julkisuudessa uutisraporttien ja yrityksen omien mainosvideoiden ansiosta. Esimerkiksi vuonna 2012 englantilainen Claire Lomas, joka on halvaantunut vyötäröstä alaspäin, kulki
ReWalkin avulla Lontoon Maratonin reitin 17 päivässä. (Argo Medical Technologies, 2014).

Voimanlähteenä ReWalkissa on alaselkään sijoitettu akusto, joka syöttää tasajännitettä lonkissa
ja polvissa sijaitseville sähkömoottoreille. Exoskeletonin tukiranka on valmistettu teräksestä ja
alumiinista. Sen luvataan kannattelevan 100 kg painoisen käyttäjän, joka on pituudeltaan 160
cm – 190 cm. Exoskeletoniin kuuluvat oleellisena osana myös kyynärsauvat, jotka tasapainottavat käyttäjää ja toimivat samalla myös ohjaimina. Akuston kestosta ei ole annettu tarkempia
arvioita. (Argo Medical Technologies, 2014)

Exoskeletonin ohjaus tapahtuu kyynärsauvoissa olevien painikkeiden avulla. Käytännössä
käyttäjä valitsee nappien avulla haluamansa toimen kuten kävelyn tai portaiden nousun. Tämän
jälkeen exoskeletoni alkaa suorittaa saamaansa komentoa käyttäen hyväkseen siinä olevia
paine-, kallistus- ja kiihtyvyysantureita. Alaselässä sijaitseva mikroprosessori käsittelee sekä
antureilta että ohjaimista saamansa signaalit ja liikuttaa exoskeletonia niiden mukaan. Exoskeletoni voi suorittaa pelkästään valmiiksi ohjelmoitu ja tarkasti säädeltyjä liikkumismuotoja. Samasta syystä sen käytön opettelu on kuitenkin erittäin helppoa, sillä käyttäjän tarvitsee vain
pystyä painelemaan sormillaan nappeja sekä tukemaan tasapainoaan kyynärsauvojen avulla.
(Argo Medical Technologies, 2014)

Lopuksi vielä Rewalkin tärkeimmät ominaisuudet ja rakenteelliset ratkaisut tiivistettynä:
-Sähkömoottorikäyttöinen
-Tasavirta-akusto
-Duralumiini & teräsrunko
-Ohjaus sormipainikkeilla
-Suorittaa vain ennalta ohjelmoituja liikeratoja
-Mahdollista ostaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa
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2.2 Cyberdyne Inc. HAL

Kuva 2.2. HAL 3 alaraajoille. (Cyberdyne Inc, 2014)

Cyberdyne Inc. on Japanilainen teknologiayritys, joka on kehittänyt exoskeletoniaan vuodesta
2004 lähtien. HAL tulee sanoista Hybrid Assistive Limb ja numerot ovat sen kehitysversioita.
HAL 3 on pelkästään alaraajoille tehty exoskeletoni ja HAL 5 kattaa myös ylävartalon. Exoskeletonien tarkoituksena on avustaa liikuntarajoitteisia ihmisiä arkipäivän askareissa ja helpottaa terveitä ihmisiä fyysisesti vaativissa nosto- ja kannattelutöissä. Japanilainen Tsukuban yliopisto on ollut kehitystyössä mukana ja monet sen tutkijat ovat siirtyneet töihin Cyberdynelle,
mukaan lukien yhtiön perustaja Yoshiyuki Sankai. Exoskeletoneita ei ole myynnissä, mutta
Cyberdyne vuokraa exoskeletoneitaan lääketieteen parissa toimiville instituutioille kuukausitaksalla. HAL-versiot 3 & 5 saivat CE-hyväksynnän (Conformité Européenne) vuonna 2013.
(Cyberdyne Inc, 2014)
Voimanlähteenä HAL:eissa käytetään vyötärön kohdalla sijaitsevaa akustoa, joka syöttää 100
V tasajännitettä exoskeletonin nivelissä oleville sähkömoottoreille. Nivelet sijaitsevat kyynärpäissä, olkapäissä, lonkissa ja polvissa. Niveliä yhdistää duralumiinista ja nikkeli-molybdeeniseoksesta tehty tukiranka. Cyberdyne ilmoittaa exoskeletonin lisäävän käyttäjänsä nostokykyä
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40 kg verran ja arvioi tyypilliseksi käyttöajaksi 2 - 4 h, kuormituksesta riippuen. Kokovartalopuku painaa 23 kg ja pelkkä alaraajaosa 15 kg.
HAL:in ohjausjärjestelmä on kaksijakoinen ja siihen kuuluu sekä hermoimpulssien mittaaminen että ennalta ohjelmoitu liikeratakirjasto. Pukuun on sijoitettu antureita suurimpien lihasryhmien kohdalla. Nämä anturit mittaavat ihon pinnalla havaittavia sähköimpulsseja, mitkä
esiintyvät käyttäjän supistaessa ja ojentaessa lihaksiaan. Puvun ohjausyksikkö tunnistaa nämä
signaalit tietyksi liikkeeksi ja liikuttaa raajaa niin kauan kunnes signaalin tulo eli lihaksen supistus loppuu. Tallennetut liikeradat voidaan ottaa halutessa käyttöön, jolloin puku havaitsee
hermosignaalien avulla käyttäjänsä haluavan kävellä esimerkiksi eteenpäin. Puku alkaa tällöin
liikuttaa jalkoja kävelyä vastaavalla liikeradalla, kunnes hermosignaalit taas loppuvat. Liikuntarajoitteiset ihmiset, joiden jaloissa normaalit lihaksia ohjaavat hermosignaalit eivät kulje, ohjaavat pukua kävelemään supistamalla muualla kehossa sijaitsevia lihaksia, joita anturit tarkkailevat. (Cyberdyne, 2014).

Kuva 2.3. Cyberdynen Yhdysvalloissa oleva patentti painopisteen havainnoinnista. (United States Patent Office, 2014)
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Cyberdynellä on exoskeletoniin liittyviä patentteja Japanin lisäksi myös Yhdysvalloissa, kuten
esimerkiksi exoskeletonin käyttäjän painopistettä määrittävälle anturisysteemille (kuva 2.3.)
(United States Patent Office, 2014).
Lopuksi vielä HAL:in tärkeimmät ominaisuudet ja rakenteelliset ratkaisut tiivistettynä:
-Sähkömoottorikäyttöinen
-Litiumioniakusto
-Duralumiini & molybdeenirunko
-Mittaa hermoimpulsseja lihasten pinnalta
-Osaa itsenäisesti liikkua ennalta tallennettuja liikeratoja pitkin
-Mahdollista vuokrata Japanissa ja Euroopassa

2.3 Raytheon XOS

Kuva 2.4. Raytheon XOS 2. (Figures.com, 2014)
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Raytheon on vuonna 1922 perustettu suuri yhdysvaltalainen puolustusteknologiayritys, joka on
tehnyt yhteystyötä USA:n puolustusvoimien kanssa vuosikymmeniä. Raytheon on hyvin vakavarainen ja käyttää vuosittain 2-3 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen, esimerkiksi
vuonna 2013 kyseinen summa oli 435 miljoonaa dollaria (BGA aeroweb, 2014). Tämän panostuksen johdosta sen XOS 2 exoskeletoni onkin kenties kaikkein kehittynein suunnitteilla oleva
laite sekä liikkuvuuden että voimakkuuden osalta.
XOS projektin aloitti vuonna 2000 Sarcos- niminen yhdysvaltalaisyritys, jonka perustajat olivat
tehneet tutkimustyötä Utahin yliopiston Research Park nimisellä teknologiayrityksille suunnatulla kampuksella (University of Utah, 2014). Yhdysvaltojen asevoimien tutkimusorganisaatio
DARPA antoi yritykselle tutkimusrahoitusta exoskeletonin kehittämiseen. Yritys sai valmiiksi
ensimmäisen prototyyppinsä Sarcos 1:n vuonna 2006, ja Raytheon osti koko Sarcos-yrityksen
vuoden 2007 lopussa. Tämän jälkeen Raytheon on esitellyt aikaansaannoksiaan kattavasti mediassa paljastamatta kuitenkaan yhtään tarkempia teknisiä ominaisuuksia. Uusin versio exoskeletonista kantaa nimeä XOS 2. (Raytheon, 2010)
Exoskeletonin voimanlähteenä on ollut tarkoituksena käyttää polttomoottoria, mutta tällaista
versiota ei ole vielä julkisuudessa esitelty. Polttomoottorin tarkoitus olisi tuottaa painetta hydrauliikkasylintereiden käyttönesteille, mutta tähän mennessä kaikki esittelyssä olleet versiot
ovat saaneet voimansa ulkoisesta pumpusta hydrauliikkanesteputkiston kautta. Raytheonin mukaan ulkoisella voimanlähteellä varustetut exoskeletonit voitaisiin saada käyttöön jo vuonna
2016, kun taas oman voimanlähteensä omaava malli saattaisi olla käytössä vuonna 2020. Exoskeletonista löytyy liikkuvia niveliä kyynärpäistä, olkapäistä, ylä- ja alaselästä, lonkasta sekä
polvista. Kaikkia niveliä liikutetaan hydrauliikkasylintereillä. Exoskeletonin rungon materiaaleina toimivat teräs ja alumiini. Raytheonin mukaan XOS 2 painaa 95 kg ja se kykenee nostamaan 90 kg painoisia taakkoja ilman, että käyttäjä tuntee taakan raskautta laisinkaan.
Puvun ohjaus tapahtuu paine-, kiihtyvyys- ja kallistusanturien avulla, jotka tarkkailevat käyttäjän liikkeitä. Eräs laitteen yksityiskohdista on se, että jokaisessa nivelessä on oma mikroprosessorinsa. Nämä mikroprosessorit käsittelevät saamiaan anturitietoja ja kommunikoivat keskenään mahdollistaakseen sulavat ja tarkat liikkeet. Etuna yhden ohjaustietokoneen käyttämiseen on esimerkiksi se, ettei puvun ohjausjärjestelmää voi saada toimintakyvyttömäksi lamauttamalla yksittäisiä mikroprosessoreja. Tällaisella arkkitehtuurilla on siten selkeä etu sotilaallisissa sovelluksissa. (Raytheon, 2010) (IEEE, 2011)
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Lopuksi vielä XOS 2.n tärkeimmät ominaisuudet ja rakenteelliset ratkaisut tiivistettynä:
-Polttomoottorikäyttöinen / ulkoinen voimanlähde
-Toimilaitteina hydrauliikkasylinterit
-Teräs- ja alumiinirunko
-Havaitsee käyttäjän liikkeet paine-, kiihtyvyys- ja kallistussensoreilla
-Jokaisessa nivelessä oma ohjausmikroprosessori
-Kehitteillä Yhdysvalloissa

2.4 Lockheed-Martin HULC

Kuva 2.5. Lockheed-Martin Human Universal Load Carrier. (Gizmag, 2014)
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Lockheed-Martin on Yhdysvaltalainen sotilasteknologiaan erikoistunut yritys, joka vuonna
2009 osti oikeudet EksoBionicsin kehittämään HULC-exoskeletoniin. HULC tulee sanoista
Human Universal Load Carrier ja on nimensä mukaisesti tarkoitettu auttamaan käyttäjäänsä
kantamaan raskaita taakkoja. Se on suunniteltu etupäässä jalkaväen sotilaita varten. Ajatuksena
on, että sotilas pystyy liikkumaan maastossa ketterästi raskaiden taakkojen kanssa kuormittamatta itseään taakatonta sotilasta enempää. Laite on myös suunniteltu helposti puettavaksi ja
riisuttavaksi. Lockheed-Martin sai vuonna 2010 1,1 miljoonaa dollaria apurahaa exoskeletonin
kehittämiseen Yhdysvaltain armeijalta. (Lockheed-Martin, 2010)
Puku koostuu alaraajoja voimistavista osista sekä koko selän matkalla olevasta tukirakenteesta,
joka mahdollistaa raskaiden taakkojen noston ilman yläraajojen käyttöä. Voimanlähteenä puvussa on selässä sijaitseva litium-polymeeriakusto, jonka arvioidaan kestävän kolmen tunnin
käytön (Lockheed-Martin, 2010). Akusto on suunniteltu helposti vaihdettavaksi ja modulaariseksi. Suunnitteilla on myös polttokennosto, joka lisäisi laitteen toiminta-aikaa 72 tuntiin.
(Lockheed-Martin, 2010). Akusto syöttää tehoa sähkömoottorille, joka käyttää hydrauliikkanesteen painetta ylläpitävää pumppua. Hydrauliikkasylintereillä voimistetaan lonkka- ja reisilihasten toimintaa. Laitteisto painaa 37 kg ja pystyy liikkumaan 90 kg painolastin kanssa. Lockheed-Martinin mukaan käyttäjä ei missään vaiheessa havaitse suurempaa taakkaa kuin miltä
normaalin selkärepun kantaminen tuntuisi.
Ohjaus on toteutettu kallistusanturien ja jalkapohjissa olevien paineanturien avulla. Käyttäjä
liikuttaa raajojaan vapaasti kunnes painesensorit havaitsevat raajan kuormittuvan, jolloin raajaa
käyttävät hydrauliikkasylinterit työntävät kuormittavaa voimaa vastaan. Puvussa oleva mikroprosessori määrittää antureista tulevan tiedon avulla sopivat hydrauliikkasylinterien liikkeet ja
käyttäjän on mahdollista suorittaa hyvinkin ketteriä liikkeitä kuten sivuttain juoksemista ja ryömimistä. Valmiiksi ohjelmoituja liikeratoja ei ole ja käyttäjän täytyy olla normaaliin liikkumiseen kykenevä henkilö. (Lockheed-Martin, 2010)
Lopuksi vielä HULC:in tärkeimmät ominaisuudet ja rakenteelliset ratkaisut tiivistettynä:
-Hydrauliikkasylinterit, hydrauliikkapainepaine sähkökäyttöisellä kompressorilla
-Litiumpolymeeriakusto / polttokennosto
-Titaanirunko
-Kiihtyvyys- ja kallistusanturit sekä paineen mittaus jalanpohjista
-Kehitteillä Yhdysvalloissa
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2.5 University of Twente Mindwalker

Kuva 2.6. University of Twente Mindwalker. (Mindwalker-project, 2014)

Mindwalker on Alankomaalaisessa Twenten yliopistossa vuosina 2009 – 2013 tehty projekti,
jossa oli mukana useita yliopistoja ja yrityksiä. Projekti sai Euroopan Unionilta rahoitusta 2,75
miljoonaa euroa ja sen tarkoituksena oli kehittää liikuntarajoitteisia ihmisiä avustava alaraajoille tarkoitetun exoskeletonin prototyyppi, joka kykenee kannattelemaan 100 kg painoista
käyttäjää. Projektiin kuului olennaisesti kolme osa-aluetta, jotka olivat kehityksen alla; mekaaninen rakenne, ohjausjärjestelmä sekä virtuaalitodellisuustekniikalla toteutettu oppimisympäristö. Projektin oli alun perin tarkoitus kestää tasan kolme vuotta, mutta se sai puoli vuotta
jatkoaikaa. Projektilla on omat internet-sivut, jossa projektin etenemisestä tiedotettiin aktiivisesti. Sivustolla on myös kaikki projektin aikaansaamat tutkimus- ja kehitystulokset, mutta suurinta osaa niistä voi katsella vain projektissa mukana olleiden tahojen kautta. Osa tuloksista on
täysin luottamuksellisia ja vain niitä suoraan käsitelleet tahot pääsevät käsiksi yksityiskohtaisiin
raportteihin. Projektissa osallisina olleet, kuten esimerkiksi belgialainen Space Applications
Services sekä islantilainen Össur, ovat jatkaneet omaa kehitys- ja tutkimustyötään saadakseen
käyttökelpoisen exoskeletonin markkinoille vuoteen 2018 mennessä. (University of Twente,
2013)
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Exoskeletonin voimanlähteenä toimii lanteille sijoitettu akusto, joka syöttää tehoa hydrauliikkanesteen painetta ylläpitävälle pumpulle. Akuston yhden latauksen käyttöaika-arviota ei ole
kuitenkaan ilmoitettu ja useissa julkisuuteen jaetuissa kuvissa exoskeletoni käyttää ulkopuolista
voimanlähdettä hydrauliikkanesteputkiston kautta. Exoskeletonia liikuttavat hydrauliikkasylinterit sijaitsevat polvissa, reisissä, lonkissa ja alaselässä. Rakennusmateriaalina on käytetty sekä
terästä että alumiinia ja sen kerrotaan painavan noin 30 kg ilman akustoa. Exoskeletoniin on
myös asennettu jousisysteemejä vaimentamaan käyttäjään kohdistuvia iskuja ja säästämään
liikkumisessa muuten hukkaan kuluvaa energiaa.

Mindwalkerin erikoisuus on, että sitä ohjataan aivosähkösignaaleilla. Käyttäjän päähän laitetaan elektrodeja sisältävä huppu, joka muodostaa mittaamastaan datasta aivosähkökäyrän eli
EEG:n. Myös olkapäihin sijoitetut lihassähköanturit sekä useat kallistus- ja paineanturit keräävät dataa, joka lähetetään exoskeletonin selkäosaan asennettu kannettavaan tietokoneeseen,
joka käsittelee saamansa signaalit ja tulkitsee käyttäjänsä ajatukset liikkumiskäskyiksi. EEG:n
tulkinta on haasteellista aivoissa kulkevien signaalien runsaudesta johtuen, minkä takia exoskeletonin käyttäjän on opeteltava yhdistämään tietyt ajatuskuviot ohjauskäskyihin. Tätä varten
käyttäjälle on luotu virtuaalitodellisuusympäristö jossa hän opettelee muodostamaan selkeästi
erottuvia ja helposti toistettavia ajatuskuvioita. Samalla tietokone opettelee tunnistamaan nämä
ajatuskuviot ja soveltamaan niitä varsinaisen käytön yhteydessä. Tällöin käyttäjä voi tietyllä
ajatuskuviolla saada exoskeletonin periaatteessa tekemään hyvinkin monimutkaisia ennalta
harjoiteltuja liikesarjoja. (Mindwalker-project, 2013)

Lopuksi vielä Mindwalkerin tärkeimmät ominaisuudet ja rakenteelliset ratkaisut tiivistettynä:
-Hydrauliikkasylinterit, hydrauliikkapainepaine sähkökäyttöisellä kompressorilla
-Akusto
-Teräs- ja alumiinirunko
-Kiihtyvyys- ja kallistusanturit
-Ohjaus EEG-hupulla
-Käytön harjoittelu virtuaalitodellisuudessa
-Kehitetty Euroopan Unionin tuella
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3 EXOSKELETONIEN OHJAUS

Tässä kappaleessa käydään läpi nykyisiä ja tulevaisuudessa mahdollisia ohjausmenetelmiä.
Exoskeletonia liikutetaan aktuaattoreilla eli toimilaitteilla, jotka voivat olla sähkömoottoreita,
hydrauliikkasylintereitä tai pneumaattisia lihaksia. Näiden toimilaitteiden tarkasti mitoitettu ja
ajoitettu ohjaus on äärimmäisen olennainen osa käytännöllisen exoskeletonin suunnittelussa.
Ohjausmenetelmät voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Käyttäjän omiin liikkeisiin reagoiva ohjaus
sekä ennalta ohjelmoitujen liikeratojen suoritus käyttäjän komennosta. Monissa exoskeletoneissa nämä ohjausmenetelmät on yhdistetty ja kaikissa laitteissa käytetään mikroprosessoreja
saatujen ohjauskäskyjen tulkitsemiseen ja suorittamiseen. Ohjausmenetelmän valinnassa tulee
vastaan haastavia kysymyksiä, esimerkiksi kuinka puku reagoi käyttäjänsä vahingossa tekemään äkkiliikkeeseen tai laitteen ulkopuolelta tulevaan voimaan. Osa exoskeletoneista on siis
suunniteltu jäljittelemään kaikki käyttäjänsä tekemät liikkeet, ja toiset exoskeletonit tottelevat
vain hyvin spesifisiä ohjauskomentoja. Ohjausmenetelmän valinta riippuu siis hyvin pitkälti
kyseisen exoskeletonin käyttötarkoituksesta.
Elektroniikan komponentit ovat avainroolissa ohjauksesta puhuttaessa. Käytännössä kaikki
exoskeletoneissa olevat anturit ovat elektroniikkakomponentteja, joiden lähettämiä sähkösignaaleja käsitellään mikroprosessoreiden avulla. Koska erilaiset anturit ja mikroprosessorit ovat
edullisia, voidaan exoskeletoniin asentaa niitä kymmenittäin, jolloin saadaan kerättyä runsaasti
dataa. Suurimpina haasteina ovatkin kerätyn datan oikea tulkinta ja käyttäjän haluamien liikkeiden sulava toteutus. Varhaisten exoskeletonien liikkeet olivat hyvin nykiviä ja tarkkoja liikkeitä oli mahdoton toteuttaa. Vaarana oli myös käyttäjän vahingoittaminen liian nopeilla ja voimakkailla liikkeillä. Anturitekniikan ja etenkin mikroprosessorien kehitys ovat mahdollistaneet
ohjauskäskyjen oikeanlaisen tulkitsemisen ja sulavien liikkeiden toteuttamisen. Seuraavissa
alakappaleissa esitellään exoskeletonien ohjauksessa yleisimmin käytettyjä antureita.
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3.1 Mikroprosessorit

Kuva 3.1. Mikrokontrolleri, jossa on samalla integroidulla piirillä mikroprosessorin
lisäksi muisti. (Solarbotics, 2014)

Mikroprosessorit ovat olennainen osa käytännössä kaikkien exoskeletonien ohjausjärjestelmää.
Ne käsittelevät erilaisilta antureilta tulevat tiedot ja tekevät niiden pohjalta ohjauskomennot
exoskeletonin liikkeille. Mikroprosessoreiden avulla voidaan myös suorittaa useita ennalta ohjelmoituja, ihmiselle ominaisia liikeratoja, joiden suorittaminen voidaan aloittaa hyvin yksinkertaisilla signaaleilla. Käyttäjä voi esimerkiksi toista rintalihastaan supistamalla antaa exoskeletonille käskyn kävellä eteenpäin, jolloin mikroprosessori laskee kuinka laitteen tulee kallistaa
käyttäjänsä ylävartaloa eteenpäin ja alkaa liikuttamaan alaraajoja kävelyn aikaansaamiseksi.
Pelkästään ennalta ohjelmoituihin liikeratoihin pohjautuvaa exoskeletoni onkin ohjaukseltaan
hyvin lähellä liikuntavälineeksi suunniteltua robottia. Tällaisista ohjelmoitavista exoskeletoneista on erittäin suuri potentiaalinen apu liikuntarajoitteisille henkilöille, minkä takia huomattava osa suunnitteilla ja käytössä olevista laitteista onkin tarkoitettu heille.
Joihinkin exoskeletonien prototyypeistä on asennettu suoraan kannettava tietokone. Tällöin datan kerääminen, liikkeiden ohjaus ja muut säädöt ovat helposti kaikkien nykyaikaisen koulutuksen saaneiden ihmisten ulottuvilla. Samalla avataan ovet kuluttajien omille kokeiluille ja
mahdollisille innovaatioille, kuten on käynyt esimerkiksi quadkopterien ja 3D- tulostimien
kanssa. Exoskeletonit ovat kuitenkin vielä tällä hetkellä erittäin kalliita, eikä niitä ole kokeilunhaluisille kuluttajille vielä kaupattu.
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3.2 Paineanturit

Kuva 3.2. 50 $ maksava paineanturi. (Solarbotics, 2014)

Paineanturi havaitsee siihen kohdistuvan paineen ja välittää mittaamansa tiedon yleensä sähköisen signaalin eteenpäin mikroprosessorille. Paineanturiohjauksessa exoskeletonin osa havaitsee siihen kohdistuvan paineen ja reagoi sen mukaan. Esimerkiksi portaita noustessa alaraajan jalkapohjassa oleva anturi havaitsee siihen kohdistuvan paineen, kun käyttäjän siirtäessään painonsa sen päälle. Tämä signaali saa raajan suoristamaan itsensä niin kauaksi aikaa,
kunnes painetta ei enää havaita, jolloin raaja palaa lähtötilaansa. Käyttäjä siis ohjaa laitetta
omilla liikkeillään ja laite aloittaa toimintansa vasta, kun siihen kohdistuu tietyn suuruinen
voima ympäristöstä.
Paineantureita voidaan myös asettaa exoskeletonin ja käyttäjän rajapintaan. Tällöin käyttäjän
liikuttama ruumiinosa painaa exoskeletonin paineanturia, joka ohjeistaa exoskeletonia liikuttamaan omaa raajaansa paineesta poispäin kunnes paine laskee taas tarpeeksi alhaiselle tasolle.
Pelkästään paineeseen perustuvalla ohjauksella saavutetut liikeradat eivät kuitenkaan vastaa ihmiselle luontaisia liikeratoja. Tällaisen exoskeletonin käyttö vaatii käyttäjältään vähintäänkin
normaalia tasapainonhallintaa sekä riittävää kykyä käyttää omien raajojensa lihaksia. Paineantureita käytetään exoskeletonissa yleensä osana useamman anturityypin muodostamaa ohjausjärjestelmää, kuten kaikissa tässäkin työssä esitellyissä exoskeletoneissa.
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3.3 Akselometrit

Kuva 3.3. 40 $ maksava 3-akselinen akselometri. (Solarbotics, 2014)

Akselometri eli kiihtyvyysanturi mittaa siihen kohdistuvaa g-voimaa eli kiihtyvyyttä. Maan
pinnalla paikallaan oleva akselometri ilmoittaa siis suoraan ylöspäin kokemakseen kiihtyvyydeksi g = 9,81

. Mitattu kiihtyvyys tai sen muutos lähetetään sitten sähköisenä signaalina

mikroprosessorille. Kaikkien kolmen akselin suhteen kiihtyvyyttä mittaavalla akselometrillä
pystytään määrittämään sekä liikkeen suuntaa että anturin kallistusta maan pintaan nähden.
Akselometrejä käytetään paljon esimerkiksi älypuhelimissa pitämään näyttö oikeinpäin maahan
nähden puhelinta käänneltäessä. Akselometrien avulla exoskeletoni pystyy siis havaitsemaan
oman asentonsa ja tämän tiedon avulla se voi tehdä ennalta ohjelmoituja liikkeitä korjatakseen
omaa asentoaan. Kun käyttäjä haluaa esimerkiksi kävellä eteenpäin, hän nojaa eteenpäin jolloin
akselometri havaitsee liikkeen ja exoskeletoni siirtää toista alaraajaa eteenpäin estääkseen kaatumisen. Akselometrien tuottaman datan pohjalta voidaan myös hienosäätää käyttäjän haluamia
liikkeitä, jotta ne eivät olisi liian nykiviä tai räväköitä. Akselometrejä käytetään usein muiden
ohjausmenetelmien kanssa parantamaan ohjattavuutta, sulavuutta ja tasapainoa.
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3.4 Lihassähköanturit

Kuva 3.4. Lihassähköanturi. (Myopro, 2014)

Lihassähkökäyrä eli EMG (elektromyogrammi) on lihasten sähköisten ilmiöiden mittausmenetelmä. Sillä voidaan mitata sekä lihaksen saamia hermoimpulsseja että lihasten supistumisen
aiheuttamia sähkövirtoja. Tavallisesti potentiaalieroja mittaavat elektrodit on asennettu kiinni
ihoon tarkkailtavan lihaksen päälle. Antureita voidaan myös asentaa suoraan lihaksiin tai vaikkapa niitä ohjaaviin hermoihin. Esimerkiksi eräät käsiproteesit käyttävät tätä menetelmää,
mutta exoskeletonien ohjauksessa ei kyseisiä implantteja ole vielä nähty.
Lihassähkökäyrää on aivosähkökäyrään verrattuna huomattavasti helpompaa tulkita, sillä mitattavalla lihaksella on periaatteessa vain kaksi toimintoa; supistua tai rentoutua. Tulkinnassa
täytyy siis vain havaita millä tavalla lihasta halutaan supistaa tai rentouttaa. EMG:n tulkitsemista hankaloittaa huomattavasti se, että yhtä lihasta ohjeistaa aina useampi hermosäie, jotka
voivat viedä hermoimpulsseja eri aikoihin.. Lisäksi lepotilassakin olevassa lihaksessa on potentiaalieroja lihassolujen välillä. Nämä jatkuvat hermoimpulssit muodostavat kuvan 3.5 kaltaisen signaalin, jota on pystyttävä analysoimaan nopeasti. Sulavan liikkeen aikaansaaminen
onkin siksi hankalaa, sillä ihminen voi esimerkiksi koukistaa kättään monella eri intensiteetillä
eikä intensiteettierojen havaitseminen EMG- signaalista ole yksiselitteisen helppoa.
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Kuva 3.5. EMG- signaali, mikrovolttia per millisekunti. (Itä-Suomen yliopisto, 2013)

Käytännössä EMG- ohjaus toimii esimerkiksi seuraavasti: Lihassähköantureilla tarkkaillaan
käyttäjän lihaksien supistumista ja näitä supistuksia tulkitsemalla exoskeletoni liikuttaa omia
raajojaan. Sopivaan lihakseen, kuten reiden ojentajaan kiinnitetty anturi havaitsee, kun käyttäjä
supistaa lihastaan noustessaan portaita ylöspäin. Tällöin exoskeletoni saa käskyn suoristaa
omaa alaraajaansa, kunnes signaalin tulo loppuu. Reiden koukistajan supistuessa saa exoskeletoni taas viestin koukistaa omaa alaraajaansa. Vastaanotettujen signaalien tarkalla analysoinnilla voidaan säädellä exoskeletonin liikkeiden nopeutta ja voimakkuutta, jolloin on mahdollista
suorittaa entistä luontevampia liikkeitä.

3.5 Aivosähköanturit

Kuva 3.6. EEG- eli aivosähköantureita asennettuna huppuun. (Washington University, 2014)
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Aivosähkökäyrä eli EEG (elektoenkefalogrammi) on aivojen sähköisten ilmiöiden mittaamismenetelmä. Aivojen neuronien kommunikoidessa keskenään syntyy sähkövirtaa, joka voidaan
havaita. EEG:ssä päänahkaan kiinnitetään joukko elektrodeja jotka havaitsevat näitä aivotoiminnan aiheuttamia sähköisiä potentiaalieroja. EEG:n tulkinta on erittäin haasteellista, sillä aivoissa tapahtuu jatkuvasti lukemattomia neuronien välisiä kommunikaatioita. Päänahasta mitattavat potentiaalierot eivät siis suoraan kerro mitä aivoissa tapahtuu. Signaaleja täytyy siksi
analysoida paljon ja verrata niitä aikaisempiin mittaustuloksiin, jotta ne voidaan yhdistää tietynlaiseen aivotoimintaan. (Zhang, 2013) Aivosähkökäyrät ovat myös yksilöllisiä ja jokainen
mitattava henkilö on ainutlaatuinen. Parempilaatuista dataa voitaisiin saada laittamalla elektrodit suoraan kiinni aivoihin pääkallon sisäpuolelle. Tällaisten implanttien asennus on kuitenkin
vielä tutkimusasteella.

Kuva 3.7. Epileptikolta mitattu EEG, jossa näkyy normaalia toimintaa sekä epilepsiakohtaus.
(Quantitative Electroencephalography Support, 2010)

Tulevaisuudessa etenkin liikuntarajoitteisille henkilöille suunnattuja exoskeletoneita tullaan todennäköisesti ohjaamaan käyttäjän päähän asennettujen aivosähkösignaaleja mittaavien antureiden avulla, eli ”ajatuksen” voimalla. Tällainen ohjausmetodi mahdollistaa exoskeletonien
käytön myös täysin halvaantuneille ihmisille, jotka eivät voi käyttää muita ohjausmenetelmiä.
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Käytännössä ajatusten voimalla ohjaaminen toimisi seuraavasti: Käyttäjä on opetellut ajattelemaan eteenpäin kävelemistä aina samalla tavalla, jonka seurauksena ajatus kävelemisestä näkyy
EEG-käyrässä aina samantapaisena aktiviteettina. Exoskeletonin tietokone tulkitsee tämän
EEG-käyrän käskyksi suorittaa eteenpäin kävelemiseen tarvittavat ennalta ohjelmoidut liikeradat. Kun käyttäjä ei enää aktiivisesti ajattele kävelemistä, lopettaa exoskeletoni liikkumisensa.
Tekniikan kehittyessä ammattimainen käyttäjä pystynee ohjaamaan exoskeletonia lähes yhtä
tarkasti kuin lihassähköohjauksella. Lisäksi aivosähköanturien käyttö tuo uusia ihmisen suorituskykyä parantavia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi erilaisten exoskeletoniin asennettujen
lisälaitteiden- ja raajojen ohjaamisen. Uusien mahdollisuuksien joukossa olisi myös epäantropomorfisten eli ihmiskehon rakenteesta eroavien exoskeletonien toteutus. Tällaisissa exoskeletoneissa voisi olla esimerkiksi useampia raajoja, tai ne voisivat jäljitellä muodoltaan toisia eläimiä. Käytännöllisten, kaupallisten sovellutuksien keksiminen kyseisille exoskeletoneille voisi
kuitenkin olla haastavaa.

Kuva 3.8. Mindwalkerin käytön harjoittelua. (Mindwalker-project, 2014)
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4 TULOSTEN TARKASTELU

Taulukko 4.1. Esiteltyjen exoskeletoneiden rakenteelliset ratkaisut.

Exoskeletoni

Voimanlähde
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Ohjaus

Saatavuus

Kattavuus
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Polttomoottori
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Kehityksessä

Alaruumis

Mindwalker

Akusto

Sähkömoottorit
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Alaruumis
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Taulukossa 4.1 on listattu tässä työssä esiteltyjen exoskeletonien rakenteelliset ratkaisut sekä
tämänhetkinen saatavuus markkinoilla. Muiden ratkaisujen ollessa monipuolisia, on voimanlähdevalintana lähes aina sähköenergiaa säilövä akusto.

Exoskeletoneita oli markkinoilla tätä työtä tehdessä vain kahdelta eri valmistajalta. Suurimpina
ongelmina exoskeletonien kehityksessä ja käyttöönotossa ovat:
-korkea hinta
-sopivan voimanlähteen löytäminen
-usein harjoittelua vaativa ohjaus
-kaupallisten versioiden järkevyys kilpaileviin tuotteisiin nähden
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4.1 Lääketieteelliset exoskeletonit

Suurimpana hidasteena nykyisten lääketieteellisten exoskeletonien markkinoille tulemiselle on
teknologian kehityksen taso suhteessa laitteiden hintoihin. Nykyiset laitteet käyttävän paljon
energiaa ja ovat suhteellisen kömpelöitä. Esimerkiksi kävellessä ja juostessa käyttäjä ei pysty
kunnolla hyödyntämään omaa fysiologiaansa kuten akillesjännettä tai jalkapohjan kaarta, jolloin eteneminen muuttuu joissain tapauksissa jopa raskaammaksi kuin ilman exoskeletonia.
Kun otetaan huomioon että edellä mainittujen ongelmien kanssa painivat exoskeletonit voivat
maksaa esimerkiksi 55 000 € (ReWalk) tai 500 € / kk (HAL 5), on ymmärrettävää, ettei suurin
osa väestöstä ole vielä innokas niitä hankkimaan. Myös kuntoutukseen vaadittavan organisaation koko hankaloittaa exoskeletonien käyttöönottoa, esimerkiksi halvaantuneiden ihmisten
kuntoutukseen tarkoitetun exoskeletonin käyttöönotto vaatisi kalliin laitteen lisäksi hyvin ammattitaitoisia hoitajia opastamaan ja auttamaan laitteen käytössä. Potilaat eivät myöskään välttämättä itse halua käyttää robottimaisia exoskeletoneita ideologisista syistä (Turchetti et al,
2013).
Lääketieteelliseen käyttöön suunniteltua exoskeletonia on järkevä verrata sen suoraan kilpailijaan, hyväksi havaittuun pyörätuoliin. Tällä hetkellä pyörätuoli päihittää exoskeletonit sekä hinnassa, liikkuvuudessa että käytön helppoudessa kiistatta. Uuden, yksinkertaisen ja halvan pyörätuolin saa esimerkiksi Suomessa jo 400 € hintaan (Linctus, 2014). Tällaisen pyörätuolin käyttämisen alkeet voi oppia muutamassa minuutissa, ja sen avulla voi hyväkuntoinen käyttäjä liikkua helpossa maastossa yhtä nopeasti kuin tervekin ihminen. Pyörätuolin käyttöä yhteiskunnassa helpottavat jo olemassa olevat pyörätuolirampit ja hissit. Pahemmin vammautuneet ihmiset voivat käyttää moottoroituja eli sähköpyörätuoleja, joiden hinnat lähtevät Suomessa 1 500
€ ylöspäin varustelutasosta riippuen (Linctus, 2014). Niiden akkukestot ovat exoskeletonien
vastaavia selkeästi parempia pyörätuolien renkaiden tuoman edun ansiosta, eivätkä hinnat ole
lähelläkään samaa tasoa. Käyttöönotto on edelleen huomattavan helppoa, joskin aivosähköohjaus on uutta ja tutkimusta vaativaa myös pyörätuoleille.
Exoskeletonien käyttöönottoa vaikeuttaa myös viranomaishyväksynnän saaminen. Koska exoskeletonin kaltaisilla voimalaitteilla voidaan helposti aiheuttaa vaaraa sekä käyttäjälle että ulkopuolisille, täytyy laitteiden suunnittelussa ottaa turvallisuusasiat huomioon erittäin tarkasti.
Kuinka vältetään tapaturma, jossa raskasta taakkaa nostettaessa exoskeletoni lakkaa toimimasta
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jättäen käyttäjänsä taakan alle, ja kuka on korvausvelvollinen jos tapaturmaa ei pystytä estämään? Kuinka estetään pahoja aikeita omaavaa käyttäjää vahingoittamasta toisia ihmisiä suuriin voimannäytöksiin pystyvällä laitteellaan? Nykyisistä exoskeletoneista vain ReWalk ja
HAL ovat saaneet joko FDA- tai CE -hyväksynnän. On kuitenkin oletettavaa, että muutkin
exoskeletonit saavat samat hyväksynnät aikanaan, mutta niiden hankkiminen tuottaa lisää työtä
laitteiden suunnittelijoille.

4.2 Sotilaalliset exoskeletonit

Sotilaallisten exoskeletonien suunnittelu on hankalampaa verrattuna lääketieteellisiä versioihin.
Tämä johtuu etenkin niiden toimintamatkaan ja kestävyyteen liittyvistä seikoista. Sairaalassa
olevan exoskeletonin akuston voi vaihtaa ja ladata huoletta, kun taas taistelukentällä samanlaista turvallista ympäristöä ei aina ole. Lisäksi hoitajien tai potilaiden henki on todennäköisesti
vain harvoin kiinni laitteen täydellisestä toiminnasta.

Tässä työssä on esitelty molemmat sotilaalliseen käyttöön tarkoitetut exoskeletonit, joiden olemassaolosta tekijän kaltainen opiskelija tietää. Molempien perimmäisenä tarkoituksena on
avustaa jalkaväen sotilaita kantamaan aiempaa raskaampia taakkoja ilman tavanomaista väsymistä ja loukkaantumisia. Lockheed-Martinin HULC kattaa vain alaraajat ja mahdollistaa raskaan taakan kantamisen selässä, kun taas Raytheonin XOS 2 antaa myös käyttäjän yläruumiille
huomattavan voimanlisäyksen. Kumpikin exoskeletoni on Yhdysvaltain asevoimien tukema
projekti ja vielä kehityksen alla. Molemmat ovat kuitenkin esittelyvideoiden perusteella erittäin
kehittyneitä siviilimaailman tämänhetkisiin exoskeletoneihin verrattuna.

HULC voi päätyä testattavaksi taistelukentille jo pian, koska vähäisemmän tehontarpeensa
vuoksi sille on löydetty jo auttavasti toimiva voimanlähderatkaisu akustosta. XOS 2:hta, johon
olisi asennettu polttomoottori, ei vielä tämän työn tekemisen aikana ole julkisuudessa esitelty.
Ei voi varmuudella sanoa, otetaanko kumpaakaan exoskeletonia laajempaan sotilaskäyttöön.
Voi olla, että esimerkiksi Yhdysvaltain puolustusvoimien kasvava miehittämättömien lennokkien käyttö vähentää jalkaväensotilaiden tarvetta, eikä jäljelle jääneiden sotilaiden tarvitse enää
kantaa raskaita taakkoja kantorobottien kuten BigDogin (Raibert, 2008) ilmestyessä taistelukentälle.

31

5 YHTEENVETO
Yhteenvetona voidaan sanoa, että suurin osa exoskeletonien kehitystyöstä on painottunut joko
lääketieteellisiin tai sotilaallisiin sovelluksiin. Raskasta nostotyötä vaativiin siviiliammatteihin
ei ole tällä hetkellä kehitteillä montaa laitetta. Esimerkiksi varastotiloissa on yleensä tasaiset
lattiat ja korkeat hyllyköt, jolloin exoskeletonin hyödyt jäävät rajoituksia suuremmiksi verrattaessa perinteisiin trukkeihin. Sotilassovellutuksissa ja sairaaloissa exoskeletonin pieni koko ja
ketteryys ovat kuitenkin hyvin tarpeellisia ominaisuuksia, joita ei muista koneista löydy.
Suurin osa exoskeletoneista käyttää voimanlähteenään sähköisiä akkuja niiden äänettömyyden
ja päästöttömyyden takia. Akkuteknologian nykytila on kuitenkin exoskeletonien kehitystyötä
eniten rajoittava tekijä, sillä niiden tehotiheys on huono. Tulevaisuudessa polttokennojen, akkuteknologian ja superkondensaattorien kehittyminen tulevat parantamaan exoskeletonien suorituskykyä merkittävästi ja siten lisäämään niiden käyttömahdollisuuksia.
Voimansiirtona käytetään lähes aina joko hydraulisia sylintereitä tai erilaisia tasasähkömoottoreita. Hydraulisia järjestelmiä käytetään suurta voimaa vaativissa sovelluksissa ja sähkömoottorit ovat yleisempiä esimerkiksi vammautuneiden ihmisten kuntoutuksessa käytetyissä laitteissa.
Exoskeletonien ohjaus on toteutettu usealla tavalla riippuen laitteen käyttötarkoituksesta. Ensimmäiset kaupalliset versiot olivat käsisäädöllä ohjattavia, mutta uudemmissa laitteissa tämä
on korvattu joko lihaksiston tai aivojen sähkökäyriä mittaavilla ja tulkitsevilla antureilla. Myös
yksinkertaista paineentunnistusta käytetään edelleen. Taulukossa 4.1 on listattuna tässä työssä
esitellyt exoskeletonit ja niiden vertailtavat ominaisuudet.
Jatkotutkimuksissa voisi pyrkiä selvittämään exoskeletoneissa käytettyjen aktuaattorien rakenteellisia ratkaisuja, eli esimerkiksi minkälaisia sähkömoottoreita niissä käytetään ja millä tavoin
ne siirtävät tuottamansa voiman exoskeletonin liikkeiksi. Selvitystä kaipaa myös ohjauksen ohjelmoinnin tapa, eli millä erilaisilla tavoilla antureilta kerätty data muodostetaan ohjauskäskyksi.
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