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Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, joka on suunnitellut ja toteuttanut 
hybridibussin. Hybridibussin ajomoottorissa käytetään kaksoiskäämitystä, joka mahdollistaa 
bussin ajamisen vikatilanteessa, jossa toinen käämityksistä on epäkunnossa. Työn tavoitteena 
on selvittää, millainen kaksoiskäämitys toimii parhaiten tämän hybridibussin 
kestomagneettiajomoottorissa. Työssä tutustutaan ajomoottoreihin ja niiltä vaadittaviin 
ominaisuuksiin sekä vikasietoisiin sähkömoottoreihin. Tutkimuksessa löydettyihin 
vikasietoisiin ajomoottoreihin perustuen päädyttiin neljään kaksoiskäämitysvaihtoehtoon. 
Näitä kaksoiskäämityksiä tutkittiin FE-analyysiä hyödyntäen. Kaksoiskäämitysten toimintaa 
simuloitiin nimellis- ja vikatilanteessa. Simuloinnin tuloksista selvisi, että kaksoiskäämitys, 
jossa jokaisessa urassa oli puolet yhtä käämitystä ja puolet toista (kaksoiskäämitys 1), ei 
toiminut kunnolla nimellistilanteessa eikä vikatilanteessa. Suurin ongelma oli vikatilanteessa 
aiheutuva suuri oikosulkuvirta. Kaksoiskäämitys, jossa kaksi napaa oli samaa käämitystä 
(kaksoiskäämitys 2), toimi moitteettomasti nimellistilanteessa. Vikatilanteen toiminnassa 
kuitenkin havaittiin epäjaksollisuutta magneettivuontiheydessä, mikä on haitallista moottorin 
käynnille ja vaaraksi roottorille. Kaksoiskäämityksiä, joista ensimmäisessä oli neljäsosa 
konetta samaa käämitystä (kaksoiskäämitys 3) ja toisessa puolet koneesta samaa käämitystä 
(kaksoiskäämitys 4), tutkittiin vikatilanteessa vain magneettivuontiheyden osalta. Puolet ja 
puolet käämityn koneen osalta magneettivuontiheys osottautui epäjaksolliseksi kuten oli 
odotettu. Neljäsosiksi käämityn koneen magneettivuontiheys oli säännöllisen jaksollinen. 
Nimellispisteessä kaksoiskäämityksillä 3 ja 4 havaittiin suuri vääntöväre verrattuna 
kaksoiskäämityksiin 1 ja 2. Johtopäätöksenä kaksoiskäämitys 3 vaikuttaa lupaavalta, mikäli 
suuri nimellispisteen vääntöväre saadaan hallintaan käyttämällä uravinoutta staattorissa. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
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This study was done for Lappeenranta University of Technology, which has designed and put 
together a hybrid bus. A dual winding is used in the traction motor of the hybrid bus, which 
makes it possible to drive the bus in case of a fault where one of the windings is broken. The 
objective of the study is to find out what kind of dual winding system works best in the perma-
nent magnet traction motor of this hybrid bus. The study looks at traction motors and what 
features are required of them as well as fault tolerant electric motors. Based on the fault toler-
ant traction motors found during research four dual winding arrangements were selected. 
These dual windings were researched using FE-analysis. The operation of the dual windings 
was simulated in nominal and faulty conditions. Simulation results revealed that the dual wind-
ing arrangement, of which every stator slot had half of the slot wound with one winding and 
half with the other (dual winding 1), did not work properly in either nominal or faulty condition. 
The biggest problem was a huge short circuit current during faulty condition. The dual winding, 
which had every two poles wound with same winding (dual winding 2), worked perfectly in 
nominal condition. However, in faulty condition magnetic flux density was found to be nonper-
iodic, which is harmful for the running of the motor and dangerous for the rotor. The dual wind-
ings, from which one had quarter of the machine wound with same winding (dual winding 3) 
and the other had half of the machine wound with same winding (dual winding 4), were re-
searched only for their magnetic flux densities in faulty condition. The magnetic flux density of 
the half and half wound machine was found to be nonperiodic as was expected. The magnetic 
flux density of the machine that was wound in quarters was periodic. In nominal point with dual 
windings 3 and 4 a big torque ripple compared to windings 1 and 2 was detected. As result 
dual winding 3 seems promising if the torque ripple in nominal point can be diminished using 
stator skewing.  
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1. JOHDANTO  

Ajoneuvojen valmistajat ovat pyrkineet jo pitkään vähentämään ajoneuvojen päästöjä ja 

fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Näitä onnistutaan vähentämään kehittämällä entistä 

taloudellisempia ja vähäpäästöisempiä polttomoottoreita, mutta merkittävämmät 

vähennykset saadaan kuitenkin aikaiseksi käyttämällä sähkömoottoria ajoneuvon 

voimanlähteenä. Tällöin puhutaan siis sähkö- tai hybridiajoneuvoista. Esimerkiksi 

sarjahybridin tapauksessa polttomoottoria voidaan käyttää ainoastaan parhaan 

hyötysuhteen alueella. Sähköajoneuvojen tapauksessa päästään kokonaan eroon 

paikallisista päästöistä ja fossiilisista polttoaineista, koska polttomoottoria ei ole lainkaan. 

Kuitenkin niissä tapauksissa, joissa sähköajoneuvojen toimintaetäisyys ja latauspaikkojen 

vähäinen tarjonta aiheuttavat ongelmia, ovat hybridiajoneuvot hyvä vaihtoehto.  

 

Käyttämällä sähkö- ja hybriditekniikkaa julkisessa liikenteessä, kuten busseissa saadaan 

aikaan merkittävämpiä vähennyksiä päästöihin ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön kuin 

käyttämällä samaa tekniikkaa henkilöautoissa. Tämä johtuu siitä, että bussin päivittäinen 

käyttöaste on moninkertainen verrattuna henkilöautoon. Lisäksi varsinkin kaupunkibussin 

työsykli sisältää lähes pelkästään kiihdytyksiä ja hidastuksia, jolloin tasaisella nopeudella 

ajoa on vähän. Suurista ajomääristä seuraavat myös suuret polttoainekustannukset. Vaikka 

bussia ei täysin sähköistettäisi, saadaan polttoainekustannuksia jo hybriditekniikkaankin 

siirtymisellä lasketuksi merkittävästi. Polttoaineenkulutus vaikuttaa merkittävästi bussin 

elinkaarikustannuksiin. (VTT 2014) 

 

Jotta sähkö- ja hybridiajoneuvot voisivat yleistyä julkisessa liikenteessä, tulee niiden 

tekniikan olla luotettavaa. Sähkömoottorin osalta tähän päästään suunnittelemalla moottori 

vikasietoiseksi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sähkömoottorikäyttö on erityisesti suunniteltu 

niin, että vikoja esiintyy vähemmän. Vikasietoisuus voi myös tarkoittaa sitä, että 

sähkömoottorikäyttö pystyy jatkamaan toimintaansa vikatilanteessa joko jatkuvasti tai 

väliaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvo pystytään ajamaan omin voimin ainakin 

huoltoon asti. Tässä työssä keskitytään sähkömoottoreihin, jotka pystyvät jatkamaan 

toimintaansa vikatilanteessa. 

 

Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, jossa on suunniteltu ja toteutettu 

hybridibussi. Bussi on suunniteltu Lappeenrannan kaupunkikäyttöön. Bussin ajomoottorina 

käytetty kestomagneettitahtimoottori on tehty vikasietoiseksi käyttämällä kahta erillistä 

ankkurikäämitystä staattorissa (kaksoiskäämitys). Tällöin toisen käämityksen tai sitä 

syöttävän taajuudenmuuttajan vikaantuessa ehjä käämitys pystyy pitämään moottorin 

toiminnassa. Kaksoiskäämitys on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla, joten tutkitaan 

eri tavalla toteutettujen kaksoiskäämitysten toimintaa FE-analyysiä hyödyntäen. Työn 
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tavoitteena on selvittää, miten erilaiset kaksoiskäämitykset toimivat tämän hybridibussin 

ajomoottorissa. 

 

Kun sähkömoottoria käytetään ajoneuvon voimanlähteenä, se asettaa moottorille tiettyjä 

vaatimuksia, jotka täytyy ottaa huomioon moottorin suunnittelussa. Sähkömoottoria, jota 

käytetään ajoneuvon voimanlähteenä kutsutaankin usein ajomoottoriksi erotukseksi esim. 

teollisuusmoottoreista. Työn alussa käydään läpi näitä ajomoottorilta vaadittuja 

ominaisuuksia. Luvussa yksi käydään myös läpi, minkä tyyppisiä sähkömoottoreita 

käytetään ajomoottoreina, tutustutaan sähkömoottoreissa esiintyviin vikoihin ja 

tarkastellaan erilaisia vikasietoisia sähkömoottoreita. Vikasietoisista moottoreista 

tarkastellaan erityisesti niitä, joissa on käytetty kaksoiskäämitystä. Harkinnan tuloksena ja 

käyttäen inspiraationa vikasietoisissa moottoreissa käytettyjä käämitysratkaisuja päädyttiin 

neljään erilaiseen kaksoiskäämitysratkaisuun, joiden toimintaa haluttiin selvittää. Näitä 

neljää kaksoiskäämitysvaihtoehtoa tutkittiin tarkemmin simuloimalla niiden toimintaa FE-

analyysiohjelman avulla nimellispisteessä sekä vikatilanteessa. Eri 

kaksoiskäämitysvaihtoehdot, simuloinnin tulokset ja analysointi käydään läpi luvussa kaksi. 

Simuloinnin tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset on esitetty luvussa kolme. Työn 

lähtökohdat, tavoitteet, tulokset ja johtopäätökset on käsitelty tiiviisti yhteenvedossa luvussa 

neljä.  

1.1 Ajomoottorit 

Ajomoottorilla tarkoitetaan sähkömoottoria, jota käytetään ajoneuvon voimanlähteenä. 

Tästä seuraa, että ajomoottoreilta vaaditaan ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä ole niin 

merkittäviä teollisuuskäytöissä. Perehdytään tässä ajomoottoreilta vaadittaviin 

ominaisuuksiin, eri sähkömoottorityyppeihin, joita käytetään ajomoottoreina ja 

sähkömoottoreissa esiintyviin vikoihin. 

1.1.1 Yleiset ominaisuudet 

Ajoneuvokäytössä ajomoottoria käytetään tavallisesti koko vääntömomentti-

/pyörimisnopeusalueella, joten moottoria täytyy tutkia koko tällä alueella. Moottori täytyy 

suunnitella useat pysähdykset ja liikkeellelähdöt sekä nopeat kiihdytykset ja jarrutukset 

huomioon ottaen. Kuvassa 1.1. on esitetty ideaalinen ajomoottorin vääntömomentti ja teho 

ajoneuvon nopeuden funktiona. (Hirzel 2008; Williamson 2007) 
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Kuva 1.1 Ideaalinen ajomoottorin vääntömomentti (punainen) ja teho (musta) 

ajoneuvon nopeuden funktiona. 

 

Alhaisilla ajonopeuksilla ajomoottorilta vaaditaan suurta vääntömomenttia kiihdytyksiä ja 

jyrkkiä nousuja varten. Nopeuden kasvaessa moottorin vääntömomentin tuottokyky 

vähenee eri reunaehdoista johtuen. Vakiovääntömomenttialueen jälkeen siirrytään 

kentänheikennykseen, jolloin vääntömomentti laskee, teho pysyy vakiona ja nopeus 

kasvaa, kunnes ilmanvastus kasvaa yhtä suureksi kuin moottorin väännöntuottokyky, ja 

saavutetaan huippunopeus. Ajoneuvon moottorikäytöltä vaaditaan hyvää ohjattavuutta, 

tarkkuutta jatkuvuustilassa ja hyvää suorituskykyä siirtymätilassa. (Hirzel 2008; Williamson 

2007) 

 

Suorituskykyä rajoittavia tekijöitä ovat mm. virta, jännite, energialähteen kuormituksen 

kesto, jäähdytys ja ikääntymisen vaikutus (eristykset) sekä mekaaniset rajoitteet. On 

otettava huomioon myös ajomukavuus ja matkustajien viihtyvyys. Näitä edistävät moottorin 

hiljaisuus ja vähäinen värähtely. Fyysisesti ajomoottorin taas tulisi olla mahdollisimman 

kevyt ja pienikokoinen. Tämän johdosta ajomoottorit suunnitellaan monesti varsin korkeille 

pyörimisnopeuksille teollisuusmoottoreihin verrattuna. (Kato ym. 2013) 

 

Ajomoottorin käyttötarkoitus muuttaa sen suunnittelua ja suorituskykyvaatimuksia. Sähkö- 

ja sarjahybridiajoneuvon tapauksessa ajomoottorin tulee pystyä liikuttamaan ajoneuvoa 
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täysin omin voimin. Rinnakkaishybridiajoneuvoa liikuttavat polttomoottori ja ajomoottori 

yhteisvoimin. Tästä seuraa, että rinnakkaishybridiajoneuvon sähkökoneen ei tarvitse olla 

yhtä vääntävä ja tehokas kuin samankokoisen sähkö- tai sarjahybridiajoneuvon ajomoottori. 

Rinnakkaishybridissä polttomoottorin pyörimisnopeusalue asettaa rajat ajomoottorin 

pyörimisnopeudelle, koska moottorit ovat samalla akselilla. Rinnakkaishybrideissä 

sähkökoneen pieni koko on tärkeää, jotta se sopii akselille polttomoottorin ja vaihteiston 

väliin. Tästä seuraa, että rinnakkaishybridien sähkökoneissa käytetään yleensä keskitettyä 

käämitystä (napakäämitystä), jossa vyyhdenpäät ovat lyhyet ja kompaktit. 

Sähköajoneuvojen ja sarjahybridien moottoreissa taas käytetään usein hajautettua 

käämitystä häviöiden ja moottorin värähtelyn vähentämiseksi. Hajautetun ja keskitetyn 

käämityksen ero on nähtävissä kuvassa 1.2. (Kato ym. 2013; Kazmin ym. 2008) 

 

 

Kuva 1.2 Hajautettu (vasemmalla) ja keskitetty käämitys (oikealla). Vaiheita kuvattu 

punaisella (U), vihreällä (V) ja sinisellä (W). 

1.1.2 Moottorityypit 

Ajomoottorit ovat usein joko oikosulkumoottoreita tai kestomagneettitahtimoottoreita. 

Vaihtoehtoja ovat myös molemmin puolin avonapainen reluktanssimoottori, 

kestomagneettiavusteinen synkronireluktanssimoottori sekä harjallinen tasavirtakone. 

Oikosulkumoottoreita on käytetty paljon, koska niiden tekniikka tunnetaan hyvin ja niiden 

saatavuus markkinoilla on hyvä. Oikosulkumoottoreiden hinta suhteessa muihin 

moottoreihin on matala, koska ne ovat olleet sarjatuotannossa jo pitkään. 

Oikosulkumoottorit vaativat vain vähän huoltoa. Verrattuna tahtimoottoreihin 

oikosulkumoottoreiden tarkka ohjaus on vaikeaa. (Williamson 2007; Pyrhönen 2010) 

 

Kestomagneettitahtimoottorin etuja ovat korkea tehotiheys, korkea hyötysuhde, matala 

paino, helppo ohjattavuus ja vähäinen vääntöväre. Erilaisia kestomagneettimoottoreita 

pidetäänkin parhaina ajomoottorivaihtoehtoina. Verrattuna oikosulkumoottoriin 
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kestomagneettitahtimoottorissa jäävät pois roottorin kuparihäviöt. 

Kestomagneettitahtimoottorissa pyörrevirrat aiheuttavat häviöitä kestomagneeteissa. 

Kestomagneettimoottorien haaste on kestomagneettimateriaali. Hyvät materiaalit ovat 

kalliita ja halvemmasta materiaalista tehdyt magneetit johtavat heikompaan 

vääntömomenttiin ja tehotiheyteen. Hinnan lisäksi hyvien kestomagneettimateriaalien 

ongelma on rajallinen saatavuus. Kestomagneettimateriaaleissa tapahtuu kuitenkin 

kehitystä. (Franko ym. 2012; Jiang ym. 2015; Zhao ym. 2014; Djerdir ym. 2010) 

 

Molemmin puolin avonapaisella reluktanssimoottorilla on monia etuja, mutta niiden 

yleistyminen on hidasta. Moottorin roottorissa ei ole käämitystä ja sen rakenne on 

yksinkertainen, mikä tekee siitä kestävän ja helpon valmistaa. Staattorikäämitys on myös 

helppo rakentaa ja sen käämityksen päiden aiheuttamat häviöt ovat pienemmät kuin 

vastaavan oikosulkumoottorin. Koska suurin osa häviöistä tapahtuu staattorissa, on 

jäähdytys helppo toteuttaa. Jäähdytystä helpottavat myös tyhjät alueet roottorin 

rakenteessa, joiden läpi tuuletus onnistuu tehokkaasti. Korkea vääntömomentti saadaan 

tuotettua pienillä pyörimisnopeuksilla. Molemmin puolin avonapaisen reluktanssimoottorin 

konevakio on suurempi kuin oikosulkumoottorin. Vikatilanteessa avoimen silmukan jännite 

ja oikosulkuvirta ovat pienet. Molemmin puolin avonapaisen reluktanssimoottorin huonoja 

puolia ovat vääntöväre ja ääni. Pienillä pyörimisnopeuksilla vääntöväre voidaan pitää 

hallinnassa (suuruus 5-10 %) ja suurilla pyörimisnopeuksilla kuormat eivät yleensä ole yhtä 

herkkiä sille. (Pyrhönen 2010) 

1.1.3 Radiaali- ja aksiaalivuomoottori 

Sähkömoottorit voidaan jakaa radiaali- ja aksiaalivuomoottoreihin riippuen siitä, missä 

suunnassa moottorin päämagneettivuo kulkee ilmavälin yli suhteessa sen akseliin. Yleisesti 

sähkömoottoreista suurin osa on radiaalivuomoottoreita. Radiaalivuomoottorin perinteiseen 

rakenteeseen kuuluu yksi ulkoinen sylinterimäinen staattori ja yksi sisäinen sylinterimäinen 

roottori. Magneettivuo kulkee roottorin ja staattorin välillä kohtisuorassa moottorin akseliin 

nähden. (Cavagnino ym. 2001) 

 

Aksiaalivuomoottoreilla on monia rakenteita. Staattoreita ja roottoreita voi olla useita ja ne 

on sijoitettu peräkkäin moottorin akselin suuntaisesti. Magneettivuo kulkee roottorin ja 

staattorin välillä moottorin akselin suuntaisesti. Kuvasta 1.3 nähdään ero radiaali- ja 

aksiaalivuomoottorin rakenteessa. Aksiaalivuomoottorin etuja ovat lyhyt pituus 

akselisuunnassa ja hyvin hyödynnetty tilavuus. Radiaalivuomoottorissa suuri osa roottorin 

tilavuudesta ei osallistu tehon tuottoon. Lisäksi aksiaalivuomoottorin kentänheikennys 

voidaan – ainakin periaatteessa – toteuttaa yksinkertaisesti muuttamalla ilmavälin pituutta 

mekaanisesti ilman hyötysuhteen merkittävää heikentymistä. Periaatteessa myös 
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radiaalivuokoneen roottoria voisi siirtää ulos staattoriporauksesta saman funktion 

toteuttamiseksi. Luontaisten ominaisuuksiensa takia aksiaalivuomoottoreita on käytetty 

pääasiassa korkean vääntömomentin ja matalan pyörimisnopeuden sovelluksissa. 

(Cavagnino ym. 2001; Oh & Emadi 2004) 

 

Aksiaalivuomoottorit, joissa on useampi kuin yksi staattori ja/tai roottori vaikuttavat 

kiinnostavimmilta suorituskyvyn kannalta, mutta ovat mekaanisesti ja lämmönsiirron 

kannalta haastavia. Kahdesta staattorista ja yhdestä roottorista koostuvassa rakenteessa 

roottori on mahdollista pitää raudattomana, mikä tekee siitä yksinkertaisen ja edullisen 

valmistaa. Tutkimuksessa (Cavagnino ym. 2001) on havaittu, että alhaisen 

pyörimisnopeuden suoraan kytketyissä (ei alennusvaihdetta) moottorikäytöissä 

aksiaalivuomoottori on houkutteleva vaihtoehto, kun moottorin napapariluku on suuri (yli 10) 

ja pituus akselisuunnassa lyhyt (moottorin pituuden ja ulkohalkaisijan suhde pienempi kuin 

0,3). (Cavagnino ym. 2001; Jussila ym. 2010; Oh & Emadi 2004) 

 

 

Kuva 1.3 Vasemmalla radiaali- ja oikealla aksiaalivuomoottorin rakenne.  

1.1.4 Yleiset viat 

Useat pysähdykset ja liikkeellelähdöt sekä nopeat kiihdytykset ja jarrutukset tekevät 

ajomoottorien käyttöolosuhteet rasittaviksi. Kiihdytyksissä käämeihin varastoituu reilusti 

lämpöenergiaa, jolloin niiden lämpötila vaihtelee kaiken aikaa. Yleisimmät viat sähkö- ja 

hybridiajoneuvojen kestomagneettiajomoottoreissa ovat kestomagneettien 

demagnetoituminen, roottorin eksentrisyys ja staattorikäämitysten oikosulut. 

Oikosulkumoottoreissa esiintyviä vikoja ovat staattorivikojen lisäksi mm. laakereiden 

kuluminen ja roottorisauvojen murtuminen. Eri vikojen esiintymiseen vaikuttavat moottorin 

käyttöolosuhteet ja ympäristö. Yleisesti vikoja aiheuttavat ankkurikäämityksen eristyksen 

ikääntyminen, sähköisten komponenttien ominaisuuksien muuttuminen ja 

sähkömagneettiset häiriöt. (Djerdir ym. 2010, Jiang ym. 2015) 
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Staattorien rakenteet ovat sähkökoneissa yleensä samankaltaisia, joten staattoriviat ovat 

myös samanlaisia. Oikosulku staattorikäämityksessä johtuu tavallisesti johtimien eristysten 

heikkenemisestä. Useimmissa tapauksissa eristyksen heikkeneminen aiheuttaa 

kierrossulun käämikierrosten välille. Tämä voi kehittyä vyyhtien, vaiheiden tai vaiheen ja 

maan väliseksi oikosuluksi. Vikoja staattorikäämityksessä aiheuttavat useimmiten 

rautaieksen ja käämityksen korkea lämpötila, oikosulut, käynnistysvirrat, sähköiset 

purkaukset ja vuotavat jäähdytyslaitteet. (Djerdir ym. 2010) 

 

Seuraavaksi esitellään tärkeimpiä roottorin vikoja. Roottorin eksentrisyys on käytännössä 

kaikissa sähkökoneissa esiintyvä vika. Eksentrisyys johtuu siitä, että roottorin 

pyörimisakseli ei ole samankeskinen staattorin kanssa. Eksentrisyys, joka on alle 6 % 

ilmavälin pituudesta on siedettävissä, mutta eksentrisyys halutaan minimoida 

värähtelyiden, äänten ja epäsymmetristen magneettisten voimien vähentämiseksi (Djerdir 

ym. 2010). Tietenkin on myös mahdollista, että staattorin ja roottorin akselit eivät ole 

samansuuntaiset. Muut roottorin viat riippuvat sähkökoneen roottorin rakenteesta. 

Epätahtikoneissa esiintyy jo aikaisemmin mainittua häkkikäämityksen sauvojen murtumista. 

Roottorikäämityksissä esiintyy vikoja sähkökoneissa, joiden roottori on käämitty. Tällaisia 

koneita ovat tavalliset tahtikoneet, tasavirtakoneet ja epätahtikoneet. 

Kestomagneettiroottoreissa esiintyy kestomagneettien demagnetoitumista. 

Staattorikäämitys synnyttää magneettikentän, joka voi olla vastakkainen kestomagneetin 

kentälle. Jos kestomagneetti ei kestä ankkurireaktion demagnetoivaa vaikutusta, se 

demagnetoituu. Myös kestomagneettien korkea lämpötila voi aiheuttaa demagnetoitumista. 

Esimerkiksi, jos staattorikäämityksessä käämikierrosten välillä tapahtuu oikosulku, jota ei 

havaita ajoissa ja moottori jatkaa toimintaansa, moottorin magneettivuo vääristyy ja 

tapahtuu lämpötilan nousu oikosulussa olevassa silmukassa. Lämpötilan nousu aiheuttaa 

lisää vahinkoa eristyksille, kasvattaa lämpötilaa ja voi johtaa lopulta kestomagneettien 

demagnetoitumiseen. (Djerdir ym. 2010; Zhang ym. 2014) 

1.2 Vikasietoiset sähkömoottorit 

Vikasietoinen sähkömoottorikäyttö voi olla suunniteltu erityisesti siten, että vikojen 

esiintymistä on pyritty vähentämään. Vikasietoinen sähkömoottorikäyttö voi myös olla 

suunniteltu siten, että se pystyy jatkamaan toimintaansa myös vikatilanteessa joko 

väliaikaisesti tai jatkuvasti. Sähkömoottorikäytön vikoja voidaan vähentää erottamalla 

vaiheet sähköisesti, erottamalla vaiheet fyysisesti, korkealla vaiheinduktanssilla 

oikosulkuvirran rajoittamiseksi ja matalalla vaiheiden välisellä induktanssilla. Keskitytään 

tässä luvussa sähkömoottoreihin, jotka pystyvät jatkamaan toimintaansa vikatilanteessa ja 

erityisesti sähkömoottoreihin, joissa on kaksoiskäämitys. Kaksoiskäämitystä voidaan siis 

käyttää tekemään moottorista vikasietoinen. Toisen käämityksistä vikaantuessa voi ehjä 
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käämitys pitää moottorin toiminnassa. Kaksoiskäämitys toteutetaan sijoittamalla kaksi 

erillistä kolmivaihekäämitystä staattoriin. (Bianchi & Bolognani 2005) 

 

Oikosulkumoottoreita, joissa on kaksi samanlaista staattorikäämitystä, mutta joilla on vaihe-

eroa, on tutkittu laajalti ja niitä käytetään teollisuudessa. Teho jakaantuu tasaisesti 

käämitysten välille käyttämällä kahta kolmivaihevaihtosuuntaajaa. Vikatilanteessa toimintaa 

voidaan jatkaa yhdellä vaihtosuuntaajalla ja vähennetyllä teholla. On kehitetty myös 

oikosulkumoottori, jonka jokaista erillistä vaihetta syötetään omalla yksivaiheisella 

vaihtosuuntaajalla. Usean kolmivaihekäämityksen moottoreissa ongelmia aiheuttavat 

vaihevirran vääristyminen ja tehoepätasapaino. Erityisesti oikosulkumoottoreille ominainen 

ongelma on virran jakaantuminen epätasaisesti kahden käämityksen välille johtuen 

järjestelmän luontaisista epäsymmetrioista. Tämä on kuitenkin ratkaistavissa virran 

ohjauksella. (Haghbin ym. 2012; Su ym. 2001; Bojoi ym. 2005) 

 

Kaksoiskäämityissä kestomagneettitahtimoottoreissa on tavallisesti kaksi erillistä 

käämitystä 30 sähköasteen vaihe-erolla ja yksi yhteinen roottori. Tällainen moottori on 

periaatteeltaan yksinkertainen, selkeä rakenteinen ja helppo ohjata. Hajautettu käämitys voi 

kuitenkin aiheuttaa oikosulun sattuessa suuren oikosulkuvirran, joka polttaa käämitykset. 

Kuvassa 1.4 on esitetty kaksinapainen kaksoiskäämityksellä varustettu 

kestomagneettitahtimoottori, jonka käämitysten välillä on 30 sähköastetta. Jokainen 

tavallisen kolmivaiheisen kestomagneettitahtimoottorin kolmesta käämityksestä on jaettu 

kahteen samanlaiseen osaan ja jaettu tasaisesti staattorikehälle muodostaen kaksi 

kolmivaihekäämitystä. (Jiang ym. 2015; Haghbin ym. 2012) 

 

 

Kuva 1.4 Kaksinapainen kaksoiskäämitty kestomagneettitahtimoottori. Kaksi 

kolmivaihekäämitystä ovat UVW ja XYZ. 
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Käydään läpi esimerkki vikasietoisesta kestomagneettitahtimoottorista. Staattorissa 

käytetään murtovakokäämitystä. Murtovakokäämitys kasvattaa hajainduktanssia ja 

rajoittaa oikosulkuvirtaa. Tässä auttavat myös syvät ja kapeat urat. Kestomagneetit on 

asennettu roottorin pinnalle. Staattorikäämitykset on sijoitettu vuorottelevasti 

staattorihampaisiin. Moottorilla on kaksi erillistä syöttöä. Tällaisen vikasietoisen 

kestomagneettitahtimoottorin rakenne on esitetty kuvassa 1.5. Voidaan huomata 

käämitysten erilainen järjestys staattorikehällä verrattuna kuvaan 1.4. Vikatilanteessa, jossa 

virtapiiri aukeaa, vikaantuneen käämityksen syöttö lakkaa ja jäljelle jääneen ehjän 

käämityksen virta kaksinkertaistuu, jolloin moottorin vääntömomentti ja teho säilyvät 

ennallaan. Vastaavasti oikosulkutilanteessa vikaantuneet vaiheet erotetaan ja ehjä 

käämitys kompensoi. (Jiang ym. 2015) 

 

 

Kuva 1.5 Vikasietoisen kestomagneettitahtimoottorin rakenne. Staattorissa kaksi 

kolmivaihekäämitystä UVW ja XYZ. 

 

Luotettavuuden lisäksi monivaiheisilla moottoreilla on korkeampi hyötysuhde ja pienempi 

vääntöväre kuin vastaavilla kolmivaiheisilla moottoreilla. Monivaiheiset järjestelmät vaativat 

myös vähemmän tehoelektroniikan komponenteilta, mikä on merkittävä tekijä 

korkeatehoisissa sovelluksissa. (Haghbin ym. 2012) 

 

Käyttämällä aksiaalivuomoottoria voidaan järjestelmän luotettavuutta parantaa asentamalla 

samalle akselille useita moottorimoduuleja, joista jokaisella on oma staattori ja roottori. 

Jokaista moottorimoduulia myös syötetään omalla vaihtosuuntaajalla. Eri sovellusten 

tehotarpeisiin päästään yksinkertaisesti lisäämällä moottorimoduuleja. Esimerkiksi bussi 

pystyisi liikkumaan niin kauan, kun ainakin yksi moottorimoduuli on toimintakunnossa. 

Moottorimoduulin vikaantuminen ja käytöstä poistuminen alentaa kuitenkin aina 

suorituskykyä. Useita moottorimoduuleja samalla akselilla on havainnollistettu kuvassa 1.6. 

(Su ym. 2001) 
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Kuva 1.6 Kolme moottorimoduulia samalla akselilla. 

1.3 Työn tavoitteet ja pääasialliset tulokset 

Työn tavoitteena on selvittää kestomagneettiajomoottorin toimintaa nimellispisteessä ja 

vikatilanteessa erilaisilla kaksoiskäämitysvaihtoehdoilla. Tavoitteena on löytää 

kaksoiskäämitysvaihtoehto, jolla moottori toimii parhaiten erityisesti vikatilanteessa. 

Moottorin tulee toki toimia moitteetta myös nimellispisteessä. Tutkittavat 

kaksoiskäämitysvaihtoehdot valittiin harkinnan jälkeen käyttäen apuna luvussa 1.2 

esitettyjä kaksoiskäämittyjä moottoreita. Eri kaksoiskäämityksiä tutkitaan simuloimalla 

niiden toimintaa nimellispisteessä ja vikatilanteessa. Vikatilanteessa toiseen 

staattorikäämityksistä aiheutetaan kolmivaiheinen napaoikosulku. Simulointiin käytetään 

Cedratin FE-analyysiohjelmaa Flux2D. 

 

Tutkittaessa kaksoiskäämitysten 1 ja 2 toimintaa nimellispisteessä havaittiin, että 

kaksoiskäämityksen 1 virta jakaantui epätasaisesti staattorikäämitysten välille. 

Kaksoiskäämitys 2 toimi moitteetta nimellispisteessä. Kaksoiskäämitykset 3 ja 4 toimivat 

muuten hyvin nimellispisteessä, mutta vääntöväre oli huomattavasti suurempi verrattuna 

kaksoiskäämityksiin 1 ja 2. Vikatilanteen tutkimuksissa kaksoiskäämityksellä 1 havaittiin 

suuri oikosulkuvirta, joka tuhoaisi koneen. Kaksoiskäämityksen 2 oikosulkuvirta oli lähellä 

nimellisvirtaa, mutta vikatilanteen magneettivuontiheydessä havaittiin epäjaksollisuutta, 

mikä on haitaksi moottorille. Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 toimintaa tutkittiin vikatilanteessa 

vain magneettivuontiheyden osalta. Kaksoiskäämityksen 4 magneettivuontiheydessä 

havaittiin merkittävää epäjaksollisuutta. Kaksoiskäämityksen 3 magneettivuontiheys 

vikatilanteessa oli säännöllisen jaksollinen. Kaksoiskäämitys 3 vaikuttaa mielenkiintoiselta 

vaihtoehdolta, mikäli suuresta vääntöväreestä päästään eroon hyödyntämällä staattorissa 

uravinoutta. 
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2. SIMULOINTI 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on suunniteltu ja toteutettu hybridibussi. Bussi on 

suunniteltu kaupunkikäyttöön, jossa ajonopeus on keskimäärin 45 km/h ja maksimissaan 

90 km/h. Hybridibussissa on erittäin pienikokoinen 2.5 litran dieselmoottori, 55 kW 

generaattori ja kaksoiskäämitty 150 kW ajomoottori. Tutkittavan ajomoottorin nimellisarvot 

on esitetty taulukossa 2.1. Ajomoottorin arvot perustuvat Lappeenrannassa mitattuun 

ajosykliin (Immonen ym. 2013). Ajomoottoria simuloitiin erilaisilla kaksoiskäämityksillä. 

Käämitysten välillä ei ole vaihe-eroa. Simulointiin käytettiin Cedratin FE-analyysiohjelmaa 

Flux2D. Tässä luvussa käydään läpi eri kaksoiskäämitysvaihtoehdoilla simuloinnista saadut 

tulokset. Ajomoottorin toimintaa simuloitiin sen nimellispisteessä sekä vikatilanteessa.  

 

Taulukko 2.1 Ajomoottorin nimellisarvot. 

Parametri Arvo 

Pyörimisnopeus n, [min-1] 2241 

Taajuus fs, [Hz] 298,8 

Pääjännite Us,ll, [V] 440 

Vaihejännite Us,ph, [V] 254 

Virta I, [A] 204 

Sähköteho P, [kW] 150 

Vääntömomentti T, [Nm] 639 

2.1 Eri kaksoiskäämitysvaihtoehdot 

Kaksoiskäämitysvaihtoehtoja, joita lähdettiin tutkimaan tarkemmin on neljä kappaletta. 

Kuvissa 2.1-2.4 on esitetty nämä käämitysvaihtoehdot. Ensimmäinen käämitys on kuvattu 

punaisella värillä (vaiheet: U, V, W) ja toinen käämitys keltaisella (vaiheet: X, Y, Z). Sininen 

kuvaa roottorin puolella ilmaa. Turkoosi kuvaa roottorin puolella kestomagneetteja ja 

staattorin puolella urakiiloja. Kaikki käämitykset ovat hajautettuja. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa jokaisessa urassa on viisi kierrosta yhtä käämitystä ja viisi kierrosta toista 

eli puolet ja puolet (kaksoiskäämitys 1). Toisessa vaihtoehdossa on kahden navan verran 

aina samaa käämitystä eli tämän moottorin tapauksessa kuusi uraa (kaksoiskäämitys 2). 

Kolmannessa vaihtoehdossa kone on jaettu neljäsosiin (kaksoiskäämitys 3). Kaksi 

neljännestä on yhtä käämitystä ja kaksi neljännestä toista. Neljännessä vaihtoehdossa 

puolet koneesta on yhtä käämitystä ja puolet toista (kaksoiskäämitys 4). 
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Kuva 2.1 Kaksoiskäämitys 1. Kuvassa kaksi napaa.  

 

 

Kuva 2.2 Kaksoiskäämitys 2. Kuvassa neljä napaa. 

 

 

Kuva 2.3 Kaksoiskäämitys 3. Kuvassa puoli konetta. 
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Kuva 2.4 Kaksoiskäämitys 4. 

2.2 Toiminta nimellispisteessä 

Moottoria simuloitiin eri kaksoiskäämityksillä samalla tehokulmalla, kunnes simuloinnissa 

saavutettiin stabiili tilanne, jolloin mm. vääntömomentti tasoittui. Kaksoiskäämitysten 1 ja 2 

vääntömomentit ovat lähes identtiset. Kuvassa 2.5 on esitetty esimerkkinä vääntömomentti 

nimellispisteessä kaksoiskäämityksellä 1. Vääntömomentin keskiarvo on noin 640 Nm ja 

vääntöväre 12 %1. Myös kaksoiskäämitysten 3 ja 4 vääntömomentit olivat keskenään lähes 

identtiset. Näillä käämityksillä vääntömomentin keskiarvoksi saatiin sama 640 Nm, mutta 

vääntöväre oli 30 %. Vääntöväre on siis huomattavasti suurempi kuin kaksoiskäämityksillä 

1 ja 2. 

 

                                                
1 Käytännössä koneessa on staattorin uravinous, jolloin tämä väre katoaa. 
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Kuva 2.5 Vääntömomentti ajan funktiona nimellispisteessä kaksoiskäämityksellä 1. 

 

Kaksoiskäämityksen 1 kahden kolmivaihekäämityksen vaihevirrat nimellispisteessä on 

esitetty kuvissa 2.6 ja 2.7. Nähdään, että vaihevirrat ovat tasapainossa tarkasteltaessa 

kumpaakin kolmivaihekäämitystä erikseen. Virta on kuitenkin jakaantunut epätasaisesti 

näihin kahteen käämitykseen. Käämityksen UVW virran tehollisarvo on noin 101 A. 

Käämityksen XYZ virran tehollisarvo on noin 109 A. Virtojen ero on noin 8 %. Kuten 

aikaisemmin käytiin läpi, virran epätasainen jakaantuminen käämitysten välille voi aiheuttaa 

ongelmia. Todellisuudessa koneissa on epäsymmetrioita, joita ei voida välttää. Nämä 

epäsymmetriat aiheuttavat virran jakautumista epätasaisesti sekä käämitysten että 

vaiheiden välille. Virran epätasaista jakautumista voidaan korjata virran ohjauksella. 

Yhteenlaskettu kokonaisvirta on noin 210 A, joka on noin 3 % suunniteltua nimellisvirtaa 

(204 A) suurempi. 
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Kuva 2.6 Kaksoiskäämityksen 1 ensimmäisen käämityksen (UVW) vaihevirrat 

nimellispisteessä.  

 

 

Kuva 2.7 Kaksoiskäämityksen 1 toisen käämityksen (XYZ) vaihevirrat 

nimellispisteessä. 

 

Kaksoiskäämityksen 2 käämitysten vaihevirrat nimellispisteessä on esitetty kuvissa 2.8 ja 

2.9. Nähdään, että vaihevirrat ovat tasapainossa käämitysten sisällä. Virta on myös 

tasapainossa käämitysten ABC ja 123 välillä. Kummankin käämityksen virran tehollisarvo 

on noin 105 A. Yhteenlaskettu kokonaisvirta on noin 209 A, joka on noin 2 % suunniteltua 

nimellisvirtaa suurempi. 
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Kuva 2.8 Kaksoiskäämityksen 2 ensimmäisen käämityksen (UVW) vaihevirrat 

nimellispisteessä. 

 

 

Kuva 2.9 Kaksoiskäämityksen 2 toisen käämityksen (XYZ) vaihevirrat 

nimellispisteessä. 

 

Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 virrat jakaantuivat tasaisesti staattorikäämitysten välille. 

Kokonaisvirran suuruus kummallakin kaksoiskäämityksellä on 204 A.  

 

Moottoriin vaikuttavien voimien jakautumista moottorin kehälle tutkittiin moottorin ilmavälin 

magneettivuontiheyden normaalikomponentin avulla. Voima on verrannollinen 

magneettivuontiheyden toiseen potenssiin. Jos magneettivuontiheys moottorin kehän 

ympäri on epäsymmetrinen, niin magneettiset voimat jakaantuvat kehällä epätasaisesti. 

Epäsymmetrisesti jakautunut magneettivuontiheys ja siitä aiheutuva magneettinen voima 
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on vaaraksi roottorille. Epäsymmetriset voimat aiheuttavat värähtelyä moottorin käyntiin. 

(Guo ym. 2002) 

 

Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheys ilmavälissä kahden navan matkalta 

nimellispisteessä on esitetty kuvassa 2.10. Kaksi napaa vastaa kahdeksasosaa koneesta 

eli 45 astetta koko koneen ollessa 360 astetta. Magneettivuontiheys muuttuu roottorin 

kulkiessa napojen ohi, joten kaikissa magneettivuontiheyden kuvaajissa on esitetty kaksi 

eri ajanhetkeä. Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheyden kuvaajat nimellispisteessä 

ovat säännöllisen jaksolliset eli epäsymmetrisiä magneettisia voimia ei synny. 

 

 

Kuva 2.10 Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheys nimellispisteessä kahdella eri 

ajanhetkellä.  

 

Kaksoiskäämityksen 2 magneettivuontiheys ilmavälissä neljän navan matkalta 

nimellispisteessä on esitetty kuvassa 2.11. Neljä napaa vastaa neljäsosaa koneesta eli 90 

astetta. Magneettivuontiheyden kuvaajat ovat säännöllisen jaksolliset. 
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Kuva 2.11 Kaksoiskäämityksen 2 magneettivuontiheys nimellispisteessä kahdella eri 

ajanhetkellä. 

 

Kaksoiskäämitysten 1 ja 2 magneettivuontiheyksien harmoniset nimellispisteessä on 

esitetty kuvassa 2.12. Kaksoiskäämityksen 1 tapauksessa merkittävimmät harmoniset ovat 

3., 5. ja 7. Kaksoiskäämityksen 2 tapauksessa merkittävimmät ovat 5., 9. ja 13. Harmoniset 

ovat jakautuneet selkeämmin tietyille kertaluvuille kuin kaksoiskäämityksen 1 tapauksessa. 

Perusaalto on kummallakin käämityksellä lähes yhtä suuri.  

 

 

Kuva 2.12 Kaksoiskäämitysten 1 ja 2 magneettivuontiheyksien harmoniset 

nimellispisteessä. 
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2.3 Toiminta vikatilanteessa 

Tutkitaan ajomoottorin toimintaa eri kaksoiskäämitysvaihtoehdoilla vikatilanteessa, jossa 

toisessa staattorin käämityksistä tapahtuu kolmivaiheinen napaoikosulku. 

Kaksoiskäämityksillä 1 ja 2 moottoria simuloitiin sen nimellispisteessä vääntömomentin 

ollessa tasoittunut, jonka jälkeen toiseen staattorin käämityksistä aiheutettiin 

kolmivaiheinen napaoikosulku. Kaksoiskäämityksillä 3 ja 4 toiseen staattorin käämityksistä 

aiheutettiin kolmivaiheinen napaoikosulku moottorin ollessa tyhjäkäynnissä. Oikosulussa 

oleva käämitys on merkitty ”XYZ” ja terve käämitys ”UVW”. 

 

Kuvassa 2.13 on esitetty vääntömomentti ajan funktiona kaksoiskäämityksillä 1 ja 2 

oikosulkukohdassa. Oikosulku tapahtuu ajan hetkellä 0,66 s. Merkittäviä eroja ei nähdä, 

mutta oikosulun jälkeisen vääntömomentin huippujen ero on hieman suurempi 

kaksoiskäämityksellä 2. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut vääntömomentin tasoittumisen 

nopeuteen. Oikosulun jälkeen vääntömomentin tuottaa siis vain yksi käämitys kahden 

sijasta. Tasoittunut vääntömomentti oikosulun jälkeen eri kaksoiskäämityksillä on esitetty 

kuvassa 2.14. Vääntömomentin keskiarvot kaksoiskäämityksillä 1 ja 2 ovat noin 317 Nm ja 

320 Nm. Ero on noin 0,9 % eli melko merkityksetön. Vääntöväreet kaksoiskäämityksillä 1 

ja 2 ovat noin 20 % ja 22 %. Vääntömomentti on siis noin puolet nimellisestä kuten oli 

odotettavissa. 

 

 

Kuva 2.13 Vääntömomentti ajan funktiona oikosulkukohdassa.  
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Kuva 2.14 Vääntömomentti ajan funktiona oikosulun jälkeen, kun vääntömomentti on 

tasoittunut. 

 

Kuvissa 2.15 ja 2.16 on esitetty nimellisten vääntömomenttien ja tasoittuneiden 

oikosulkuvääntömomenttien harmoniset kaksoiskäämityksillä 1 ja 2. Nähdään, että 

oikosulkutilanteessa perusaalto ja harmoniset sen ympärillä ovat pienentyneet ja muut 

harmoniset ovat lisääntyneet. Kaksoiskäämityksen 2 oikosulkutilanteessa korostuvat 

erityisesti 6. ja 12. harmoninen, jotka ovat hyvin pieniä nimellistilanteessa. 

 

 

Kuva 2.15 Kaksoiskäämityksen 1 vääntömomenttien harmoniset. 
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Kuva 2.16 Kaksoiskäämityksen 2 vääntömomentin harmoniset. 

 

Kaksoiskäämityksen 1 käämitysten vaihevirrat oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa on 

esitetty kuvissa 2.17 ja 2.18. Nähdään, että virta on edelleen jakaantunut epätasaisesti 

käämitysten UVW ja XYZ välille, mutta suurempi ongelma on virran suuruus. Virran 

tehollisarvot käämityksille UVW ja XYZ ovat noin 1,50 kA ja 1,47 kA. Yhteenlaskettu 

kokonaisvirta on noin 2,98 kA. Näin suuren virran tuottama lämpö tuhoaisi moottorin.  

 

 

Kuva 2.17 Kaksoiskäämityksen 1 ensimmäisen käämityksen (UVW) vaihevirrat 

oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa. 
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Kuva 2.18 Kaksoiskäämityksen 1 toisen käämityksen (XYZ) vaihevirrat oikosulun 

jälkeen tasaantuneessa tilassa. 

 

Kaksoiskäämityksen 2 käämitysten vaihevirrat oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa on 

esitetty kuvissa 2.19 ja 2.20. Nähdään, että kummassakin käämityksessä on yksi vaihe (U 

ja Z), jonka virta on selvästi muita suurempi. Myös kahden muun vaiheen välillä on pientä 

eroa kummassakin käämityksessä. Virta on jakaantunut epätasaisesti myös käämitysten 

välille. Kummankin käämityksen vaihevirtojen tehollisarvot on esitetty taulukossa 2.2. 

Käämityksen UVW virta on lähes sama kuin nimellispisteessä saatu virta. Käämityksen XYZ 

virta on noin 5,6 % nimellispisteessä saatua virtaa suurempi. Kokonaisvirta ei näin kasva 

kovin suureksi kuten kaksoiskäämityksen 1 tapauksessa vaan on lähellä suunniteltua 

nimellisvirtaa. Virran tuottama lämpö ei siis aiheuta ongelmia. 

 

Taulukko 2.2 Kaksoiskäämityksen 2 vaihevirtojen tehollisarvot oikosulun jälkeen. 

Vaihe Virta [A] Keskiarvo [A] Kokonaisvirta [A] Ero nimellisvirtaan [%] 

U 112,7 

104,4 

214,9 5,3 

V 101,8 

W 98,9 

X 106,5 

110,4 Y 108,1 

Z 116,7 
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Kuva 2.19 Kaksoiskäämityksen 2 ensimmäisen käämityksen (UVW) vaihevirrat 

oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa. 

 

 

Kuva 2.20 Kaksoiskäämityksen 2 toisen käämityksen (XYZ) vaihevirrat oikosulun 

jälkeen tasaantuneessa tilassa. 

 

Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheys ilmavälissä oikosulun jälkeen tasaantuneessa 

tilassa on esitetty kuvassa 2.21. Kuvissa on esitetty jälleen kaksi eri ajanhetkeä. 

Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheys oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa on 

säännöllisen jaksollinen. 
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Kuva 2.21 Magneettivuontiheys oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa 

kaksoiskäämityksellä 1 kahdella eri ajanhetkellä. 

 

Kuvassa 2.22 on esitetty kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheyden harmoniset eri 

tilanteissa. Kuvassa on esitetty tasaantuneen oikosulkutilanteen magneettivuontiheyden 

harmonisten lisäksi aikaisemmin käsitellyt nimellistilanteen magneettivuontiheyden 

harmoniset ja oikosulkuvirtapiikin kohdalta otetut magneettivuontiheyden harmoniset. 

Nähdään, että perusaalto pienenee verrattuna nimellistilanteeseen ja on pienimmillään 

oikosulun virtapiikin kohdalla. Tämä on luonnollista, sillä pysyvän oikosulun ankkurireaktio 

pyrkii demagnetoimaan d-akselin vuota. 

 

 

Kuva 2.22 Kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheyden harmoniset eri tilanteissa. 
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Kaksoiskäämityksen 2 magneettivuontiheys ilmavälissä oikosulun jälkeen tasaantuneessa 

tilassa on esitetty kuvassa 2.23. Nähdään, että kahden navan kohdalta kuvaaja on selvästi 

erinäköinen kuin kahden muun. Tämä johtuu siitä, että kaksi navoista on oikosulussa ja 

kaksi ei. Magneettivuontiheys ei ole säännöllisen jaksollinen. Kuvissa 2.24-2.27 on verrattu 

magneettivuontiheyden kuvaajien vastakkaisia puolia (joiden tulisi olla symmetriset) 

kääntämällä negatiiviset osiot positiivisiksi ja laittamalla sitten osioiden kuvaajat päällekäin. 

Näin epäjaksollisuus nähdään selvästi. Kuvissa on siis saman magneettivuontiheyden 

kuvaajan kaksi eri puolta. 

 

 

Kuva 2.23 Magneettivuontiheys oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa 

kaksoiskäämityksellä 2 kahdella eri ajanhetkellä. 

 

 

Kuva 2.24 Oikosulun jälkeisen magneettivuontiheyden käytös kaksoiskäämityksellä 2. 
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Kuva 2.25 Oikosulun jälkeisen magneettivuontiheyden käytös kaksoiskäämityksellä 2. 

 

 

Kuva 2.26 Oikosulun jälkeisen magneettivuontiheyden käytös kaksoiskäämityksellä 2. 
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Kuva 2.27 Oikosulun jälkeisen magneettivuontiheyden käytös kaksoiskäämityksellä 2. 

 

Kuvassa 2.28 on esitetty kaksoiskäämityksen 2 magneettivuontiheyden harmoniset eri 

tilanteissa. Perusaalto on nyt toisen harmonisen kohdalla, koska havaittiin harmonisia, 

joiden taajuus oli pienempi kuin perusaallon. Tässä tapauksessa nähdään selvästi, että 

oikosulkutilanteissa harmonisia on selvästi enemmän. Esimerkiksi 1., 3., 5., 7. ja 9. 

harmonista ei esiinny juuri lainakaan nimellistilanteessa, mutta oikosulkutilanteissa ne 

erottuvat selvästi. Perusaalto pienenee kuten kaksoiskäämityksen 1 tapauksessa. 

 

 

Kuva 2.28 Kaksoiskäämityksen 2 magneettivuontiheyden harmoniset eri tilanteissa. 
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kaksoiskäämityksellä 1 juuri lainkaan. Vastaavasti 4. ja 8. harmonista ei esiinny 

kaksoiskäämityksellä 2 juuri lainkaan, mutta kaksoiskäämityksellä 1 ne erottuvat selvästi. 

Yleisesti ottaen näyttäisi, että harmonisia esiintyy enemmän kaksoiskäämityksellä 2. 

Perusaalto on kuitenkin suurin piirtein yhtä suuri kummallakin käämityksellä.  

 

 

Kuva 2.29 Tasoittuneen oikosulkutilanteen magneettivuontiheyden harmoniset 

kaksoiskäämityksillä 1 ja 2. 

 

Oikosulkutilanteessa ankkurikäämityksen synnyttämä suuri magneettivuo altistaa moottorin 

kestomagneetit demagnetoitumiselle. Liitteessä 1 on esitetty työssä käsitellyn moottorin 

kestomagneettien materiaalin demagnetoitumiskäyrät. 150 ℃ lämpötilassa kyseinen 

kestomagneettimateriaali demagnetoituu mentäessä alle 0,35 T magneettivuontiheyteen. 

Kuvissa 2.30 ja 2.31 on esitetty magneettivuontiheys yhdessä kestomagneetissa 

kaksoiskäämityksillä 1 ja 2 oikosulkuvirtapiikin kohdalla. Kuvat ovat suurennoksia sen 

kestomagneetin kohdalta, jossa havaittiin pienin magneettivuontiheys. Nähdään, että 

kaksoiskäämityksellä 2 kestomagneetti on demagnetoitumisriskissä, koska 

magneettivuontiheys on alle 0,35 T tummimman sinisen värin kohdalla. Kaksoiskäämitysten 

3 ja 4 tapauksessa kestomagneettien demagnetoitumisriskiä ei havaittu.  
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Kuva 2.30 Magneettivuontiheys kestomagneetissa oikosulkuvirtapiikin kohdalla 

kaksoiskäämityksellä 1. 

 

 

Kuva 2.31 Magneettivuontiheys kestomagneetissa oikosulkuvirtapiikin kohdalla 

kaksoiskäämityksellä 2. 

 

Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 tapauksessa päädyttiin tutkimaan vain magneettivuontiheyden 

normaalikomponenttia ilmavälissä. Magneettivuontiheyden symmetrisyys koneen ympäri 

on tärkeää epäsymmetrioista aiheutuvien haitallisten magneettisten voimien takia, kuten 

aikaisemmin todettiin. Kuvissa 4.34-4.37 on esitetty magneettivuontiheydet koko koneen 

ympäri heti oikosulkutilanteen jälkeen sekä oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa 

kaksoiskäämityksillä 3 ja 4. Kuvassa 4.37 käämitysten magneettivuontiheyksien kuvaajat 
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on laitettu päällekkäin, jotta ero magneettivuontiheyksissä nähdään selvästi. Toinen 

staattorin käämityksistä on siis oikosulussa ja toinen tyhjäkäynnissä.  

 

Kaksoiskäämityksen 3 tapauksessa kuvaajista erottuvat selvästi oikosulussa olevat navat. 

Kuitenkin tarkasteltaessa magneettivuontiheyden kuvaajia havaitaan, että 

magneettivuontiheys on säännöllisen jaksollista kummassakin tilanteessa. 

Kaksoiskäämityksen 4 tapauksessa nähdään taas, että kummassakin tapauksessa selvä 

epäjaksollisuus on havaittavissa. Heti oikosulun jälkeen epäjaksollisuus on selkeämpi kuin 

tasaantuneessa tilassa. Laittamalla magneettivuontiheyden kuvaajan puolikkaat 

päällekkäin (kuva 2.35) nähdään kuitenkin, että epäjaksollisuutta esiintyy myös 

tasaantuneessa tilassa. Tämä oli tosin odotettavissa, sillä kone, josta vain toinen puolisko 

on toiminnassa, on selkeästi epäsymmetrinen.  

 

 

Kuva 2.32 Magneettivuontiheys heti oikosulun jälkeen kaksoiskäämityksellä 3. 
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Kuva 2.33 Magneettivuontiheys oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa 

kaksoiskäämityksellä 3. 

 

 

Kuva 2.34 Magneettivuontiheys heti oikosulun jälkeen kaksoiskäämityksellä 4. 
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Kuva 2.35 Magneettivuontiheys oikosulun jälkeen tasaantuneessa tilassa 

kaksoiskäämityksellä 4. 
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3. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ajomoottorin toimintaa nimellispisteessä tutkittiin eri kaksoiskäämityksillä. 

Kaksoiskäämityksillä 1 ja 2 saavutettiin nimellinen vääntömomentti kohtuullisella 

vääntöväreellä. Kaksoiskäämityksellä 1 huomattiin virran epätasainen jakaantuminen 

kahden staattorikäämityksen välille, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Vastaavaa ei havaittu 

muilla kaksoiskäämityksillä nimellispisteessä. Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 ongelmaksi 

nimellispisteessä osoittautui suuri vääntöväre. Vääntövärettä voidaan pienentää 

hyödyntämällä uravinoutta. Tämä on todettu aikaisemmin suunniteltaessa hybridibussin 

ajomoottoria.  

 

Vikatilanteessa toisen staattorikäämityksistä ollessa kolmivaiheisessa oikosulussa 

vääntömomentti väheni odotetusti noin puoleen nimellisestä kummallakin 

kaksoiskäämityksellä 1 ja 2. Kaksoiskäämityksen 1 suurimmaksi ongelmaksi muodostui 

suuri oikosulkuvirta, joka oli käämitysten virrat yhteenlaskettuna noin 3 kA. Tämän tekee 

kaksoiskäämityksen 1 käytön vikatilanteessa mahdottomaksi. Kaksoiskäämityksellä 2 

oikosulkuvirran suuruus oli lähellä nimellisvirtaa, joten samaa ongelmaa ei ole. Vaihevirrat 

olivat kuitenkin hieman epätasapainossa keskenään ja olivat jakautuneet epätasaisesti 

käämitysten välille. Todellisuudessa virran ohjausta käytetään virran epätasaisen 

jakautumisen korjaukseen. Suuresta oikosulkuvirrasta huolimatta myös 

kaksoiskäämityksen 1 magneettivuontiheyksiä tutkittiin vikatilanteessa, ja ne osoittautuivat 

säännöllisen jaksollisiksi. Kaksoiskäämityksellä 2 havaittiin epäjaksollisuutta vikatilanteen 

magneettivuontiheydessä, mistä aiheutuvat epäsymmetriset magneettiset voimat haittaavat 

moottorin käyntiä ja ovat vaaraksi roottorille. 

 

Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 toimintaa tutkittiin vikatilanteessa vain magneettivuontiheyksien 

osalta. Kaksoiskäämityksen 3 magneettivuontiheys osoittautui säännöllisen jaksolliseksi, 

mikä on lupaavaa vikatilanteessa toimimisen kannalta. Kaksoiskäämityksen 4 

magneettivuontiheys oli odotetusti epäjaksollinen.  

 

Mikään käämitysvaihtoehdoista ei toiminut täydellisesti nimellispisteessä ja vikatilanteessa. 

Johtopäätöksenä kaksoiskäämitys 3 vaikuttaa lupaavalta, mikäli suuri vääntöväre saadaan 

hallintaan käyttämällä uravinoutta staattorissa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää 

tarkemmin kaksoiskäämityksen 3 toimintaa vikatilanteessa. 
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4. YHTEENVETO 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat ja laboratoriohenkilökunta suunnittelivat ja 

toteuttivat hybridibussin, jonka ajomoottorina käytettiin kaksoiskäämittyä 

kestomagneettitahtimoottoria. Kaksoiskäämityksen ideana oli tehdä moottorista 

vikasietoinen. Työn tavoitteena oli selvittää erilaisten kaksoiskäämitysten toimintaa bussin 

ajomoottorissa. Tutustuttiin jo olemassa oleviin kaksoiskäämittyihin vikasietoisiin 

sähkömoottoreihin. Tämän jälkeen valittiin neljä kaksoiskäämitysvaihtoehtoa, joita lähettiin 

tutkimaan tarkemmin. Moottorin toimintaa eri kaksoiskäämityksillä simuloitiin 

nimellispisteessä ja vikatilanteessa. Vikatilanteessa toiseen staattorikäämityksistä 

aiheutettiin kolmivaiheinen napaoikosulku. 

 

Työn pääasialliset tulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Taulukossa 1 on esitetty 

nimellispisteessä saadut tulokset ja taulukossa 2 vikatilanteessa saadut tulokset. 

Kaksoiskäämityksiä 3 ja 4 tutkittiin vikatilanteessa vain magneettivuontiheyden osalta. 

Kaksoiskäämityksen 1 virta jakaantui epätasaisesti staattorikäämitysten välille 

kummassakin tilanteessa. Kaksoiskäämityksen 2 virta jakaantui epätasaisesti vaiheiden ja 

käämitysten välille vikatilanteessa. Todellisuudessa käytetään virran ohjausta virran 

epätasaisen jakaantumisen korjaukseen. 

 

Taulukko 4.1 Nimellispisteen tulokset. 

 Vääntömomentti 

ja -väre 

Virta Magneettivuontiheys 

Kaksoiskäämitys 1 640 Nm, 12 %2 210 A (101 A + 

109 A) 

Säännöllisen jaksollinen 

Kaksoiskäämitys 2 

 

640 Nm, 12 % 209 A Säännöllisen jaksollinen 

Kaksoiskäämitys 3 

 

640 Nm, 30 % 204 A Säännöllisen jaksollinen 

Kaksoiskäämitys 4 

 

640 Nm, 30 % 204 A Säännöllisen jaksollinen 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Koneen staattorissa on toteutettu uravinous, jolloin tämä väre katoaa. Se tulee esiin vain 2D 
laskennassa. 
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Taulukko 4.2 Vikatilanteen tulokset. 

 Vääntömomentti 
ja -väre 

Virta Magneettivuontiheys 

Kaksoiskäämitys 1 
 

317 Nm, 20 % 2,98 kA (1,50 
kA + 1,47 kA) 

Säännöllisen jaksollinen 

Kaksoiskäämitys 2 
 

320 Nm, 22 % 215 A (104 A + 
110 A) 

Epäjaksollinen 

Kaksoiskäämitys 3 
 

- - Säännöllisen jaksollinen 

Kaksoiskäämitys 4 
 

- - Epäjaksollinen 

 

Kaksoiskäämityksen 1 toiminnassa oli siis ongelmia niin nimellispisteessä kuin 

vikatilanteessa. Kaksoiskäämitys 2 toimi moitteetta nimellispisteessä, mutta vikatilanteessa 

havaittiin ongelmia. Kaksoiskäämitysten 3 ja 4 nimellispisteen vääntöväre oli merkittävästi 

suurempi verrattuna kaksoiskäämityksiin 1 ja 2. Kaksoiskäämityksen 3 vikatilanteen 

magneettivuontiheyden kuvaajissa ei havaittu ongelmia. Kaksoiskäämityksen 4 

magneettivuontiheys vikatilanteessa oli epäjaksollinen, kuten oli odotettu. Johtopäätöksenä 

kaksoiskäämitys 3 vaikuttaa lupaavalta, mikäli suuri nimellispisteen vääntöväre saadaan 

hallintaan käyttämällä uravinoutta staattorissa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää 

tarkemmin kaksoiskäämityksen 3 toimintaa vikatilanteessa.   



42 

 

 

LÄHTEET 

Bianchi, N. & Bolognani, S. 2005. Fault-Tolerant PM Motors in Automotive Applications. 2005 IEEE 
Vehicle Power and Propulsion Conference, 7 September 2005, s. 747-755. 
Bojoi, R., Tenconi, A., Farina, F. & Profumo, F. 2005. Dual-Source Fed Multiphase Induction Motor 
Drive for Fuel Cell Vehicles: Topology and Control. Power Electronics Specialists Conference, 
June 2005, s. 2676-2683. 
Cavagnino, A., Lazzari, M., Profumo, F. & Tenconi, A. 2001. A Comparison Between the Axial Flux 
and the Radial Flux Structures for PM Synchronous Motors. Industry Applications Conference, 36th 
IAS Annual Meeting, Conference Record of the 2001 IEEE, vol. 3, 30 September - 4 October 2001, 
s. 1611-1618. 
Djerdir, A., Farooq, J-A., Rezig, A. & Miraoui, A. 2010. Faults in Permanent Magnet Traction Mo-
tors: State of the Art and Modelling Approaches. IEEE, Power and Energy Society General Meet-
ing, 25-29 July 2010, s. 1-5. 
Franko, M., Kuchta, J. & Buday, J. 2012. Development and Performance Investigation of Perma-
nent Magnet Synchronous Traction Motor. International Symposium on Power Electronics, Electri-
cal Drives, Automation and Motion, s. 70-74. 
Guo, D., Chu F. & Chen, D. 2002. The unbalanced magnetic pull and its effects on vibration in a 
three-phase generator with eccentric rotor. Journal of Sound and Vibration, s. 297-312. 
Haghbin, S., Thiringer T. & Carlson, O. 2012. An Integrated Split-Phase Dual-Inverter Permanent 
Magnet Motor Drive and Battery Charger for Grid-Connected Electric or Hybrid Vehicles. Electrical 
Machines (ICEM), 2-5 September 2012, s. 1941-1947. 
Immonen, P., Pyrhönen, J., Lindh, P. 2013. Report of Lappeenranta city bus cycle: Lappeenranta 
Route 1. LUTPub. 
Hirzel, A. 2008. Field Weakened Axial-Gap Surface Permanent Magnet Traction Motor Design for 
Constant Power Speed Ratio. Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Ma-
chines, Paper ID 898, s. 1-4. 
Jiang, X., Huang, W., Cao, R., Hao, Z. & Jiang, W. 2015. Electric Drive System of Dual-Winding 
Fault-Tolerant Permanent Magnet Motor for Aerospace Applications. IEEE Transactions on indus-
trial electronics.  
Jussila, H., Nerg, J., Pyrhönen, J. & Parviainen, A. 2010. Concentrated Winding Axial Flux Perma-
nent Magnet Motor for Industrial Use. XIX International Conference on Electrical Machines, Rome. 
Kato, T., Mizutani, R., Matsumoto, H. & Yamamoto, K. 2013. Advanced Technologies of traction 
motor for Automobile. ECCE Asia Downunder, 3-6 June 2013, s. 147-152. 
Kazmin, E., Lomonova, E. & Paulides, J. 2008. Brushless Traction PM Machines Using Commer-
cial Drive Technology, Part II: Comparative Study of the Motor Configurations. ICEMS, 17-20 Octo-
ber 2008, s. 3772-3780. 
Oh, S. C. & Emadi, A. 2004. Test and Simulation of Axial Flux-Motor Characteristics for Hybrid 
Electric Vehicles. IEEE Transactions on vehicular technology, vol. 53, no. 3, May 2004, s. 912-919. 
Pyrhönen, Juha. 2010. Electrical drives 2010…2011 lecture notes.  
Su, G.-J., McKeever, J. W. & Samons, K. S. 2001. Modular PM Motor Drives for Automotive Trac-
tion Applications. IECON’01: The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Soci-
ety, s. 119-124. 
VTT. 2014. VTT: Bussi on henkilöautoa helpompi sähköistämiskohde. [verkkodokumentti]. [viitattu 
28.4.2016] http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-bussi-on-henkil%C3%B6autoa-helpompi-
s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4miskohde 
Williamson, Sheldon S. 2007. Comprehensive Efficiency Modeling of Electric Traction Motor Drives 
for Hybrid Electric Vehicle Propulsion Applications. IEEE Transactions on vehicular technology, vol. 
56, no. 4, July 2007, s. 1561-1572. 
Zhang, C., Wang, F., Wang, Z. & Yang, J. 2014. Analysis of Stator Winding Inter-turn Short Circuit 
Fault of PMSM for Electric Vehicle Based on Finite Element Simulation. 2014 IEEE Conference 
and Expo, August 31-September 3 2014, s. 1-6. 
Zhao, W., Lipo, T. A., Life Fellow, IEEE & Kwon, B.-I. 2014. Comparative Study on Novel Dual Sta-
tor Radial Flux and Axial Flux Permanent Magnet Motors With Ferrite Magnets for Traction Applica-
tion. IEEE Transactions on magnetics, vol. 50, no. 11, November 2014. 

 

  

http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-bussi-on-henkil%C3%B6autoa-helpompi-s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4miskohde
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vtt-bussi-on-henkil%C3%B6autoa-helpompi-s%C3%A4hk%C3%B6ist%C3%A4miskohde


43 

 

 

LIITTEET 

Liite 1. Kestomagneettimateriaalin demagnetoitumiskäyrät 

 


