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Tässä työssä tutkitaan kahden jatkuva-aikaisesti radiotaajuutta mittaavan 

osittaispurkausmittalaitteen herkkyyttä havaita erityyppisiä osittaispurkauksia. Lisäksi 

tavoitteena on pohtia, voidaanko mitatuista taajuusspektreistä tunnistaa osittaispurkauksille 

piirteitä, joita voi hyödyntää analytiikan kehittämisessä.  

 

Diplomityössä tehdään suurjännitelaboratoriossa mittauksia eri koekappaleilla. 

Koekappaleissa syntyneet osittaispurkaukset mitataan eri etäisyyksiltä. Tutkimalla mitattua 

taajuusspektri saadaan vastaus, voidaanko laitteilla havaita osittaispurkauksia. Lisäksi 

mittaustuloksista nähdään, miten etäisyys vaikuttaa laitteen herkkyyteen.  

 

Diplomityön johtopäätöksenä voidaan todeta, että jatkuva-aikaisesti mittaavat RFI-

mittalaitteet havaitsevat erityyppisiä osittaispurkauksia. Mittalaitteiden herkkyys vaihtelee 

kuitenkin osittaispurkaustyypin ja etäisyyden mukaan. Muutamalle osittaispurkaustyypille 

löytyi taajuusspektristä ominaispiirteitä, joita voi mahdollisesti hyödyntää analytiikan 

kehittämisessä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että IoT RFI-mittalaitteet soveltuvat 

osaksi sähköaseman digitaalista kunnonvalvontaa, mutta herkkyyteen vaikuttavat 

yksityiskohdat tulee arvioida ennen mittalaitteen käyttämistä.  
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The purpose of this study was to validate sensitivity of two continuously measuring radio 

frequency interference measuring devices. In addition, in this thesis the purpose was to 

consider can characteristics of partial discharges be found from the measured frequency 

spectrums which could be utilized in developing of analytics.   

 

The study is done by creating different types of partial discharges in a high voltage 

laboratory. The Partial discharges are measured from the different distances. Based on the 

measured frequency spectrums it is possible to deduce have the measurement devices 

capability to detect partial discharges. In addition, it is possible to see from the results how 

distance between a test object and a sensor affect to sensitivity.  

 

As the conclusion of the study the continuously measuring RFI sensors are detecting 

different type of partial discharges. Type of partial discharge and distance affect to 

sensitivity of the sensors. A few partial discharge types can be recognized from the measured 

frequency spectrums. Based on the results IoT RFI measuring devices are suitable for digital 

condition monitoring system of substation but the details which affect to sensitivity should 

be assessed before using the sensors. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

  

 

Ca virheettömän eristeosan kapasitanssi 

Cb ontelon kapasitanssin kanssa sarjaan kytkeytyvä kapasitanssi 

Cc ontelon hajakapasitanssi 

dB desibeli 

dBm desibelien suhde milliwatteihin 

Ua koko eristerakenteen yli vaikuttava jännite 

Uc ontelon yli vaikuttava jännite 

U+ jäännösjännite 

Ui läpilyöntijännite 

IoT esineiden Internet (engl. Internet of Things) 

RFI radiotaajuinen häiriö (engl. Radio Frequency Interference) 

SDR ohjelmistoradio (engl. Software Defined Radio) 

UV ultravioletti (engl. Ultraviolet) 

IEC International Electrotechnical Commission 
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1 JOHDANTO 

 Tausta 

Kantaverkko kehittyy tällä hetkellä erittäin kovaa vauhtia. Kehityksen taustalla vaikuttaa 

maailmalla vallitsevat megatrendit: ilmastonmuutoksen torjuminen, toimitusvarmuuden 

lisääminen, globalisaatio ja digitalisaatio.  

 

Digitalisaatio on mahdollistanut kunnonvalvonnan kehittämisen kantaverkossa. Digitaliseen 

kunnonvalvontaan liittyy myös IoT (Internet of Things), joka toimii yhtenä ratkaisuna, kun 

kantaverkossa pyritään muuttamaan kunnonvalvontamallia ja pienentämään kustannuksia. 

Käytännössä IoT:n lisääntyminen kantaverkon laitekannassa tarkoittaa toimintatavan 

muutosta aikaperusteisesta kunnonhallinnasta tarveperusteiseen kunnonhallintaan.  

 

Kantaverkon kunnonhallintaan on kuulunut aikaperusteinen osittaispurkausten mittaaminen 

RFI-menetelmällä. RFI-menetelmä perustuu osittaispurkauksessa syntyneen laajakaistaisen 

radiotaajuisen signaalin mittaamiseen ja taajuusanalyysiin. Tämä menetelmä mahdollistaa 

osittaispurkausten havaitsemisen riittävän ajoissa, jolloin voidaan välttyä täydelliseltä 

oikosululta ja siitä aiheutuneista merkittävistä vaurioista sähköasemalla.  

 

Aikaperusteisesti tehtävällä RFI-mittauksella on saatu onnistuneita tuloksia ja löydetty 

vikaantuneita komponentteja sähköasemilla. Osittaispurkaukset ilmenevät satunnaisesti ja 

voivat jopa sammua kokonaan, niin aikaperusteisesti suoritettavalla mittauksella viallisen 

laitteen löytäminen on kuitenkin haastavaa. Tästä syystä osittaispurkausten mittaamista on 

haluttu kehittää jatkuva-aikaiseksi, jolloin vikoja voidaan löytää todennäköisesti useammin, 

aikaisemmin ja enemmän. Lisäksi jatkuva-aikainen mittaus tuottaa ajantasaista kuntotietoa 

laitteesta, jolloin kunnonhallinnan suunnittelu helpottuu.  

 

Jotta jatkuva-aikaisesta mittauksesta saadaan hyötyä, mitattua dataa pitää analysoida 

jatkuvasti. Tässä on mahdollista ainoastaan automaattisella analytiikalla ja algoritmeilla. 

Analytiikan ja algoritmien avulla pyritään havaitsemaan suuresta massasta poikkeavuudet, 

jolloin jatkotutkimukset ja kunnossapito voidaan keskittää niihin.  
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 Tavoitteet 

Diplomityön keskeisenä tavoitteena on löytää vastaus, onko jatkuva-aikaisesti mittaavat IoT 

RFI-mittalaitteet riittävän herkkiä havaitsemaan erityyppiset osittaispurkaukset ja selvittää, 

millaisia puutteita osittaispurkausten havaitsemissa ja tunnistamisessa on kyseisillä 

mittalaitteilla. Kustannustehokkaan ja toimivan kunnonhallinnan kannalta on erittäin 

tärkeää, että mittalaitteet kykenevät havaitsemaan luotettavasti erityyppisiä 

osittaispurkauksia, jotta ne voidaan ottaa osaksi digitaalista kunnonvalvontaa 

sähköasemalla. 

 

Jotta jatkuva-aikaisessa mittaamisessa voidaan siirtyä tuotannolliseen vaiheeseen, missä 

mittalaitteita asennetaan useille sähköasemille suuria määriä, niin suuresta määrästä 

mittausdataa pitää pystyä löytämään poikkeavuudet. Koska mittausdataa syntyy jatkuvasti, 

niin se täytyy käsitellä automaattisesti. Automaattinen käsittely edellyttää toimivien 

algoritminen rakentamista. Diplomityön toinen tavoite liittyy osittaispurkaustyyppien 

ominaisuuksien tunnistamiseen ja luokitteluun taajuusspektristä, jotta niitä voitaisiin 

hyödyntää algoritmien ja analytiikan parantamisessa ja kehittämisessä.  

 

Edellä mainittuihin ongelmiin pyritään löytämään vastaukset tässä diplomityössä tutkimalla 

kahden jatkuva-aikaisesti mittaavan ohjelmistopohjaisen RFI-osittaispurkausmittalaitteen 

toimintakykyä ja analysoimalla niiden mittaustuloksia. Mittalaitteet perustuvat 

osittaispurkauksissa syntyvien radiotaajuisten signaalien mittaamiseen. Mittalaitteet 

testataan suurjännitelaboratoriossa synnyttämällä erilaisia osittaispurkaustyyppejä 

testikappaleisiin.  

 

Saadut mittaustulokset analysoidaan vertaamalla niitä käytössä olevaan 

spektrianalysaattorin tuloksiin sekä pohditaan, riittääkö laitteiden toimintakyky 

havaitsemaan osittaispurkauksia riittävän luotettavasti, jotta laitteet voidaan ottaa käyttöön 

yhtenä valvontajärjestelmänä osana kantaverkon digitaalista kunnonvalvontaa.  

 Aiemmat tutkimukset ja tulokset aiheeseen liittyen 

Kimmo Nepola on tehnyt diplomityön, missä hän tutki radiotaajuisten 

osittaispurkausmittausten soveltuvuutta sähköasemalaitteiden kunnonvalvontaan. Työssä 

tutkittiin erityisesti Doble Engineering -yhtiön valmistamaa PDS100-spektrianalysaattoria.  
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Nepola toteaa diplomityössä, että RFI-menetelmä soveltuu osittaispurkausten 

havaitsemiseen sähköasemilla. Hän kuitenkin mainitsee, että osittaispurkaustyyppiä ei voida 

tunnistaa radiotaajuisen mittalaitteen tuloksesta luotettavasti, mutta vioittuneeseen 

kohteeseen voidaan kohdistaa jatkotutkimuksia, joilla voidaan arvioida tarkemmin vian 

vakavuutta. (Nepola 2013, 66.) 

 

Nepola (2013, 67) mainitsee myös, että pitkäaikaisen ja jatkuvan seurannan avulla voidaan 

tehdä päätelmiä, onko osittaispurkaus etenemässä vakavammaksi viaksi, johon tulisi 

reagoida välittömästi.  

 

Nepolan diplomityön tekemisen jälkeen osittaispurkausvalvonta otettiin osaksi 

kantaverkossa tehtävää kunnossapitoa. Osittaispurkausmittauksia tehtiin vuosittain 

satunnaisesti eri sähköasemille. Osittaispurkausvalvonnan ansiosta yhdeltä sähköasemalta 

onnistuttiin löytämään viallinen mittamuuntaja (Fingrid 2016). Kuvassa 1 on esitetty 

sähköasemalla mitattu taajuusspektri sekä mittamuuntajasta löytynyt palanut palojälki 

mittamuuntajan sisällä.  

 

 

Kuva 1. a) Sähköasemalla mitattu taajuusspektri ja b) vikapaikka mittamuuntajan sisällä (Fingrid 

2016, muokattu) 

 

Raportissa (Fingrid 2016, 7) todetaan, että vika mittamuuntajan sisällä oli vakava 

eristysvika. Eristysvika olisi pahimmassa tapauksessa voinut johtaa täydelliseen läpilyöntiin 

ja laitteen räjähtämiseen. Lisäksi tutkimusraportissa (Fingrid 2016, 7) todetaan 

osittaispurkausmittausmenetelmä toimivaksi ja suositellaan mittauksen ottamista osaksi 

asematarkastusta.   
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Nepolan diplomityön tulosten ja onnistuneiden valvontamittausten perusteella nähdään 

tarpeelliseksi kehittää osittaispurkausvalvontaa vastaamaan nykyistä kunnonhallintamallia, 

jossa valvontaa tehdään jatkuvasti ja laitteen kuntotieto on koko ajan saatavilla. Tässä 

diplomityössä pyritään validoimaan jatkuva-aikaisesti mittaavien mittalaitteiden 

soveltuvuutta osittaispurkausvalvontaan perustuen niiden tuottamiin taajuusspektreihin 

laboratoriossa tehdyissä mittauksissa.  

 Työn rakenne 

Luku 2 käsittelee yleistä muutosta, joka liittyy kantaverkon kehittämiseen ja 

kunnonhallintamalliin. Nämä ovat tärkeä ymmärtää, jotta pystyy hahmottamaan 

kantaverkon omaisuuteen liittyvän kunnossapitotarpeen ja siihen vaikuttavat asiat.  

 

Luvussa 3 käydään läpi osittaispurkausten teoriaa. Kappaleessa esitellään erityyppisiä 

osittaispurkauksia, niiden mittaamista ja tunnistamista sekä niihin liittyviä standardeja.  

 

Luvussa 4 selitetään, miten jatkuva-aikainen osittaispurkausmittaus toimii ja käydään läpi 

sen perusperiaate. Lisäksi kappaleessa pohditaan mahdollisesti saavutettavia hyötyjä ja 

esitellään työssä testattavat mittalaitteet. 

 

Luku 5 sisältää laboratoriossa tehtyjen mittausten esittelyn ja sähköisen mittauksen tulokset.  

 

Luvussa 6 käsitellään mittausten tulokset ja havainnot. Tuloksissa analysoidaan mitattuja 

taajuusspektrejä sekä esitellään johtopäätökset. 

 

Luvussa 7 esitetään tutkimuksen yhteenveto.  
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2 KUNNONHALLINTAMALLIN MUUTOS 

Tässä luvussa käsitellään kantaverkon muutoksia lähitulevaisuudessa sekä niiden 

vaikutuksia kunnonhallintamalliin. Kantaverkon kunnonhallinta on perustunut 

aikaperusteisesti tehtäviin tarkastuksiin sekä kunnossapitotöihin, mutta digitalisaation 

lisääntyessä ja laitekannan uusiutuessa myös kunnonhallintamalli on muuttunut 

tarveperusteiseksi, missä kunnossapitotyöt pyritään kohdistamaan kuntotiedon perusteella 

komponentteihin, jotka vaativat huoltoa.  

 Kantaverkko ja sen tulevaisuus 

Kantaverkolla tarkoitetaan johtoja ja muuntajia, joiden jännite on 420 kV tai 245 kV sekä 

osaa 123 kV:n verkosta (Elovaara & Haarla 2011a, 58). Suomessa suurimman osan 

kantaverkosta omistaa Fingrid. Kuvassa 2 esitetään Suomessa olevaa kantaverkkoa sinisellä, 

vihreällä ja punaisella värillä. 

 

 

Kuva 2. Sähkönsiirtoverkko Suomessa (Fingrid 2020a) 
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Kantaverkko on muuttumassa monella tavalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

Keskeisiä muutoksia ovat tuuli- ja aurinkovoiman voimakas lisääntyminen kantaverkossa ja 

säätövoiman vähentyminen. Lisäksi energian suunta on voimakkaasti painottunut 

pohjoisesta etelään. Uusi tuotanto syntyy pääosin Pohjois-Suomeen ja kulutus lisääntyy 

Etelä-Suomessa. (Fingrid 2019, 4.) Tämä tarkoittaa sitä, että uusia sähköasemia rakennetaan 

kiihtyvällä tahdilla ja laitekanta lisääntyy kantaverkossa. 

 

Suuri osa kantaverkon laitekannasta sähköasemilla on myös uusittu viime vuosien aikana 

(Fingrid 2019, 30). Vanhalla laitekannalla kunnonhallinta perustui aikaperusteisesti 

tehtäviin tarkastuksiin ja kunnossapitotöihin. Tämä vanhaan laitekantaan tarkoitettu 

kunnonhallintamalli ei toimi enää uudella laitekannalla. Digitalisaatio on tuonut myös uusia 

mahdollisuuksia uudistaa kunnossapitoa kantaverkossa.  

 

Samalla kun tuotantorakenne muuttuu, kulutuksen painopiste siirtyy ja laitekantaa 

uudistetaan, niin pyritään myös varmistamaan keskeytymätön sähkönsiirto kantaverkossa. 

Keskeytymätön sähkönsiirto liittyy suoraan voimajärjestelmän luotettavuuteen, joka 

tarkoittaa sitä, miten järjestelmä toimii erilaisissa kuormitus-, vika- ja keskeytystilanteissa 

(Elovaara & Haarla 2011a, 276). Elovaara ja Haarla (2011a, 276) määrittelevät, että 

luotettavuus koostuu riittävyydestä ja käyttövarmuudesta. Jotta keskeytymätön sähkönsiirto 

voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa, täytyy käyttövarmuus pitää riittävän korkealla 

tasolla kantaverkossa. Voimajärjestelmän käyttövarmuudella tarkoitetaan, miten 

erityyppiset odottamattomat vikatilanteet, kuten komponenttien tuhoutumiset, vaikuttavat 

voimajärjestelmän kykyyn suoriutua sähkönsiirrosta (Elovaara & Haarla 2011a, 276). 

Käyttövarmuuteen pyritään vaikuttamaan kantaverkkoon tehtävällä kunnonhallinnalla. 

Aiemmin kunnonhallinta on ollut aikaperusteista, mutta digitalisaation lisääntyessä 

tulevaisuudessa ja laitekannan muuttuessa nykyaikaisemmaksi ollaan siirtymässä kohti 

digitaalista kunnonhallintaan, joka perustuu jatkuva-aikaiseen mittaamiseen ja 

automaattiseen tulosten analysointiin sekä niiden visualointiin. Nämä edellä mainitut asiat 

mahdollistavat siirtymisen tarveperusteiseen kunnonhallintamalliin, jossa kunnossapitotyöt 

kohdistetaan niihin komponentteihin, jotka kuntotiedon perusteella vaativat huoltoa.  
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 Aikaperusteinen kunnonhallinta 

Kunnonhallinnan tavoitteena on, että komponenttien oletettu elinikä saavutetaan. 

Kantaverkkoon kuuluu sähköasemia ja niihin liitettyjä voimajohtoja. Sähköasemat ja 

voimajohdot koostuvat pienemmistä osista, joilla on jokin tietty elinkaari. Elinkaaren aikana 

näitä osia pidetään kunnossa, huolletaan ja korvataan uusilla. (Fingrid 2011, 329.) 

 

Aikaperusteisessa kunnonhallinnassa huoltotoimenpiteet ovat pääosin perustuneet niiden 

oletettuun elinikään, käyttökertoihin tai havaittuun kuntoon. Komponenttien eliniän 

saavuttamiseen pyritään vaikuttamaan oikea-aikaisella kunnossapidolla. Esimerkiksi laite 

pyritään korvaamaan uudella ennen kuin sen oletettu elinikä ehtii kulua umpeen. Laitteen 

korvaamisen ajankohtaan kuitenkin vaikuttaa myös, milloin käyttökeskeytykset ovat 

mahdollisia ja onko tulevaisuudessa tulossa muita uusimisia tai huoltoja. (Fingrid 2011, 

329–331.) 

 

Aikaperusteisessa kunnonhallinnassa on tärkeää, että verkon komponenttien tiedot ovat ajan 

tasalla, koska päätökset niiden kunnonhallinnasta perustuu tähän tietoon. Komponenttien 

kuntoa seurataan tarkastamalla niitä säännöllisesti ja tarkastukset dokumentoidaan 

mahdollisia myöhempiä analyyseja varten. Tarkastusten ja analyysien tekemisessä keskeistä 

on pätevien henkilöresurssien saatavuus. (Fingrid 2011, 330.)  

 

Ajoittamisella on keskeinen vaikutus siihen, kuinka kustannustehokasta ja laadukasta 

kantaverkon kunnonhallinta ja käyttövarmuuden kehittäminen on (Fingrid 2011, 329). Tämä 

aiheuttaa sen, että täysin ehjiä laitteita saatetaan korvata turhaan ja siitä aiheutuu ylimääräistä 

työtä sekä kustannuksia. Välillä aiheutuu myös tilanteita, joissa laite tuhoutuu, vaikka 

oletettua elinkaarta on merkittävästi jäljellä (Fingrid 2011, 329). Nämä tilanteet aiheuttavat 

myös ennustamattomia kustannuksia sekä todennäköisesti häiriöitä verkkoon. 

Aikaperusteisen kunnonhallinnan huonona puolena voidaan pitää sitä, että se sitoo paljon 

resursseja ja siinä on riski, että tarkastukset kohdentuvat sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole 

mitään vikaa. 
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 Tarveperusteinen kunnonhallinta 

Koska laitekantaa on merkittävästi uudistettu kantaverkossa, niin aikaperusteisesta 

kunnonhallinnasta ollaan siirtymässä tarveperusteiseen kunnonhallintaan. 

Tarveperusteisella kunnonhallinnalla tarkoitetaan, että kunnossapitoa voidaan kohdistaa 

komponentteihin, jotka vaativat kunnossapitoa sen sijaan, että huolletaan kaikki 

komponentit varmuuden vuoksi. (Fingrid 2019, 30.) Tarveperusteinen kunnonvalvonta 

kantaverkossa edellyttää, että käytössä on jatkuva-aikaista kunnonvalvontaa, joka tuottaa 

kuntotietoa jatkuvasti ja se on asiantuntijoiden saatavilla välittömästi. Jatkuva-aikaisen 

kunnonvalvonnan esteenä on pidetty aikaisemmin laitteiden kallista hintaa sekä vaatimuksia 

kommunikointiin ja ylläpitoon liittyen. (Fingrid 2011, 330.) Usein puhuttaessa 

tarveperusteisesta kunnonhallinnasta tarkoitetaan myös ennakoivaa huoltoa, jonka 

suorittaminen perustuu kerättyyn kuntotietoon. 

 

Ennakoiva huolto on keskeisimpiä sovellusalueita teollisessa internetissä. Sen avulla 

saadaan esimerkiksi estettyä tuotantokatkoksia, jolloin sillä on suoraan vaikutusta myös 

yrityksen kannattavuuteen. Jotta ennakoivasta huollosta saadaan kaikki hyöty irti, se vaatii 

laitteiden jatkuvaa valvontaa, hallintaa, optimointia ja päivityksiä. Tämän lisäksi siihen 

liittyy keskeisesti analytiikka, jossa suuresta määrästä dataa etsitään poikkeamia 

automaattisesti. (Collin & Saarelainen 2016, 58.) 

 

Kun laitteiden kunnosta saadaan enemmän ja tarkempaa tietoa, sitä voidaan hyödyntää 

laitteiden elinkaaren hallinnassa ja suunnittelussa. Uusi tekniikka, erityisesti IoT-teknologia, 

on mahdollistanut tarveperusteisen ja ennakoivan kunnonhallinnan. Tarveperusteisella 

kunnonhallinnalla pyritään vähentämään keskeytyksistä aiheutuneita haittoja ja samalla 

saadaan kustannussäästöjä (Fingrid 2019, 30). Lisäksi, kun verkon luotettavuus paranee, se 

vaikuttaa myös yrityksen muihin osa-alueisiin esimerkiksi maineeseen.  

 

Komponentteihin ja kunnonhallintaan liittyvillä päätöksillä on keskeinen merkitys 

kantaverkon käyttövarmuuteen. Kun päätökset tehdään oikea-aikaisesti, niin kustannuksiin 

sekä laatuun pystytään vaikuttamaan tehokkaammin. (Fingrid 2019, 33.)  

 

Yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa nopeasti tuloksia, mikäli se hallitsee myös analytiikan 

hyödyntämisen. Haasteena on useimmiten se, että valvottavista laitteista pitäisi olla dataa 
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saatavissa pitkältä aikajaksolta, jotta analytiikan hyödyntäminen olisi tehokasta. Datan 

kerääminen vaatii kuitenkin laiteinvestointeja, joka voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia 

alkuvaiheessa ja voi olla alussa esteenä datan keräämiselle (Collin & Saarelainen 2016, 59.) 

 

Käytännössä tarveperusteinen kunnonhallinta tarkoittaa siirtymistä digitaaliseen 

kunnonhallintaan ja jatkuva-aikaisia valvontajärjestelmiä sekä IoT-teknologian 

hyödyntämistä. Sähköasemalla jatkuva-aikaisella kunnonvalvonnalla voidaan valvoa 

esimerkiksi ääntä, virtaa ja osittaispurkauksia. Keskeistä jatku-aikaisessa valvonnassa on 

myös tulosten analysointi ja visualisointi. (Fingrid 2019, 33.) Kun osa-alueet on saatu 

toimimaan digitaalisessa kunnonhallinnassa, niin toiminnan voidaan olettaa muuttuvan 

itsestään kohti tarveperusteista kunnossapitoa, jossa laitteet osaavat itse ilmoittaa 

huoltotarpeista.  

 Digitaalinen kunnonhallinta 

Digitaalinen kunnonhallinta voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: data, informaatio ja 

liiketoimintaymmärrys. Alla olevassa kuvassa (kuva 3) on esitetty digitaalisen 

kunnonvalvonnan osakokonaisuudet sähköasemaympäristössä ja niihin liittyvät alatasot.  

 

 

Kuva 3. Digitaalisen kunnonhallinnan periaate (Fingrid 2021a, muokattu) 

 

Digitaalisen kunnonhallinnan pohjan muodostaa data. Datan keräämiseen tarvitaan 

sensoreita ja toimiva tietoliikenne. Anturilla tarkoitetaan laitetta, joka tekee mittauksen ja 
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mahdollisesti käsittelee sitä jollain tavalla. On hyvä tunnistaa, että antureiden keräämän 

datan laatuun vaikuttaa useat eri tekijät esimerkiksi käytetyt mittausalgoritmit, mittalaitteen 

tarkkuus, luotettavuus ja vakaus sekä häiriönsietokyky. Datan laatu vaikuttaa myöhemmin 

siihen, miten hyvin ja laajasti dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. 

(Collin & Saarelainen 2016, 121.) 

 

Antureilla kerätty data siirretään tietoliikenneyhteyttä pitkin eteenpäin jatkokäsittelyä varten 

tietovarastoon. Tästä syystä pitää olla toimiva tietoliikenneyhteys. Verkkojen teknologioissa 

keskeisiä eroja on kantamassa, nopeudessa ja virran kulutuksessa, jotka tulee ottaa huomioon 

digitaalisten palveluiden rakentamisessa. Sähköaseman sisältä kerätty data lähetetään 

pilvipalveluun käyttämällä esimerkiksi 4G-yhteyttä. 4G-yhteyttä pidetään vähän virtaa 

kuluttavana yhteytenä, jonka takia se soveltuu useisiin käyttökohteisiin muun muassa 

energia-alalle ja infrastruktuuriin. (Collin & Saarelainen 2016, 138.) 

 

Nykyään on tavallista, että tietovarastot rakennetaan pilvipalveluihin. Collin ja Saarelainen 

(2016, 157–158) mainitsevat pilvipalveluiden eduiksi edullisen hinnan säilötylle datalle sekä 

siellä on usein valmiina työkaluja datan hallintaan ja analysointiin. Toisaalta he toteavat 

myös, että pilvi tallennuspaikkana ei ole hyvä, jos sovellus ei siedä mahdollista riskiä 

viiveestä tai yhteyden pätkimisestä. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun mietitään sovellusta, 

missä säilöttyä dataa hyödynnetään. Sähköasemaympäristössä ei ole merkittäviä riskejä 

yhteyden pätkimisestä, kun tehdään laitteiden kuntotietomittauksia.   

 

Kun data on saatu lähetettyä sähköasemalta eteenpäin, siirrytään seuraavalle tasolle, joka on 

informaation tuottaminen. Se tarkoittaa sitä, että tietovarastoon tallennettua dataa käsitellään 

jollain tavalla ja analytiikan avulla tehdään päätelmiä. Collin ja Saarelainen (2016, 159) 

mainitsevat, että analytiikan tehokkaassa hyödyntämisessä dataa pitää olla riittävästi, koska 

siitä yritetään etsiä poikkeavuuksia. Lisäksi he mainitsevat, että datan konteksti pitää 

riittävän tuttua, jotta päätelmät eivät ole virheellisiä. 

 

Viimeisenä osana on liiketoimintaymmärryksen kehittäminen. Se alkaa tyypillisesti siitä, 

että kehitetään sovellusta, joka palvelee liiketoimintaa. Collin ja Saarelainen (2016, 173) 

mainitsevat, että keskeistä sovelluksen rakentamisessa on, että data on esitetty selkeästi sekä 

käyttöliittymä on toimiva, joka palvelee mahdollisimman hyvin loppukäyttäjiä. Tämän 
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jälkeen voidaan rakentaa digitaalinen palvelu, jolla on usein suurin vaikutus liiketoimintaan. 

Collin ja Saarelainen (2016, 174) kirjoittavat, että usein tällä tasolla vasta tuottavuus paranee 

ja saadaan varsinaisia kustannussäästöjä.  
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3 OSITTAISPURKAUKSET 

Osittaispurkaukset jaotellaan neljään tyyppiin, jotka aiheuttavat ympäristöön erilaisia 

ilmiöitä. Tästä syytä osittaispurkauksia voidaan mitata usealla eri tavalla. Mittaustavoilla on 

eroja muun muassa osittaispurkausten tunnistamisessa, vakavuuden arvioinnissa sekä 

mittauksen tekemisessä. Tässä työssä keskitytään sähkömagneettisen säteilyn mittaamiseen 

ja syntyneen spektrin analysointiin.  

 Osittaispurkauksen muodostuminen 

Kahden eristeen välissä voi tapahtua sähköpurkaus. Purkaus voi olla täydellinen, jolloin 

eristeiden välissä kulkee suuri virta. Purkaus voi tapahtua myös osittain eristeiden välissä tai 

rajapinnassa, jolloin sitä kutsutaan osittaispurkaukseksi. Osittaispurkauksen kehittymiseen 

läpilyönniksi vaikuttavat esimerkiksi eristemateriaali, kentän epähomogeenisuus, ympäristö, 

rasitusaika, taajuus ja jännitemuoto. Näiden muuttujien takia osittaispurkauksen 

kehittymistä on vaikea ennustaa.  (Nousiainen 1991, 4–8, 4–20.) 

 

Osittaispurkauksia voi esiintyä tasa-, vaihto- ja syöksyjänniteillä erilaisissa eristeissä, mutta 

vaihtojännitteellä merkitys on suurin, koska purkaukset useimmiten esiintyvät joka jaksolla. 

osittaispurkaukset vaikuttavat monella tavalla eristeisiin ja ympäristöön. Eristeissä ne 

aiheuttavat kulumista ja lämpöä. Eristeet sietävät eri tavalla osittaispurkauksia, joka tulee 

huomioida osittaispurkauksen haitan arvioinnissa. Ympäristössä ne voivat tuottaa valoa, 

ääntä ja kaasuja. Lisäksi niistä aiheutuu radiotaajuista häiriösignaalia sekä UV-säteilyä. (Aro 

ym. 2003, 76). 

 

Osittaispurkauksille alttiitta paikkoja eristeessä ovat sisäiset kaasuontelot, ontelot eristeen ja 

metallin rajapinnalla, ontelot eristeiden rajapinnalla, eristeissä olevat vieraat hiukkaset sekä 

sähköpuut. (Aro ym. 2003, 76.) 

 

Osittaispurkauksen syntymistä voidaan havainnollistaa kaasuontelolle siten, että jännitteen 

noustessa tiettyyn syttymisjännitteeseen siitä aiheutuu ontelon syttyminen ja varauksen 

siirtyminen ontelon toiselle puolelle. Tämä aiheuttaa jännitteen pienentymistä ontelon yli ja 

ontelon sammumisen, mikäli jännite tippuu sammumisjännitteeseen asti. Ilmiötä voi 

tarkemmin tarkastella kolmikapasitanssin (kuva 4) avulla. Mallissa on kolme 

kondensaattoria, missä Cc:n rinnalla on Cb:n ja Ca:n sarjakytkentä. Kun jännitteenmuutos ja 
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varauksen siirtyminen tapahtuu, niin ulkoinen jännitelähde reagoi muutokseen ja korvaa 

puuttuvan varauksen. Tämä aiheuttaa virtapulssin, joka näkyy eristyksen liittimissä.  

 

Kuva 4. a) Kolmikapasitanssimalli ja b) purkauksen jännitteen ja virran esiintyminen (Nousiainen 

1991, 4–21, 4–22, muokattu) 

 

Jännite Uc on ontelon yli oleva jännite. Ui kuvaa ontelon läpilyöntijännitettä. Kun jännite Uc 

ylittää läpilyöntikestoisuuden, tapahtuu läpilyönti ja jännite putoaa jäännösjännitteen U+ 

suuruiseksi. Mikäli eristeen yli oleva jännite nousee uudelleen, niin ontelon jännite Uc 

muodostuu nyt jäännösvarauksesta ja Uc:n yhteisvaikutuksesta. Läpilyöntijännitteen 

ylittyessä uudelleen syntyy uusi purkaus.  

 

Sähkökentän voimakkuuteen ontelossa vaikuttaa ontelon suunta ja muoto sekä 

lähiympäristön kentän voimakkuus. On myös mahdollista, että osittaispurkauksia syntyy 

syttymisjännitettä pienemmillä jännitteillä, jos on tapahtunut hetkellinen ylijännite, joka on 

saanut purkauksen syttymään. (Aro ym. 2003, 78–79.) 

 Osittaispurkausmittauksiin liittyvät standardit 

Osittaispurkausmittauksiin liittyy kaksi standardia. Standardissa IEC-60270 käsitellään 

osittaispurkausten suoraa sähköistä mittausta. Standardissa kuvaillaan muun muassa 

mittauspiirit sekä -laitteet. Tässä työssä suoritetaan myös suora sähköinen mittaus, mutta sen 

tuloksia ei analysoida vaan se antaa lukijalle lisätietoa syntyneestä osittaispurkauksesta ja 

mittaustilanteesta.  

 

Standardi IEC-62478 käsittelee säteilyyn ja akustiseen ääneen perustuvia 

mittausmenetelmiä. Näillä menetelmillä pyritään paikantamaan ja tunnistamaan syntyneitä 
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osittaispurkauksia. Standardissa kuvaillaan muun muassa säteilymittauksissa käytettäviä 

taajuusalueita, sensoreita ja niiden paikkaa suhteessa mitattavaan kohteeseen. (IEC-62478 

2016, 11.) 

 

Standardissa IEC-62478 mainitaan muutamia etuja sähkömagneettiseen säteilyyn 

perustuvalle mittaukselle. Mittausmenetelmällä voidaan nähdä taajuus- ja aikatasossa 

ominaisuuksia, josta voidaan päätellä osittaispurkauksen tyyppi ja paikka. Lisäksi 

mittausmenetelmä sopii erityisesti kohteisiin, joissa mitattava kappale on kytkettynä 

voimajärjestelmään. Jossain tapauksissa on myös mahdollista päätellä 

osittaispurkauslähteen laatu tällä mittauksella. Mittausmenetelmällä on myös heikkouksia. 

Suurin heikkous sähkömagneettisen säteilyn mittauksessa on se, että osittaispurkauksen 

suuruutta näennäisvarauksena ei voida todentaa. Usein myös mittalaitteiden hinta nousee, 

jos halutaan mitata korkeita taajuuksia. (IEC-62478 2016, 19.) 

 

Osittaispurkauksia voidaan mitata myös perustuen optisiin ja kemiallisiin ilmiöihin (IEC-

62478 2016, 8). Tässä työssä ei käsitellä näitä mittausmenetelmiä.  

 Erityyppiset osittaispurkaukset 

Osittaispurkaukset jaetaan neljään eri ryhmään: korona, ontelopurkaus, kipinäpurkaus ja 

pintapurkaus.  

 

Korona on osittaispurkaustyyppi, joka esiintyy kappaleen terävissä kohdissa. 

Koronapurkaukset ovat tyypillisiä suurjännitepuolella, mutta on mahdollista, että niitä 

esiintyy myös maapotentiaalissa. Koronapurkaus perustuu siihen, että terävä reuna vääristää 

sähkökenttää, jonka takia kaasun jännitelujuus ylitetään ja osittaispurkaus syntyy. 

Koronapurkauksen tunnistaa siitä, että se esiintyy sinikäyrän huippukohdissa ja pulssien 

amplitudi vaihtelee paljon. (Pakonen 1994, 14.) Pakosen (1994) tutkimuksen mukaan 

taajuusspektrissä koronapurkaus näkyy matalilla taajuuksilla keskijännitelaitteissa. Myös 

Moisio ym. (1993, 25) mainitsevat tutkimuksessaan, että sähköasemilla koronapurkaukset 

harvoin aiheuttavat häiriösignaalia korkeilla taajuuksilla.  

 

Koronapurkauksia voidaan kuitenkin jaotella vielä tarkemmin eri tyyppeihin niiden 

syttymisjännitteen perusteella. Ensin syttyvät trichel-koronapurkaukset, seuraavaksi 
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positiivisen puolijakson onset-pulssit ja hieman jännitettä nostettaessa positiivisen ja 

negatiivisen puolijakson glow-koronapurkaukset. Lopuksi syttyy positiivisen jakson 

huiskupurkaus, kun ollaan hyvin lähellä läpilyöntiä. Viimeisenä syttyy negatiivisen jakson 

huiskupurkaus, mutta tätä ennen tapahtuu läpilyönti positiivisella puolijaksolla, koska siihen 

vaadittava jännite on pienempi kuin negatiivisen jakson huiskupurkauksen syttymisjännite. 

Koronapurkauksille on tyypillistä, että syttymisjännitteiden lähettyvillä häiriötasossa 

tapahtuu voimakkaita muutoksia ja tasojen välissä muutokset ovat vähäisiä. (Moisio ym, 

1993, 25.) 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 5) on esitetty koronapurkauksen (huiskupurkaus) 

taajuusspektri. Kuten kuvassa näkyy, että korona voi esiintyä myös laajalla taajuusalueella.  

 

 

Kuva 5. Koronapurkauksen (huiskupurkaus) taajuusspektri (Moisio ym. 1993, 36) 

 

Kirsi Nousiainen (1991, 4–8) kirjoittaa, että koronapurkauksen seurauksena syntyy 

tehohäviöitä ja suuritaajuisia häiriövirtapulsseja sekä mahdollisesti optista säteilyä ja 

akustisia aaltoja. Lisäksi Nousiaisen (1991, 4–8) mukaan on myös mahdollista, että 

koronapurkaukset voivat aiheuttaa termistä vanhenemista, josta voi seurata läpilyönti 

myöhemmin. Korona voi aiheuttaa myös hapettumista ja likaantumista (Kreuger 1991, 94). 

Toinen tyypillinen osittaispurkaustyyppi on kipinäpurkaus. Kahden elektrodin välillä 

tapahtuu kipinäpurkaus, jos toinen elektrodi on kelluva eli sitä ei ole kytketty 

maapotentiaaliin. Kipinäpurkauksen tunnistaa siitä, että se näkyy sinikäyrän ensimmäisen ja 
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toisen puolijakson alussa lähellä nollakohtaa. Kipinäpurkauksissa tyypillisesti 

purkauspulssien amplitudi ei vaihtele koejännitteen mukaan vaan koejännitteellä on 

vaikutusta enemmän purkaustaajuuteen. Taajuusspektrissä kipinäpurkaus näkyy laajalla 

taajuusalueella. (Pakonen 1994, 14.) 

 

Moisio ym. (1993, 19) toteavat tutkimuksessaan, että kipinäpurkauksessa häiriön 

taajuusspektriin vaikuttaa merkittävästi kipinävälin suuruus. Mikäli kipinäväli on suuri, niin 

häiriön amplitudi laskee voimakkaasti. Kuvassa 6 on esitetty kipinäpurkauksen 

taajuusspektri.  

 

 

Kuva 6. Kipinäpurkauksen taajuusspektri (Moisio ym. 1993, 18) 

  

Kolmas tyypillinen purkaustyyppi on ontelopurkaus. Ontelopurkaus syntyy, kun kiinteän 

eristeen sisällä on kaasuonteloita, missä osittaispurkaus pääsee syntymään, koska 

muodostuneen ontelon sähkölujuus on matala verrattuna ympärillä olevaan aineeseen 

(Eloranta & Laiho 1988, 217). Tyypillisesti ontelo on kaasutäytteinen. Ontelopurkauksen 

purkauskuvio muistuttaa kipinäpurkauksen purkauskuviota, mutta sen purkauspulssien 

amplitudit vaihtelevat enemmän. Lisäksi matalampia purkauspulsseja on enemmän 

verrattuna korkea-amplitudisiin pulsseihin. Ontelon ominaisuuksilla on vaikutusta kuitenkin 

syntyneeseen purkauskuvioon. (Pakonen 1994, 15.) 
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Neljäs purkaustyyppi on pintapurkaus. Pintapurkaukset syntyvät tyypillisesti läpivienneissä, 

kaapelipäätteissä ja kondensaattoreissa, kun jänniterasitus nousee riittävästi eristeaineiden 

rajapinnoissa (Pakonen 1994, 15). Pintapurkauksen syntymiseen vaikuttaa se, kuinka 

epähomogeenisesti ilmassa oleva sähkökenttä on jakautunut (Eloranta & Laiho 1988, 218).   

 Osittaispurkauksessa syntyneen sähkömagneettisen säteilyn mittaaminen 

Kuten aikaisemmissa kappaleissa on mainittu, niin osittaispurkauksia voidaan mitata 

erilaisilla mittalaitteilla ja menetelmillä. Tyypilliset menetelmät ovat galvaaninen 

osittaispurkausmittaus ja sähkömagneettisen säteilyn mittaaminen (Pakonen 1994, 1). 

Osittaispurkauksia voidaan mitata myös akustisella mittalaitteella, jossa mittalaite havaitsee 

purkauksen aiheuttaman äänen (Aro ym. 2003, 193).  

 

Syntyneet osittaispurkaukset aiheuttavat virtapulsseja ja sähkömagneettista säteilyä, joihin 

vaikuttaa osittaispurkauksen tyyppi (Pakonen 1994, 1). Tässä työssä ollaan kiinnostuneita 

mittalaitteista, jotka mittaavat osittaispurkauksesta syntynyttä sähkömagneettista säteilyä.  

 

Tyypillisesti sähkömagneetista säteilyä mitataan RF-spektrianalysaattorilla, johon on 

kytketty antenni signaalin vastaanottamista varten. Mittaustulokseen voidaan vaikuttaa 

laitteen ominaisuuksia säätämällä. Spektrianalysaattorilla voidaan yleensä tehdä mittaus 

kertapyyhkäisynä tai maksimi pito -mittauksena, jolloin esitetään usean pyyhkäisyn 

maksimiamplitudit. Oikean mittausajan valitseminen on myös tärkeää. Liian lyhyt 

mittausaika tuo esiin satunnaisia häiriöitä ja liian pitkällä ajalla tulos ei vastaa todellista 

tilannetta osittaispurkauksesta. Mittalaitteessa voidaan yleensä säätää myös mittauskaistan 

keskitaajuutta ja kaistanleveyttä, jolla voidaan vaikuttaa ei-toivottujen signaalien 

suodattamiseen. (Pakonen 1994, 6–7.) RF-spektrianalysaattorit ovat tyypillisesti kalliita 

mittalaitteita. 

 

Mittaukset voidaan tehdä joko aika- tai taajuustasossa. Aikatasomittauksessa tarkastellaan 

purkauspulssien amplitudeja sekä niiden sijaintia suhteessa jännitteeseen. Lisäksi 

aikatasomittauksessa ollaan kiinnostuneita purkauspulssien toistotaajuudesta. 

Taajuustasomittauksessa tutkitaan purkauspulssien nousu- ja laskuaikoja. Taajuusspektrin 

muotoon vaikuttaa mittauspaikalla olevat rakenteet, jotka voivat vaikuttaa säteilyn 

kulkeutumiseen. (Pakonen 1994, 7.) 
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Osittaispurkauksen aiheuttaman radiotaajuisen signaalin amplitudi kasvaa, mitä lähempänä 

ollaan purkauspaikkaa. Tämän tiedon perusteella voidaan yrittää paikantaa purkauspaikka 

tai -kohde. (Aro ym. 2003, 195.) 

 

Sähkömagneettista säteilyä mitattaessa täytyy huomioida se, että mitatulla taajuusalueella 

saattaa olla radio- tai TV-signaaleita, jotka näkyvät mittaustuloksissa. Tätä voidaan pitää 

suurimpana heikkoutena sähkömagneettisen säteilyn mittauksessa. (Aro ym. 2003, 195.)  

 

Viime aikoina on tehty tutkimuksia, joissa on kokeiltu sähkömagneettisen säteilyn 

mittaamista ohjelmistoradiolla (SDR). Ohjelmistoradiolla tarkoitetaan vastaanotinta tai 

lähetintä, jossa toiminnot ja ominaisuudet on tehty ohjelmallisesti. Tämä tarkoittaa, että 

esimerkiksi modulointitapaa voidaan muuttaa ohjelmaa päivittämällä tai parametria 

muuttamalla (Mohamed 2016, 2). Ohjelmistoradiota pidetään yleisesti halvempana 

mittalaitteena verrattuna spektrianalysaattoriin.  

 

Tutkimuksessa Mohamed ym. (2016, 3) vertasivat erään ohjelmistoradion tuloksia 

spektrianalysaattorin tuloksiin (kuva 7).   

 

 

Kuva 7. a) ohjelmistoradion taajuusspektri b) spektrianalysaattorin taajuusspektri (Mohamed 2016, 

3, muokattu) 

 

Raportin loppupäätelmässä todetaan, että ohjelmistoradion tuloksia voidaan pitää hyvinä 

vertaamalla niitä spektrianalysaattorin tuloksiin. Taajuusspektrit vastaavat toisiansa hyvin, 

vaikka ohjelmistoradiolla mitattu taajuusspektri on hieman epätarkempi. Edullisuuden 

vuoksi ohjelmistoradiota voidaan pitää kuitenkin kiinnostavana vaihtoehtona 

spektrianalysaattorille osittaispurkausten havaitsemissa (Mohamed 2016, 3.) 
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Mohamed ym. (2019, 84) toteavat myös, että ohjelmistoradiota voidaan käyttää 

osittaispurkausten paikantamiseen sähköasemaympäristössä, mutta se vaatii mittausta 

useammalla mittalaitteella. Paikantaminen perustuu useilla antureilla mitattujen signaalien 

tehotasoihin, josta laskelmalla voidaan arvioida osittaispurkauksen sijainti.  

 Osittaispurkausten tunnistaminen 

Osittaispurkauksia on tavallisesti tunnistettu aikatasossa joko tutkimalla purkauspulssien 

sijoittumista jännitteeseen nähden (phase related recognition) tai purkauspulssien 

ominaisuuksien perusteella (time resolved recognition). Phase related recognition -

menetelmällä tunnistetaan yleensä helposti osittaispurkaustyypit, koska siinä tutkitaan 

ainoastaan pulssien amplitudeja ja lukumäärää, joihin ei vaikuta juurikaan mitoitus, 

mittauspiirin toteutus tai purkauspaikka. Time resolved recognition -menetelmällä voidaan 

paikantaa purkauspaikkaa ja analysoida purkauksen kehittymistä. Koska tämä 

mittausmenetelmä on herkkä pulssimuodon vääristymiselle, se ei sovellu tapauksiin, jossa 

pulssimuoto voi vääristyä purkauspaikan ja mittauspiirin välillä. (Pakonen 1994, 16–17.) 

 

Jos osittaispurkausanalysaattoreilla voidaan esittää purkauskuvio, jossa sinikäyrän lisäksi 

esitetään vaihekulma, pulssien amplitudit sekä lukumäärä, niin osittaispurkaustyypin 

tunnistaminen helpottuu. Mittauksissa, joissa esitetään vain purkauksen verhokäyrä eikä 

lainkaan amplitudijakaumaa, niin tunnistaminen on haastavampaa. (Pakonen 1994, 17.) Aro 

ym. (2003, 195) mainitsevat, että tutkimalla sähkömagneettista säteilyä taajuustasossa sekä 

purkauspulssien purkausjonoa aikatasossa, voidaan osittaispurkauksen tyyppi tunnistaa 

luotettavammin.  

 

Purkausten automaattisessa tunnistamisessa voidaan hyödyntää mittaustuloksista laskettuja 

erilaisia tunnuslukuja muun muassa keskimääräistä amplitudia ja jakauman muotoa. 

Laskettuja tunnuslukuja verrataan olemassa oleviin tunnuslukuihin. (Pakonen 1994, 18.) 
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4 IOT RFI-OSITTAISPURKAUSMITTAUS 

Kantaverkon kunnonhallinnassa on otettu käyttöön jatkuva-aikainen osittaispurkausmittaus. 

Tässä kappaleessa esitellään mittauksen toimintaperiaate sähköasemalla. Lisäksi 

kappaleessa pohditaan mittauksen avulla saavutettavia hyötyjä sekä esitellään mittalaitteet, 

joiden teknistä kykyä havaita osittaispurkauksia tässä työssä tutkitaan. 

 Jatkuva-aikainen RFI-osittaispurkausmittauksen toimintaperiaate 

Alla esitetyssä kuvassa (kuva 8) esitetään jatkuva-aikaisen RFI-osittaispurkausmittauksen 

toimintaperiaate. Valvontajärjestelmä koostuu antureista, tietoliikenneyhteyksistä, data-

alustasta ja datan visualisoinnista loppukäyttäjille.  

  

 

Kuva 8. Jatkuva-aikaisen RFI-osittaispurkausmittauksen toimintaperiaate (Fingrid 2020b, muokattu) 

 

Kytkinlaitekentälle asennetaan valvottavien komponenttien lähettyville tarvittava määrä 

RFI-mittalaitteita. Tyypillisesti tällä valvontajärjestelmällä sähköaseman kytkinkentällä 

valvotaan mittamuuntajia, jolloin RFI-mittalaitteita asennetaan yksi jokaiselle johtolähdölle 

lähelle valvottavaa mittamuuntajaa. Antureilla kerätty data siirretään tietoliikenneyhteyttä 

pitkin eteenpäin sähköasemalla jatkokäsittelyä varten. 

 

Tässä sovelluksessa kytkinlaitekentälle on rakennettu langaton WLAN-tiedonsiirtoverkko, 

jonka kautta mittalaitteet lähettävät mittaustiedot sähkökentän reitittimelle. Sähköaseman 

sisältä kerätty data lähetetään pilvipalveluun käyttämällä 4G-yhteyttä.  
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Kun data on lähetetty eteenpäin, se tallennetaan pilvipalveluun. Pilvipalvelussa 

analytiikkatyökalujen avulla taajuusspektristä lasketaan tunnuslukuja ja laskettujen 

tunnuslukujen avulla löytämään poikkeavuuksia mitatuista taajuusspektreistä. Mitatut 

taajuusspektrit lisäksi visualisoidaan loppukäyttäjille (kuva 9).  

 

 

Kuva 9. Jatkuva-aikaisen RFI-osittaispurkausmittausdatan visualisointia 

 

Visualisoidussa kuvassa signaalin voimakkuus esitetään taajuuskohtaisesti. Samaan kuvaan 

voidaan laittaa usean mittalaitteen taajuusspektrit.  

 Kannattavuus ja oletetut hyödyt 

Jatkuva-aikaisella osittaispurkausmittauksella tavoitellaan monenlaisia hyötyjä. Osa 

hyödyistä on suoraan taloudellisia, mutta suuri osa tavoitelluista hyödyistä liittyy 

liiketoiminnan muihin osa-alueisiin. Teollisen internetin sovelluksissa yritys voi 

mahdollisesti hyötyä sisäisesti lisäämällä liiketoiminnan tuottoja, vähentämällä kuluja ja 

pienentämällä tasetta (Collin & Saarelainen 2016, 102). Jatkuva-aikaisella 

osittaispurkausmittauksella taloudelliset hyödyt voidaan olettaa liittyvän operatiivisten 

kulujen pienenemiseen pidemmällä aikajaksolla, koska aikaperusteisia mittauksia saadaan 

korvattua kokonaan. Tämä vaikuttaa myös työn tuottavuuden kasvuun. Lisäksi tämän 

sovelluksen voidaan nähdä vaikuttavan myös taseeseen, mikäli huoltotoimenpiteet saadaan 

tehtyä oikea-aikaisesti ja varaston arvoa näin pienennettyä. Merkittävämmät hyödyt 

kuitenkin tulevat jatkuvasta ja ajantasaisesta laitekannan kuntotiedosta. Tällä tiedolla 

voidaan löytää systemaattisia laitevikoja sekä estää vaarallisia laiterikkoja. Mikäli näitä 

löydetään ajoissa, niin kustannussäästöt ovat merkittäviä, koska sähkönsiirtoon ei 
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todennäköisesti aiheudu häiriöitä eikä tuotantokatkoksia sekä korjauskustannukset ovat 

matalampia, kun huolto tehdään ennen täydellistä laitteen tuhoutumista.  

 

Collin ja Saarelainen (2016, 118) mainitsevat, että osa yrityksen saamista hyödyistä liittyy 

laatuun ja niitä on vaikea arvioida rahassa. Jatkuva-aikaisessa mittauksessa tämä hyöty tulee, 

kun omaisuudesta saadaan lähes reaaliaikaisesti dataa ja jatkuvasti, jota voidaan hyödyntää 

päätöksen teossa yrityksen sisällä.  

 

Teollisen internetin sovellusten hyödyt eivät rajoitu ainoastaan yrityksen sisäisiin hyötyihin. 

Tehokkuus kasvaa ja tuottavuus paranee koko ketjussa, kun valvonnan ja analytiikan avulla 

ketjun toiminta saadaan optimoitua. Merkittävä tuottavuuden kasvu saadaan siitä, kun 

ennakoivan huollon avulla käyttövarmuutta saadaan nostettua. Ennakoimattomat katkokset 

liiketoiminnassa ovat usein kaikkein kalleimpia yritykselle. (Collin & Saarelainen 2016, 

104.)  

 

Collin ja Saarelainen (2016, 118) kirjoittavat, että muita mahdollisia liiketoiminnallisia 

hyötyjä ovat esimerkiksi turvallisuuden parantuminen, dataan perustuva liiketoimintamalli 

ja mahdollisuudet uusiin innovaatioihin sekä epäsuorasti vaikutusta voi olla yrityksen 

maineeseen. 

 

Jatkuva-aikaisen mittauksen ja aikaperusteisesti tehtävän mittauksen kannattavuutta ja 

kilpailukykyä on hankala vertailla keskenään. Jatkuva-aikaisessa mittauksessa kustannukset 

erityisesti alkuvaiheessa ovat merkittävästi suuremmat verrattuna aikaperusteiseen 

mittaukseen. Jatkuva-aikaisessa mittauksessa kustannussäästöjä tulee, kun järjestelmää 

skaalataan ja kerätty datamäärä kasvaa. Liiketoiminnalliset hyödyt voivat olla selvästi laaja-

alaisemmat tämän jälkeen verrattuna satunnaisesti tehtävään mittaamiseen. Alla olevassa 

kuvassa (kuva 10) on esitetty, miten IoT-sovelluksen takaisinmaksu on oletettu jakautuvan 

IoT-sovelluksissa Fingridillä.  

 



30 

 

 

Kuva 10. Kustannusten takaisinmaksun jakautuminen Fingridin IoT-sovelluksissa (Fingrid 2021a) 

 

Kuvasta nähdään, että suurin osa takaisinmaksusta tulee vakavien vaurioiden estämisestä. 

Yli 20 %:n osuudet takaisinmaksusta oletetaan tulevan myös kunnossapitotyön 

tehostumisesta ja korjausten oikeasta ajoittamisesta. Lisäksi kustannuksia saadaan katettua 

säästöillä, jotka tulevat henkilöturvallisuuden parantumisesta, jolla viitataan vakavien 

laiteräjähdysten estämiseen sekä osaamisen ja tiedon lisääntymisestä ja laaja-alaistumisesta.  

 Vertailtavat mittalaitteet 

Tutkimuksessa vertaillaan kahden eri jatkuva-aikaisesti mittaavan RFI-mittalaitteen 

tuloksia. Molemmat mittalaitteet luokitellaan ohjelmistoradioiksi, joissa ominaisuuksia 

voidaan muokata ohjelmallisesti. Alla esitetään tutkimuksessa mukana olleet mittalaitteet 

(kuva 11). Molemmat mittalaitteet on tarkoitus asentaa kiinteästi mitattavan kappaleen 

lähelle, missä ne mittaavat osittaispurkauksesta aiheutunutta radiotaajuista säteilyä.  

 

0% 10% 20% 30%

Vakavien vaurioiden vaikutukset

Henkilöturvallisuuden parannus *)

Perusparannusten ja korjausten oikea ajoitus

Tarvekohdennettu kunnossapito -
tehostaminen

Osaamisen kasvu, tiedon siirto ja laaja-
alaistuminen
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Kuva 11. Tutkimuksen jatkuva-aikaiset RFI-mittalaitteet a) mittalaite 1 b) mittalaite 2 

 

Molemmat mittalaitteet on rakennettu sääsuojatun kotelon sisälle, mutta niille ei ole 

määritelty IP-luokitusta. Mittalaitteet toimivat 230 VAC:n verkkovirralla. 

 

Mittalaitteessa 1 antenni ja elektroniikka ovat kotelon sisällä. Mittalaitteessa 2 elektroniikka 

on kotelon sisällä, mutta antenni on tuotu laitteen ulkopuolelle. Mittalaitteen 2 säteilyä 

vastaanottava antenni on ympärisäteilevä, joka kerää säteilyä laitteen kaikilta puolilta ja 

tällöin laitetta ei tarvitse kohdistaa mitattavaan kohteeseen. Mittalaitteen 1 antenni on 

levymäinen, joka pitäisi suunnata mitattavaan kohteeseen parhaan tuloksen saavuttamiseksi.  

 

Molemmissa laitteissa on WLAN-yhteys, jota laite hyödyntää kommunikoinnissa. Laitteet 

lähettävät mitatun signaalin WLAN-yhteyden kautta langattomasti 4G-reitittimelle, josta 

tiedot lähetetään eteenpäin analysoitavaksi. Molemmilla mittalaitteilla mittauksen 

taajuusalue on 100–1000 MHz.   

 

Molemmat mittalaitteet antavat mittaustulokseksi mittauskohteen taajuusspektrin. 

Mittalaitteella 1 taajuusspektrissä esitetään sähkömagneettisen säteilyn määrä dBm-

asteikolla ja mittalaitteella 2 säteilyn määrä esitetään dB-asteikolla.  
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5 RFI-MITTALAITTEIDEN TESTAAMINEN LABORATORIOSSA 

Tämän työn mittaukset tehtiin suurjännitelaboratoriossa. Laboratoriossa tehtiin seitsemän 

erilaista osittaispurkausmittausta, jotka mitattiin neljällä erilaisella 

osittaispurkausmittalaitteella. Mittauksissa oli tarkoitus saada tallennettua syntyneet 

taajuusspektrit. 

 Mittausjärjestelyt ja laitteisto 

Mittausjärjestelyt vastaavat Kimmo Nepolan (2013) diplomityössä tehtyjä mittauksia. 

Mittaukset tehtiin suurjännitelaboratoriossa. Alla olevassa kuvassa (kuva 12) on esitetty 

mittausjärjestely. Mittausten aikana olosuhteet pyrittiin pitämään muuttumattomina.  

 

 

Kuva 12. Mittausjärjestely laboratoriossa 

 

Mittauksessa keskeiset komponentit ovat säätömuuntaja, jännitemittari, Omicronin 

osittaispurkauksien mittaus- ja analysointilaite sekä testattavat mittalaitteet. Säätömuuntajan 

avulla säädetään jännitettä ja synnytetään osittaispurkauksia koekappaleisiin. 

Jännitemittarilla mitataan olemassa oleva jännite elektrodien välissä. Omicronin 

mittalaitteella voidaan analysoida tarkemmin osittaispurkauksia ja niiden ominaisuuksia 

muun muassa näennäisvarausta. Alla esitetyssä kaaviokuvassa (kuva 13) on esitetty 

mittauskytkentä.  
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Kuva 13. Mittausjärjestelyn kaaviokuva (Nepola 2013, 42, muokattu)  

 

Jokaiselle testikappaleelle oli tarkoitus tehdä mittaus kolme kertaa kolmelta eri etäisyydellä. 

Tutkittavat etäisyydet olivat 3 metriä, 5 metriä ja 10 metriä testikappaleesta. Mittaus 

aloitettiin nostamalla jännite siihen asti, kunnes osittaispurkaus alkoi syntymään. Tämä 

jännite kirjoitettiin ylös. Jännitettä nostettiin vielä hieman, että ilmiö vahvistui. Tämä jännite 

oli mittausjännite. Tämän jälkeen mittalaitteilla suoritettiin mittaus eli tallennettiin syntynyt 

taajuusspektri. Jännite laskettiin mittauksen jälkeen nollaan ja mittaus toistettiin vielä kaksi 

kertaa.  

 Mittaukset 

Laboratoriossa tehtiin seitsemän erityyppistä osittaispurkausmittausta. Mittauksilla pyrittiin 

simuloimaan osittaispurkauksia, jotka voivat esiintyä tyypillisesti 

sähköasemakomponenteissa. Mittauksissa ei tutkittu osittaispurkausten syttymistä eikä 

sammumista. Mittauksissa ei myöskään varsinaisesti tutkittu, miten osittaispurkaukset 

käyttäytyivät jännitettä muutettaessa. Mittausten aikana pyrittiin pitämään 

osittaispurkaukset päällä niin kauan, että testattavat mittalaitteet ehtivät mittaamaan koko 

taajuusalueen.  

5.2.1 Hartsikappaleessa tapahtuva ontelopurkaus 

Ensimmäisessä mittauksessa tutkittiin hartsikappaleessa tapahtuvaa ontelopurkausta. 

Kappaleen sisällä oli ilmakuplia, jotka heikensivät kappaleen jännitelujuutta. Alla esitetyssä 

kuvassa (kuva 14) on sähköisellä osittaispurkausmittalaitteella mitattu purkauskuvio 

hartsikappaleessa tapahtuvassa ontelopurkauksesta. Näennäisvaraus purkauksissa vaihteli 
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9–11 nC:n välillä ja jännite oli noin 4 kV. Sähköisen mittalaitteen tuloksessa näkyy 

ontelopurkaukselle tyypilliset ominaisuudet eli purkaukset tapahtuvat pääosin siniaallon 

positiivisen ja negatiivisen puolijaksojen alkupuoliskoilla. Purkauspulssien amplitudi 

vaihtelee positiivisella ja negatiivisella puolijaksolla. Lisäksi matalia alle 5 nC:n purkauksia 

on merkittävästi enemmän verrattuna korkeisiin purkauksiin, joka vastaa Pakosen (1994, 15) 

kuvausta ontelopurkauksesta. 

 

 

Kuva 14. Ontelopurkauksen purkauskuvio ja testikappale 

5.2.2 Öljyssä tapahtuva korona 

Öljyssä tapahtuvaa koronaa simuloitiin laittamalla lasiseen astiaan muuntajaöljyä, 

teräväkärkinen elektrodi ja maadoitettu metallilevy. Teräväkärkisen elektrodin ja 

maadoitetun metallilevyn välinen etäisyys astiassa oli noin 4 cm. Alla olevasta kuvasta (kuva 

15) havaitaan, että mittaukset tehtiin noin 15 kV:n jännitteellä ja mittauksen aikana 

näennäisvaraus vaihteli 200 pC:n ja 250 pC:n välillä. Purkausten maksimiamplitudit ovat 

lähes samansuuruiset molemmilla puolijaksoilla. Purkaukset tapahtuivat siniaallon 

positiivisella puolella ensimmäisessä neljänneksessä ja negatiivisella puolijaksolla puolessa 

välissä. 
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Kuva 15. Öljyssä tapahtuvan koronan purkauskuvio ja testikappale 

5.2.3 Prespaanissa tapahtuva osittaispurkaus 

Prespaania käytetään eristeaineena esimerkiksi muuntajissa. Tässä mittauksessa aseteltiin 4 

kappaletta 0,5 mm paksuja prespaanilevyjä päällekkäin maadoitetun metallilevyn päälle ja 

lasi täytettiin muuntajaöljyllä. Öljyn annettiin hetken imeytyä prespaaniin ennen mittausten 

aloittamista. Teräväkärkinen elektrodi asetettiin lepäämään prespaanieristeen päälle. 

Prespaani oli eristeaineena elektrodien välissä.  

 

Alla olevasta kuvasta (kuva 16) nähdään, että teräväkärkisellä elektrodilla mittauksen aikana 

jännite oli noin 14 kV ja syntyneiden osittaispurkausten näennäisvaraus vaihteli 

voimakkaasti. Suurimmalla osalla syntyneistä purkauksista näennäisvaraus oli alle 250 pC, 

mutta mittauksen aikana esiintyi purkauksia, joissa näennäisvaraus oli reilusti yli 1 nC. Tätä 

mittausta tehtäessä tapahtui muutaman kerran läpilyönti.  
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Kuva 16. Prespaanissa tapahtuvan purkauksen purkauskuvio ja testikappale kärkielektrodilla 

 

Mittaus tehtiin toisen kerran, mutta elektrodiksi vaihdettiin noin 2 cm paksu metallilevy, 

jossa oli pyöristetyt reunat. Kuvasta 17 voidaan havaita, että mittauksen aikana jännite oli 

noin 14,5 kV. Mittauksen aikana syntyneiden purkausten näennäisvaraukset olivat hieman 

päälle 300 pC. Tasoelektrodilla tehdyssä mittauksessa mielenkiintoinen havainto oli, että 

jännitettä nostettaessa purkausten voimakkuus ei kasvanut juuri lainkaan, mutta niiden 

lukumäärä kasvoi voimakkaasti. Purkauksia tapahtui lähes koko sinijakson aikana.  

 

 

Kuva 17. Prespaanissa tapahtuvan purkauksen purkauskuvio ja testikappale tasoelektrodilla 
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5.2.4 Kelluva potentiaali 

Mittaus oli muuten samanlainen kuin kappaleessa 5.2.3, missä teräväkärkinen elektrodi oli 

asetettu prespaanieristeen päälle öljyastiassa, mutta eristeen alla oleva vastaelektrodi jätettiin 

maadoittamatta. Tässä mittauksessa jännitteisen ja maadoittamattoman elektrodin välille 

syntyy kipinäpurkauksia. Alla esitetystä kuvasta (kuva 18) voidaan havaita, että mittauksen 

aikana jännite oli 15 kV ja suurimalla osalla syntyneistä purkauksista näennäisvaraus oli alle 

200 pC, mutta välillä syntyi purkausryppäitä, joissa varaus oli lähellä 1 nC.    

 

 

Kuva 18. Kelluvassa potentiaalissa tapahtuvat osittaispurkaukset ja testikappale 

5.2.5 Korona 

Koronailmiö tehtiin elektrodiparilla, jotka olivat toisistaan 4 cm etäisyydellä. Elektrodit 

olivat puisen laatikon sisällä. Alla olevasta kuvasta (kuva 19) voidaan havaita, että 

mittauksen aikana jännite oli noin 10 kV ja syntyneiden purkausten näennäisvaraus oli noin 

7 nC, mutta välillä ilmeni purkauksia, joissa varaus tippui jyrkästi lähelle 3 nC. Siniaallon 

positiivisella puolijaksolla purkausten näennäisvaraus oli huomattavasti korkeampi 

verrattuna siniaallon negatiiviseen puolijaksoon eli purkausten amplitudit vaihtelivat hyvin 

paljon. 
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Kuva 19. Koronan purkauskuvio ja testikappale 

5.2.6 Kosketushäiriö 

Kosketushäiriötä simuloitiin kondensaattorilla, jonka ympärille kiedottiin johdin. Johdin 

kytkettiin kondensaattorin päällä olevaan kruunuun ja kruunu eristettiin kondensaattorista. 

Alla olevasta kuvasta (kuva 20) voidaan havaita, että mittauksen aikana jännite oli noin 2,5 

kV ja syntyneiden purkausten näennäisvaraus vaihteli 5–6 nC:n välillä. Kosketushäiriössä 

purkaukset tapahtuivat ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä. Purkauspulssien 

amplitudit olivat lähes samanlaiset negatiivisella ja positiivisella puolijaksolla.  
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Kuva 20. Kosketushäiriön purkauskuvio ja testikappale 

5.2.7 Pintapurkaukset 

Viimeisessä testimittauksessa pintapurkauksia (kuva 21) simuloitiin pullolla, joka oli 

täytetty osittain vedellä. Mittauksessa veteen upotettiin elektrodi. Purkausten amplitudien 

hajonta vaihteli voimakkaasti molemmilla puolijaksoilla. Lisäksi purkauksia tapahtui lähes 

koko jakson ajan. Mittauksen aikana jännite oli noin 12 kV.  
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Kuva 21. Pintapurkauksen purkauskuvio ja testikappale 
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

Tässä kappaleessa käsitellään laboratoriossa tehtyjen mittausten tuloksia. Tämän työn 

kannalta erityisen kiinnostavaa on tutkia, miten kahden eri valmistajan RFI-mittalaitteiden 

taajuusspektreissä näkyy simuloidut osittaispurkaukset. Lisäksi mittaustuloksissa 

kiinnostaa, voidaanko mittalaitteiden taajuusspektreistä havaita eri osittaispurkaustyypeille 

tiettyjä ominaisuuksia, joista ne voitaisiin tunnistaa.  

 Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektrit 

Alla olevassa kuvassa (kuva 22) on esitetty PDS100-spektrianalysaattorilla mitattu 

ontelopurkauksen taajuusspektri kolmen metrin etäisyydeltä mitattuna. Kuvasta nähdään, 

että ontelopurkaus erottuu selkeästi koko mitatulla taajuusalueella. Ontelopurkauksen 

aiheuttaman signaalin ero taustaan suurimmillaan on noin 45 dB eli purkaus erottuu selvästi 

taustasta. Signaalin tehotaso on laskeva, kun mennään kohti korkeita taajuuksia.  

 

 

Kuva 22. Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektri PDS100 -

spektrianalysaattorilla mitattuna 3 metrin etäisyydeltä 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 23)  on esitetty mittalaitteen 1 taajuusspektri kolmen metrin 

etäisyydeltä mitattuna ontelopurkausmittauksessa. Mittaustulos on hyvin samankaltainen 

verrattuna PDS100-spektrianalysaattorin tulokseen. Signaali erottuu selkeästi koko 

taajuusalueella. Matalilla taajuuksilla tehotaso on suurempi kuin korkeilla taajuuksilla. Alle 

400 MHz:n taajuuksilla signaali erottuu taustasta noin 50 dB ja yli 400 MHz:n taajuuksilla 

ero taustaan on vielä noin 30 dB. Mittalaitteella 1 tulos mitattiin ainoastaan kolmen metrin 

etäisyydeltä.  
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Kuva 23. Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 

metrin etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 24) on esitetty mittalaitteen 2 taajuusspektri kolmen metrin 

etäisyydeltä mitattuna. Mittalaitteella ontelopurkaus erottuu myös selkeästi koko 

taajuusalueella. Suurimmillaan ero taustaan on noin 20 dB. Korkeilla taajuuksilla signaalin 

kohinasuhde taustaan on matalampi verrattuna mataliin taajuuksiin. Mittalaitteella 2 ei 

myöskään tuloksia mitattu etäämmistä mittauspisteistä.  

 

Kuva 24. Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 

metrin etäisyydeltä 
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Alla olevassa kuvassa (kuva 25) esitetään PDS100-mittalaitteen tulos viiden metrin 

etäisyydeltä mitattuna. Kuvasta havaitaan, että keskitaajuuksilla signaalin tehotaso on 

laskenut noin 5 dB ja korkeilla taajuuksilla noin 10 dB.  

 

 

Kuva 25. Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektri PDS100 -

spektrianalysaattorilla mitattuna 5 metrin etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 26) PDS100-mittalaitteen tulos mitattuna kymmenen metrin 

etäisyydeltä. Ontelopurkauksen aiheuttama signaali näkyy edelleen hyvin selkeästi koko 

taajuusalueella, mutta signaalin teho on pudonnut lisää korkeilla taajuuksilla. Matalalla 50–

200 MHz:n taajuusalueella signaalin tehotaso ei ole laskenut lainkaan verrattuna lähempää 

mitattuihin tuloksiin.  

 

 

Kuva 26. Hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen taajuusspektri PDS100 -

spektrianalysaattorilla mitattuna 10 metrin etäisyydeltä 

 

Mittaustulosten mukaan molemmat vertailtavat mittalaitteet pystyivät selkeästi 

havaitsemaan hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen. Kaikilla mittalaitteilla 

ontelopurkaus näkyi koko taajuusalueella samalla tavalla eli tehotaso oli laskeva kohti 

korkeita taajuuksia. Selkein ero kahden vertailtavan mittalaitteen välillä 
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ontelopurkausmittauksessa oli signaalien amplitudeissa. Mittalaitteella 1 signaalin ja taustan 

kohinasuhde oli korkeampi. Molempien mittalaitteiden signaalien amplitudit ovat kuitenkin 

riittävän korkeita eroamaan taustasta.   

 

Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että ontelopurkauksen taajuusspektrin 

ominaisuus on, että se näkyy koko mitatulla taajuusalueella ja sen aiheuttama taajuusspektri 

on selvästi laskeva kohti korkeita taajuuksia.  

 

Pidemmiltä etäisyyksiltä mitattiin ainoastaan PDS100-mittalaitteella. Tulosten perusteella 

etäisyyden kasvaessa ontelopurkauksen signaalin tehotaso laskeva, kun mennään korkeille 

taajuuksille. Korkeilla taajuuksilla signaalin tehon tippuminen on voimakkaampaa kuin 

matalilla taajuuksilla. Ontelopurkauksen signaali näkyy niin voimakkaasti kymmenen 

metrin päästä mitattuna, että 110 kV -kytkinlaitekentällä viereisillä kentillä tapahtuvat 

ontelopurkaukset saattavat näkyä myös mittalaitteessa. Tämä täytyy huomioida tulosten 

analysoinneissa. 

 Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektrit 

Alla olevassa kuvassa (kuva 27) on esitetty öljyssä tapahtuvan korona taajuusspektri 

PDS100-mittalaitteella mitattuna kolmen metrin etäisyydeltä. Öljyssä tapahtuva korona 

näkyy mittaustuloksessa alle 200 MHz:n taajuusalueella sekä 300–550 MHz:n 

taajuusalueella. Signaalien kohinasuhde on kuitenkin heikko, alle 5 dB, molemmilla alueilla. 

 

 

Kuva 27. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla mitattuna 3 m 

etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 28) on esitetty öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri 

kolmen metrin etäisyydeltä mitattuna mittalaitteella 1. Taajuusspektrissä näkyy selvimmin 
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signaali 500–550 MHz:n alueella. Signaalin ja taustan kohinasuhde tuolla alueella on noin 

5–10 dB kuvasta katsottuna. Lisäksi kuvasta voidaan havaita alle 200 MHz:n taajuusalueella 

poikkeavuutta taustasta, mutta herkkyys tuolla alueella on heikko.  

 

Kuva 28. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 29) on esitetty mittalaitteella 2 mitattu öljyssä tapahtuvan 

koronan taajuusspektri kolmen metrin etäisyydeltä. Signaalissa ei näy merkittäviä eroja 

verrattuna taustaan, mutta alle 200 MHz:n taajuusalueella on pientä muutosta. Signaalin 

amplitudi eroaa taustasta tällä taajuusalueella alle 5 dB.  
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Kuva 29. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Seuraavissa kolmessa kuvassa esitetään öljyssä tapahtuvan korona taajuusspektrit mitattuna 

viiden metrin etäisyydeltä. PDS100-mittalaitteen tuloksessa (kuva 30) merkittävin muutos 

lähempää mitattuun tulokseen on, että alle 100 MHz:n taajuuksilla mitatut signaalit eivät 

erotu taustasta lainkaan.  

 

 

Kuva 30. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri PDS100 spektrianalysaattorilla mitattuna 5 m 

etäisyydeltä 

 

Mittalaitteen 1 taajuusspektrissä (kuva 31) näkyy edelleen selkeästi signaali 500–550 MHz:n 

alueella, mutta amplitudi on pienentynyt. Myös 150–200 MHz:n taajuusalueella 

häiriösignaali erottuu taustasta, mutta kohinasuhde on heikko.  
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Kuva 31. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 5 m etäisyydeltä 

 

Mittalaitteen 2 tulos (kuva 32) viiden metrin etäisyydeltä on hyvin samanlainen kuin 

lähempää tehty mittaus. Signaalin ja taustan kohinasuhde on erittäin pieni ja signaali on 

vaikea erottaa taustasta.  

 

Kuva 32. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 5 m etäisyydeltä 

 

Seuraavissa kolmessa kuvassa esitetään mittaustulokset kymmenen metrin etäisyydeltä. 

PDS100-mittalaitteen tuloksessa (kuva 33) näkyy pientä vaimenemista signaalissa. Lisäksi 
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taajuusspektrissä esiintyy piikkejä yli 500 MHz:n taajuuksilla, mutta oletan niiden olevan 

häiriöitä, koska kahdessa muussa mittauksessa niitä ei enää esiinny.  

 

 

Kuva 33. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla mitattuna 10 m 

etäisyydeltä 

 

Mittalaitteen 1 taajuusspektrissä (kuva 34) näkyy, että etäisyyden kasvaessa signaalin 

amplitudi on merkittävästi pienentynyt 500–550 MHz:n taajuusalueella. Tuloksen 

perusteella öljyssä tapahtuvaa koronaa on vaikea erottaa taustasta.  

 

 

Kuva 34. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 10 m etäisyydeltä 

 

Mittalaitteen 2 taajuusspektrissä näkyy yksittäinen piikki noin 350 MHz taajuudella sekä 

muutamia signaalipiikkejä noin 250 MHz:n kohdalle, mutta tuloksesta on vaikea päätellä, 

onko se aiheutunut öljyssä tapahtuvasta koronasta.  
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Kuva 35. Öljyssä tapahtuvan koronan taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 10 m etäisyydeltä 

 

 

Kaikilla mittalaitteilla oli vaikeuksia havaita öljyssä tapahtuvaa koronaa. Mittalaitteella 2 

purkauksen aiheuttama signaali näkyi selvimmin alle 200 MHz:n taajuusalueella, mutta 

signaalin amplitudi oli kuitenkin matala. Mittalaitteella 1 signaali näkyi hyvin 500–550 

MHz:n alueella läheltä mitattuna ja amplitudi erosi taustasta kohtalaisesti. PDS100-

mittalaitteella taajuusspektrissä näkyy eroja alle 200 MHz:n taajuuksilla sekä 300–550 

MHz:n taajuusalueella läheltä mitattaessa.  

 

Kaikkien mittalaitteiden tulosten perusteella öljyssä tapahtuva korona ilmenee alle 200 

MHz:n taajuuksilla ja 300–550 MHz:n taajuusalueella. Koronaa pidetään yleisesti ilmiönä, 

joka näkyy paremmin matalilla taajuuksilla kuin korkeilla (Moisio ym. 1993, 25). Koronan 

aiheuttaman signaalin amplitudi pysyy kuitenkin melko matalana jopa kolmen metrin 

etäisyydeltä mitattuna. Analytiikan kannalta voi olla vaikea tunnistaa öljyssä tapahtuvaa 

koronaa, koska mittaustulosten perusteella taajuusspektrissä muutokset keskittyvät kapeille 

taajuuskaistoilla ja signaalin ja taustan kohinasuhde pysyy matalana. Öljyssä tapahtuvan 

koronan taajuusspektriin todennäköisesti vaikuttaa lisäksi vielä se, onko kyseessä trichel-, 

glow-, onset- vai huiskupurkaus.  
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 Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektrit 

Tässä kappaleessa analysoidaan prespaanissa tapahtuvien osittaispurkausten taajuusspektrit. 

Alla esitetään (kuva 36) PDS100-mittalaitteella mitattu prespaanissa tapahtuvan 

osittaispurkauksen taajuusspektri, kun toinen elektrodi on teräväkärkinen piikki. Kuvasta 

havaitaan, että osittaispurkaus näkyy koko mitatulla taajuusalueella. Alle 500 MHz:n 

taajuuksilla osittaispurkaus näkyy selkeästi voimakkaammin verrattuna yli 500 MHz:n 

taajuusalueeseen, jossa signaalin tehotaso on selvästi matalampi. Signaalin ja taustan 

kohinasuhde alle 500 MHz:n taajuuksilla on noin 30 dB ja yli 500 MHz:n taajuuksilla noin 

15 dB.  

 

 

Kuva 36. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 3 m etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 37) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu taajuusspektri samasta 

mittauksesta. Mittaustuloksessa näkyy sama havainto eli alle 500 MHz:n taajuusalueella 

mitattu tehotaso on selvästi voimakkaampi verrattuna yli 500 MHz:n taajuusalueella mitattu 

signaalin tehotasoon. Alle 500 MHz:n taajuusalueella signaali eroaa taustasta noin 30 dB ja 

yli 500 MHz:n taajuuksilla ero taustaan on noin 15 dB.   
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Kuva 37. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m 

etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 

 

Alla on esitetty (kuva 38) mittalaitteen 2 taajuusspektri, kun mitattiin prespaanissa 

tapahtuvaa osittaispurkausta kärkielektrodia käyttäen. Myös mittalaite 2 havaitsee 

osittaispurkauksen koko taajuusalueella, mutta harvemmilla taajuuksilla verrattuna kahteen 

mittalaitteeseen 1. Signaali eroaa taustasta noin 10–15 dB lähes koko taajuusalueella.  

 

Kuva 38. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m 

etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 



52 

 

Seuraavaksi samaa ilmiötä mitattiin viiden metrin etäisyydeltä. PDS100-

spektrianalysaattorin tuloksesta havaitaan, että kauempaa mitatussa taajuusspektrissä 

signaalin ja taustan kohinasuhde on laskenut koko taajuusalueella. Muuten taajuusspektri 

näyttää samalta kuin lähempää mitattaessa. 

 

 

Kuva 39. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 5 m etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 40) on esitetty mittalaitteella 2 mitattu taajuusspektri mitattuna 

viiden metrin päästä kohteesta. Kuvasta havaitaan, että osittaispurkaus esiintyy selkeästi 

harvemmilla taajuuksilla verrattuna lähempää mitattuun tulokseen. Signaalin kohinasuhde 

taustaan on myös tippunut noin 5 dB.  

 

Kuva 40. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 5 m 

etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 
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Ilmiötä tutkittiin myös kymmenen metrin etäisyydeltä. PDS100-spektrianalysaattorin 

tuloksesta (kuva 41) havaitaan, että kauempaa mitatussa taajuusspektrissä signaalin ja 

taustan kohinasuhde on laskenut edelleen koko taajuusalueella. Lisäksi yli 800 MHz:n 

taajuuksilla on enää satunnaisia piikkejä näkyvissä.  

 

 

Kuva 41. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 10 m etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 42) on esitetty mittalaitteen 2 taajuusspektri mitattuna 

kymmenen metrin päästä kohteesta. Selkeimmin osittaispurkauksen signaali erottuu 300–

800 MHz:n taajuusalueella, jossa signaalin ja taustan kohinasuhde on noin 10 dB. 

 

Kuva 42. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 10 m 

etäisyydeltä, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki 
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Mittaus toistettiin samoilta etäisyyksiltä uudestaan, mutta kärkielektrodi vaihdettiin 

levymäiseen kappaleeseen. Alla olevassa kuvassa (kuva 43) on esitetty prespaanissa 

tapahtuva osittaispurkaus kolmen metrin etäisyydeltä mitattuna PDS100-laitteella, kun 

molemmat elektrodit ovat levymäisiä kappaleita. Osittaispurkaus näkyy selkeästi 

huonommin verrattuna tilanteeseen, missä toinen elektrodi oli teräväkärkinen piikki. 

Osittaispurkaus näkyy alle 500 MHz:n taajuuksilla. Osittaispurkauksen aiheuttama signaali 

erottuu taustasta noin 5 dB. 

 

 

Kuva 43. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 10 m etäisyydeltä, missä elektrodit olivat tasomaisia kappaleita 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 44) on esitetty prespaanissa tapahtuva osittaispurkaus kolmen 

metrin etäisyydeltä mitattuna mittalaitteella 1, kun molemmat elektrodit ovat levymäisiä 

kappaleita. Selkeä poikkeama taustaan erottuu taajuusalueella 500–550 MHz, missä 

kohinasuhde signaalin ja taustan välillä on 10 dB. Muilla taajuuksilla ei signaali erotu 

taustasta.  
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Kuva 44. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 

 

Alla esitetään (kuva 45) mittalaitteen 2 tulos. Mitatun signaalin ja taustan kohinasuhde on 

erittäin matala ja tästä syystä on vaikea erottaa osittaispurkauksesta aiheutunutta muutosta 

millään taajuudella.  

 

Kuva 45. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 
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Seuraavaksi käsitellään saman mittauksen tulokset viiden metrin etäisyydeltä. Alla olevassa 

kuvassa (kuva 46) on esitetty PDS100-mittalaitteen tulos. Signaalin ja taustan kohinasuhde 

on edelleen hyvin matala lähes koko taajuusalueella lukuun ottamatta 400–500 MHz:n 

taajuusaluetta, missä kohinasuhde on noin 5 dB.     

 

 

Kuva 46. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 5 m etäisyydeltä, missä elektrodit olivat tasomaisia kappaleita 

 

Mittalaitteen 1 taajuusspektrissä näkyy edelleen muutos 500–550 MHz:n taajuusalueella. 

Signaalin ja taustan kohinasuhde on kuitenkin hieman madaltunut.  

 

Kuva 47. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 5 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 48) on esitetty mittalaitteen 2 tulos viiden metrin etäisyydeltä. 

Tulos ei poikkea lähempää mitatusta tuloksesta. 
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Kuva 48. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 5 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 

 

Seuraavaksi käsitellään prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen mittaustulokset 

kymmenen metrin etäisyydeltä, kun käytettiin taoselektrodeja. PDS100-mittalaitteen tulos 

(kuva 49) ei eroa merkittävästi verrattuna viiden metrin päästä mitattuun tulokseen.  

 

 

Kuva 49. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri PDS100-spektrianalysaattorilla 

mitattuna 10 m etäisyydeltä, missä elektrodit olivat tasomaisia kappaleita 

 

Mittalaitteen 1 taajuusspektrissä (kuva 50) signaali ei erotu taustasta, koska signaalin ja 

taustan kohinasuhde on liian matala.  
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Kuva 50. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 10 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 

 

Myös mittalaitteen 2 taajuusspektrissä (kuva 51) signaali ei erotu taustasta, koska signaalin 

ja taustan kohinasuhde on liian matala koko taajuusalueella.  

 

 

Kuva 51. Prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 10 m 

etäisyydeltä, missä elektrodit ovat tasomaisia kappaleita 
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Kaikki mittalaitteet havaitsivat samalla tavalla prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen, 

kun toisena elektrodina oli teräväkärkinen piikki. Osittaispurkaus ilmeni koko 

taajuusalueella. Merkittävin ero laitteiden välillä oli häiriösignaalin amplitudin suuruudessa. 

Mittalaitteen 2 taajuusspektrissä osittaispurkauksen aiheuttaman signaalin amplitudi oli 

vertailulaitetta matalampi.   

 

Kun kärkielektrodi vaihdettiin levymäiseen elektrodiin, niin osittaispurkauksen aiheuttama 

signaali oli vaikea havaita testattavilla mittalaitteilla. Parhaiten signaalin havaitsi mittalaite 

1 kolmen metrin etäisyydeltä, missä signaalin ja taustan kohinasuhde oli kohtalainen 500–

550 MHz:n taajuusalueella.  

 

Mittaustulosten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että vertailtavien laitteiden 

herkkyys on riittävän hyvä havaitsemaan prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen, kun 

toinen elektrodi on teräväkärkinen piikki. Tulosten mukaan, kun toinen elektrodi on 

tasomainen kappale, niin laitteiden herkkyys ei riitä tunnistamaan prespaanissa tapahtuvaa 

osittaispurkausta ainakaan yli kolmen metrin etäisyydeltä luotettavasti.  

 Kelluvan potentiaalin taajuusspektrit 

Tässä kappaleessa käsitellään mittaustulokset, kun tutkittiin syntyneitä osittaispurkauksia 

kelluvassa potentiaalissa. Alla olevassa kuvassa (kuva 52) on esitetty PDS100-

spektrianalysaattorilla mitattu taajuusspektri kolmen metrin etäisyydeltä. Kuvassa näkyy, 

että kelluvan potentiaalin taajuusspektrissä signaalit erottuvat alle 200 MHz:n 

taajuusalueella sekä 300–500MHz:n taajuuskaistalla. Mitatut signaalit erottuvat näillä 

taajuusalueilla noin 5 dB taustasta. Tämä tulos poikkeaa toisessa tutkimuksessa esitetyn 

kelluvan potentiaalin (kipinäpurkaus) tuloksesta siinä, että häiriösignaali ei ulotu koko 

taajuusalueelle, kuten kuvassa 6 on esitetty. Tämän mittauksen kipinäpurkaus tapahtui 

öljyssä, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.  
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Kuva 52. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 3 m 

etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 53) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu kelluvan potentiaalin 

taajuusspektri. 400 MHz:n ja 500 MHz:n taajuuksien lähettyvillä näkyy voimakas 

häiriösignaali. Signaalin kohinasuhde on noin 30 dB. Myös matalilla alle 200 MHz:n 

taajuuksilla häiriö erottuu taustasta, mutta kohinasuhde on alle 10 dB.  

 

Kuva 53. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 54) on esitetty mittalaitteella 2 mitattu taajuusspektri. Kelluvan 

potentiaalin signaali erottuu taustasta 100–200 MHz:n taajuuskaistalla sekä 300–400 MHz:n 

taajuuskaistalla. Signaalin ja taustan kohinasuhde on noin 5 dB. 
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Kuva 54. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 55) esitetään PDS100-spektrianalysaattorin tulos viiden metrin 

etäisyydeltä mitattuna. Mitattu taajuusspektri on lähes samanlainen kuin kolmen metrin 

etäisyydeltä mitattu. Signaalin ja taustan kohinasuhde 100–200 MHz:n ja 400–500 MHz:n 

taajuusalueilla on kuitenkin vain noin 5 dB.  

 

 

Kuva 55. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 5 m 

etäisyydeltä 

 

Alapuolella esitetään (kuva 56) mittalaitteen 1 tulos viiden metrin etäisyydeltä mitattuna. 

Kuvasta havaitaan, että purkaus näkyy lähellä 250 MHz:n ja 400 MHz:n taajuusalueita. 

Näillä alueilla signaalin ja taustan kohinasuhde on noin 20 dB.  
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Kuva 56. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 5 m etäisyydeltä 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 57) havaitaan, että viiden metrin etäisyydellä mitattaessa 

mittalaitteen 2 taajuusspektrissä signaalin ja taustan kohinasuhde on erittäin matala, jonka 

takia signaali ei erotu taustasta mitatulla taajuusalueella.  

 

Kuva 57. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 5 m etäisyydeltä 
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Alla olevassa kuvassa (kuva 58) esitetään PDS100-spektrianalysaattorin tulos kymmenen 

metrin etäisyydeltä mitattuna. Kuvasta nähdään, että signaalin ja taustan kohinasuhde 

edelleen pienentyy varsinkin 400–500 MHz:n taajuusalueella.  

 

 

Kuva 58. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 10 m 

etäisyydeltä 

 

Mittalaitteen 1 tuloksessa kymmenen metrin etäisyydeltä (kuva 59) purkaus erottuu 400 

MHz:n taajuuden lähettyvillä. Kuvassa näkyy myös voimakkaita tietoliikenteen aiheuttamia 

signaaleita.  

 

Kuva 59. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 10 m etäisyydeltä 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 60) esitetään mittalaitteen 2 kelluvan potentiaalin aiheuttama 

signaali kymmenen metrin etäisyydeltä mitattuna. Signaalin ja taustan kohinasuhde on myös 

kymmenen metrin etäisyydeltä heikko ja signaali ei erotu taustasta.  
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Kuva 60. Kelluvan potentiaalin taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 10 m etäisyydeltä 

 

Kelluvan potentiaalin mittauksessa mittalaitteiden herkkyys selkeästi poikkesi toisistaan. 

Kolmen metrin etäisyydeltä mitattaessa mittalaite 1 havaitsee purkauksesta aiheutuneen 

häiriösignaalin 400 MHz:n lähettyvillä. Signaalin ja taustan kohinasuhde on noin 30 dB, 

joten laitetta voidaan pitää riittävän herkkänä havaitsemaan läheltä tämän tyyppistä 

purkausta. Myös etäämmistä mittauspisteistä mittalaite 1 havaitsi signaalin, mutta 

kohinasuhde oli matalampi.  

 

Mittalaitteella 2 oli selkeästi kaikilta etäisyyksiltä vaikea havaita aiheutunutta 

häiriösignaalia. Kolmen metrin etäisyydeltä laite havaitsi signaalin 300–400 MHz:n 

taajuusalueella, mutta signaalin amplitudi jäi kuitenkin matalaksi.  

 

Tulosten perusteella taajuusspektristä ei voi tunnistaa varmoja ominaispiirteitä, missä 

kelluvan potentiaalin purkaukset näkyvät. Mitatut taajuusspektrit poikkeavat merkittävästi 

Pakosen (1994, 14) esittämästä kipinäpurkaukselle ominaisesta taajuusspektristä, jossa 

kipinäpurkaus näkyy laajalla taajuusalueella.  
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 Koronan taajuusspektrit 

Alla olevassa kuvassa (kuva 61) on esitetty PDS100-mittalaitteella mitattu koronan 

taajuusspektri kolmen metrin etäisyydeltä mitattuna. Kuvassa näkyy, että korona esiintyy 

alle 200 MHz:n taajuuksilla, jossa eroa taustaan on noin 10–15 dB.  Korona näkyy myös 

300–500 MHz:n taajuusalueella, jossa ero taustaan on lähes koko alueella 10 dB. Yli 500 

MHz:n taajuuksilla korona ei erotu mitatussa taajuusspektrissä. Tämä tulos hieman poikkeaa 

hieman Nousiaisen (1994, 14) tutkimuksesta, jossa mainitaan, että korona ei erotu korkeilla 

taajuuksilla taustasta. Toisaalta tämän työn tutkimus on tehty laboratoriossa, missä tausta on 

pyritty pitämään mahdollisimman häiriöttömänä, jotta ilmiö tulisi esiin kaikilla taajuuksilla, 

joilla se oikeasti esiintyy.  

 

 

Kuva 61. Koronan taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 62) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu koronan taajuusspektri 

ensimmäisestä mittauspisteestä. Selkeästi koronan aiheuttama signaali erottuu 100–150 

MHz:n ja 250–300 MHz:n taajuusalueilla. Ero molemmilla taajuusalueilla taustaan 

verrattuna on noin 10 dB. Muilla taajuuksilla koronaa ei erota selkeästi taustasta. 

Mittalaitteella 1 ei mitattu koronaa pidemmiltä etäisyyksiltä. 
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Kuva 62. Koronan taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 63) on esitetty mittalaitteella 2 mitattu koronan taajuusspektri. 

Mitatusta taajuusspektristä on vaikea erottaa koronan aiheuttamaa signaalia taustasta, koska 

mitatun signaalin ja taustan kohinasuhde on liian matala. Mittalaitteella 2 ei mitattu koronaa 

pidemmiltä etäisyyksiltä.  

 

Kuva 63. Koronan taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m etäisyydeltä 
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PDS100-spektrianalysaattorilla mitattaessa koronaa viiden metrin etäisyydeltä (kuva 64) 

havaitaan, että korona alkaa vaimentua selkeästi korkeammilla taajuusalueilla. Kuitenkin 

koronan aiheuttaman signaalin voi erottaa edelleen taustasta samoilla taajuusalueilla kuin 

kolmen metrin etäisyydeltä mitattaessa.  

 

 

Kuva 64. Koronan taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 5 m etäisyydeltä 

 

Siirryttäessä kymmenen metrin etäisyydelle mittaamaan PDS100-spektrianalysaattorilla, 

voidaan mittaustuloksesta havaita, että korona näkyy voimakkaasti edelleen alle 100 MHz:n 

taajuusalueella, missä korona erottuu edelleen yli 10 dB taustasta. Muilla taajuuksilla, millä 

korona erottui lähempää mitattaessa, vaimentuminen on ollut voimakasta. 

 

 

Kuva 65. Koronan taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 10 m etäisyydeltä 

 

Koronaa mitattaessa PDS100-spekstrianalysaattori havaitsi koronan laajemmilla 

taajuusalueilla verrattuna vertailtaviin mittalaitteisiin. Kuitenkin selvimmin korona näkyy 

alle 100 MHz:n taajuuksilla, missä signaali ei vaimentuminen ei myöskään ole niin 

voimakasta etäisyyden kasvaessa. 

 

Ensimmäisestä mittauspisteestä mitattaessa mittalaite 1 havaitsi koronan matalilla alle 200 

MHz taajuuksilla, missä signaalin kohinasuhde oli riittävän suuri, jotta se erottui taustasta. 

Mittalaitteen 2 tuloksessa signaalin kohinasuhde jäi liian pieneksi kaikilla taajuuksilla, jotta 

taajuusspektristä olisi erottanut koronan aiheuttaman signaalin. 
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Mikäli mittalaitteilla halutaan havaita ja tunnistaa korona, niin mittalaitteiden mittausalue 

tulisi alkaa jo alle 100 MHz:n taajuusalueelta tulosten perusteella. Lisäksi tulee huomioida, 

että korona erottuu huonosti jo kolmen metrin etäisyydeltä, joka tulisi huomioida 

asennuspaikkaa mietittäessä. 

 Kosketushäiriön taajuusspektrit 

Tässä kappaleessa esitetään mittaustulokset kosketushäiriö-mittauksesta. Alla olevassa 

kuvassa (kuva 66) on esitetty PDS100-mittalaitteella mitattu kosketushäiriön taajuusspektri 

kolmen metrin etäisyydeltä. Kosketushäiriö muodostaa taajuusspektrissä selkeät alueet, 

joissa signaali erottuu voimakkaasti taustasta. Nämä taajuusalueet ovat 50–100 MHz, 140–

180 MHz, 320–400 MHz, 420–460 MHz, 500–560 MHz ja 750–850 MHz. Mittauksen 

perusteella kosketushäiriö aiheuttaa taajuuskaistalle häiriön, jossa signaalin teho nousee 

nopeasti, mutta laskee myös jyrkästi. Kosketushäiriömittauksessa signaalin suurin ero 

taustaan on noin 25 dB.  

 

 

Kuva 66. Kosketushäiriön taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 67) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu taajuusspektri. 

Kosketushäiriö erottuu alle 200 MHz:n taajuuksilla. Lisäksi kosketushäiriö näkyy 

taajuusalueilla 200–300 MHz, 350–400 MHz, 400–550 MHz ja 750–900 MHz. Signaali 

erottuu hyvin taajuusalueilla 350–400 MHz ja 400–550 MHz, joissa signaalin ero taustaan 

on jopa 30 dB.  
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Kuva 67. Kosketushäiriön taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 68) on esitetty mittalaitteen 2 taajuusspektri. Mittalaitteen 2 

tuloksessa kosketushäiriö erottuu taajuusalueilla 100–200 MHz ja 300–600 MHz. 

Selkeimmin signaali erottuu jälkimmäisellä taajuusalueella, jossa ero taustaan on 

parhaimmillaan noin 15 dB. 

 

Kuva 68. Kosketushäiriön taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m etäisyydeltä 
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Seuraavassa kuvassa (kuva 69) esitetään PDS100-spektrianalysaattorin tulos viiden metrin 

etäisyydeltä mitattuna. Kuvasta havaitaan, että kosketushäiriö esiintyy edelleen samoilla 

taajuusalueilla kuin lähempää mitattaessakin, mutta signaalin ja taustan kohinasuhde on 

laskenut. Kahden muun mittalaitteen tulosta ei mitattu viiden metrin etäisyydeltä.  

 

 

Kuva 69. Kosketushäiriön taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 5 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 70) on esitetty PDS100-spektrianalysaattorin taajuusspektri 

kymmenen metrin etäisyydeltä. Kuvasta voidaan havaita, että signaalin ja taustan 

kohinasuhde on laskenut noin 5 dB.  

 

 

Kuva 70. Kosketushäiriön taajuusspektri mitattuna PDS100-spektrianalysaattorilla 10 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 71) on esitetty mittalaitteen 1 kosketushäiriön taajuusspektri 

kymmenen metrin etäisyydeltä. Signaalin ja taustan kohinasuhde on madaltunut noin 10 dB 

verrattuna kolmen metrin etäisyydeltä mitattuun tulokseen. 
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Kuva 71. Kosketushäiriön taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 10 m etäisyydeltä 

 

Molemmat vertailtavat mittalaitteet havaitsivat kosketushäiriön aiheuttaman signaalin. 

Mittalaitteiden tuloksissa oli kuitenkin hieman eroja. PDS100-spektrianalysaattorilla 

kosketushäiriö näkyi selkeästi tietyillä taajuuskaistoilla, joissa signaali erottui myös taustasta 

selvästi.  

 

Mittalaitteella 1 myös kosketushäiriö näkyi tietyillä taajuuskaistoilla ja muistutti 

verhokäyrältään osittain spektrianalysaattorin tulosta. Mittalaitteella 2 kosketushäiriö 

muodosti selkeästi laajemman taajuusalueen, jossa se esiintyi. Signaalin amplitudi jäi 

kuitenkin heikommaksi verrattuna mittalaitteeseen 1, jolla amplitudi oli lähes 

kaksinkertainen.  

 

Mittaustulosten mukaan kosketushäiriö näkyy laajalla taajuusalueella. Osalla 

taajuuskaistoista signaalin ja taustan kohinasuhde on korkea erityisesti läheltä mitattuna. 

Tulosten perusteella kosketushäiriö voidaan havaita laitteilla, mutta sen luotettava 

tunnistaminen voi olla haastavaa.  

 Pintapurkauksen taajuusspektrit 

Alla olevassa kuvassa (kuva 72) on esitetty PDS100-mittalaitteella mitattu pintapurkauksen 

taajuusspektri kolmen metrin etäisyydeltä. Pintapurkaus näkyy voimakkaasti matalilla alle 

100 MHz:n taajuuksilla, jossa ero taustaan on jopa 20 dB sekä taajuuskaistalla 300–500 
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MHz, missä ero on 15–20 dB verrattuna taustaan. Pintapurkaus ei näy yli 500 MHz:n 

taajuuksilla PDS100-mittalaitteen tuloksessa.  

 

 

Kuva 72. Pintapurkauksen taajuusspektri mitattuna PDS100 spektrianalysaattorilla 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 73) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu pintapurkauksen 

taajuusspektri ensimmäisestä mittauspaikasta. Pintapurkaus erottuu selkeästi taajuusalueella 

200–550 MHz, missä ero taustaan on noin 15 dB sekä alle 100 MHz:n taajuuksilla, missä 

ero taustaan on noin 5–10 dB.  

 

 

Kuva 73. Pintapurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 74) on esitetty mittalaitteen 2 pintapurkauksen taajuusspektri. 

Pintapurkaus erottuu alle 200 MHz:n taajuuksilla noin 5 dB ja 300–500 MHz:n 

taajuuskaistalla signaalin ja pintapurkauksen kohinasuhde on alle 5 dB. 
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Kuva 74. Pintapurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 2 mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 75) on esitetty PDS100-mittalaitteella mitattu pintapurkauksen 

taajuusspektri viiden metrin etäisyydeltä. Pintapurkaus näkyy voimakkaasti matalilla alle 

100 MHz:n taajuuksilla, jossa ero taustaan on jopa 20 dB sekä taajuuskaistalla 350–500 

MHz, missä ero on alle 10 dB verrattuna taustaan.  

 

 

Kuva 75. Pintapurkauksen taajuusspektri mitattuna PDS100 spektrianalysaattorilla 5 m etäisyydeltä 

 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 76) on esitetty PDS100-mittalaitteella mitattu pintapurkauksen 

taajuusspektri kymmenen metrin etäisyydeltä. Tältä etäisyydeltä signaali eroaa selvästi 
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taustasta enää alle 100 MHz:n taajuuksilla, jossa ero on vielä 20 dB taustaan verrattuna. 

Taajuuskaistalla 400–500 MHz ero taustaan on noin 5 dB. 

 

 

Kuva 76. Pintapurkauksen taajuusspektri mitattuna PDS100 spektrianalysaattorilla 10 m etäisyydeltä 

 

 

Alla olevassa kuvassa (kuva 77) on esitetty mittalaitteella 1 mitattu pintapurkauksen 

taajuusspektri kymmenen metrin etäisyydeltä. Pintapurkaus erottuu taustasta 430–460 

MHz:n taajuuskaistalla, mutta muualla taajuusalueella pintapurkausta on vaikea erottaa 

taustasta.   

 

 

Kuva 77. Pintapurkauksen taajuusspektri mittalaitteella 1 mitattuna 5 m etäisyydeltä 

 

 

Kaikilla mittalaitteilla pintapurkaus erottui 300–500 MHz:n taajuusalueella sekä matalilla 

alle 200 MHz:n taajuuksilla kolmen metrin päästä mitattuna. Tuloksista voimme päätellä, 

että pintapurkaus näkyy varmasti yllä mainituilla taajuusalueilla. Mittalaite 1 havaitsi lisäksi 
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pintapurkauksen signaalia 500–700 MHz:n taajuusalueella, mitä muut mittalaitteet eivät 

havainneet.  

 

Selkein ero vertailtavien mittalaitteiden tuloksissa oli mitattujen signaalien amplitudien 

suuruus. Mittalaitteella 1 amplitudi oli selkeästi korkeampi ja erottui selvästi taustasta. 

Mittalaitteella 2 amplitudi jäi matalaksi jo kolmen metrin etäisyydeltä mitattaessa. Mikäli 

amplitudi jää myös kovin matalaksi, niin saattaa olla riski, että mitattu signaali jää aidossa 

ympäristössä taustalla olevien häiriöiden peittoon.  

 

Pintapurkausta ei mitattu mittalaitteella 2 muualta kuin kolmen metrin etäisyydeltä.  

Mittalaitteella 1 mitattiin tulos myös kymmenen metrin päästä. Mittaustuloksen perusteella 

pintapurkaus erottui enää hyvin kapealla taajuuskaistalla ja signaalin amplitudi oli melko 

matala. Tästä syystä ei ole todennäköistä, että pintapurkausta voidaan tunnistaa luotettavasti 

kymmenen metrin etäisyydeltä ja tämä tulisi huomioida myös kenttäasennuksissa. 

 Mittaustulosten yhteenveto 

Tehdyt mittaukset osoittivat, että vertailtavien mittalaitteiden herkkyys riittää havaitsemaan 

osan osittaispurkaustyypeistä. Mittalaitteiden herkkyydessä on kuitenkin eroja laitteiden 

välillä. Tässä työssä tarkasteltiin myös mittausetäisyyden vaikutusta herkkyyteen, mikä on 

mielenkiintoinen asia, kun mietitään laitteiden asentamista ja sijoittamista 

sähköasemaympäristössä. Tulosten mukaan signaali vaimenee etäisyyden kasvaessa. 

Etäisyyden tutkiminen ei kuitenkaan ollut tämän työn varsinainen tarkoitus vaan sillä saatiin 

lisäarvoa mittauksiin. Selkeästi parhaimmat tulokset saatiin kolmen metrin etäisyydeltä 

mitattaessa, joten tulosten tarkastelu siltä etäisyydeltä on mielekkäintä mittalaitteiden 

herkkyyttä analysoitaessa. Alla olevassa kuvassa (kuva 78) on esitetty mittalaitteiden 

herkkyys kolmen metrin etäisyydeltä mitattuna erityyppisille osittaispurkauksille.  
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Kuva 78. Mittalaitteiden herkkyys mitattuna 3 m etäisyydeltä 

 

Kuvasta havaitaan, että vertailtavat mittalaitteet sekä referenssinä käytetty 

spektrianalysaattori havaitsivat hyvin hartsikappaleessa tapahtuvan ontelopurkauksen. 

Mittalaitteen 1 ja spektrianalysaattorin kohinasuhteet olivat yli 40 dB, jota voidaan pitää 

erityisen hyvänä tuloksena. Myös mittalaitteen 2 kohinasuhde oli noin 20 dB, joka on hyvä 

tulos. Mittalaitteiden taajuusspektrit vastasivat myös spektrianalysaattorin tulosta 

ontelopurkausmittauksessa.   

 

Molemmilla mittalaitteilla oli ongelmia havaita öljyssä tapahtuvaa koronaa. Kummankaan 

kohinasuhde ei ollut yli 10 dB, jonka takia öljyssä tapahtuvaa koronaa on todennäköisesti 

vaikea havaita mitatusta taajuusspektristä. Voidaan olettaa, että mittalaitteiden herkkyys ei 

riitä tämän tyylisen osittaispurkauksen havaitsemiseen. 

 

Tulosten perusteella mittalaitteet havaitsivat prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen 

hyvin, kun käytettiin kärkielektrodia. Mittalaitteen 1 kohinasuhde oli parhaimmillaan noin 

30 dB ja mittalaitteen 2 kohinasuhde oli yli 10 dB. Tasoelektrodia käytettäessä taustan ja 

häiriösignaalin kohinasuhde oli matala molemmilla mittalaitteilla. Mittauksessa, jossa 

tutkittiin prespaanissa tapahtuvaa osittaispurkausta kärkielektrodilla, taajuusspektrit 

vastasivat osittain viallisen mittamuuntajan aiheuttamaa taajuusspektriä (kuva 1). Tämä 

tarkoittaa sitä, että IoT-osittaispurkausvalvonta voi sopia erityisesti mittamuuntajien 

eristevaurioiden valvomiseen. 
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Mittalaite 1 havaitsi kelluvassa potentiaalissa tapahtuvan osittaispurkauksen hyvin. Sen 

kohinasuhde oli noin 30 dB. Mittalaitteen 2 herkkyys ei riittänyt havaitsemaan tätä 

purkausta. Sen kohinasuhde oli noin 5 dB, mikä tarkoittaa, että signaali ei erotu taustasta 

juuri lainkaan. Myöskään referenssinä käytetty spektrianalysaattori ei havainnut erityisen 

hyvin tämän tyyppistä osittaispurkausta.  

 

Tulosten mukaan vertailtavilla mittalaitteilla oli myös hankaluuksia havaita koronaa. 

Kolmen metrin etäisyydeltä mitattaessa mittalaitteen 1 kohinasuhde oli noin 10 dB ja 

mittalaitteella 2 tulos oli noin 5 dB. Etäämmältä koronaa ei kummallakaan mittalaitteella 

havaittu lainkaan.  

 

Kosketushäiriömittauksessa mittalaite 1 pärjäsi hyvin. Kolmen metrin etäisyydeltä 

kohinasuhde oli 30 dB, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena. Myös mittalaite 2 havaitsi 

kosketushäiriön kohtalaisesti ja sillä kohinasuhde oli 15 dB samalta etäisyydeltä.  

 

Pintapurkausmittauksessa mittalaitteen 1 kohinasuhde läheltä mitattuna oli noin 15 dB, joka 

on kohtalainen tulos. Mittalaitteen 2 tulos samalta etäisyydeltä oli noin 5 dB eli se jäi 

matalaksi. Tulosten perusteella spektrianalysaattori havaitsi pintapurkauksen parhaimmin ja 

sillä kohinasuhde oli noin 20 dB.  

 

Mittaustulosten perusteella voidaan todeta, että mittalaitteet soveltuvat erityisesti 

ontelopurkauksen ja prespaanissa tapahtuvan osittaispurkauksen, kun elektrodi on 

teräväkärkinen piikki sekä kosketushäiriön havaitsemiseen. Lisäksi mittalaite 1 soveltuu 

kohtalaisesti pintapurkauksen havaitsemiseen. Toisaalta kumpikaan mittalaitteista ei ole 

erityisen herkkä havaitsemaan koronaa ilmassa eikä öljyssä tulosten perusteella. Myöskään 

mittalaitteet eivät havainneet purkausta prespaanissa, kun elektrodi oli tasomainen kappale.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia, soveltuuko jatkuva-aikaisesti mittaavat IoT-

osittaispurkausmittalaitteet osaksi sähköaseman digitaalista kunnonvalvontaa. Yksi 

keskeinen haaste on liittynyt laitteiden herkkyyteen havaita osittaispurkauksia ja tällä 

tutkimuksella pyrittiin varmistamaan, että laitteiden herkkyys on riittävällä tasolla. 

Aikaisemmin sähköasemilla tehtiin osittaispurkausmittauksia satunnaisesti kannettavalla 

spektrianalysaattorilla, jonka avulla onnistuttiin löytämään vikaantuneita virtamuuntajia. 

Jatkuva-aikaisella valvonnalla viallisen virtamuuntajan löytyminen suuresta massasta on 

todennäköisempää sekä lisäksi se tuottaa reaaliaikaista kuntotietoa laitteesta, mitä tällä 

hetkellä ei ole saatavilla. Kuntotiedon perusteella laitteeseen voidaan kohdistaa 

kunnossapitotöitä oikea-aikaisesti sekä sitä voidaan hyödyntää investointipäätösten tukena. 

 

Mittalaitteiden herkkyyttä tutkittiin mittaamalla suurjännitelaboratoriossa erityyppisiä 

osittaispurkauksia. Mittaustulosten perusteella herkkyydessä on eroja laitteiden välillä. 

Lisäksi tulosten perusteella ohjelmistoradio voi havaita jopa paremmin osittaispurkauksen 

kuin spektrianalysaattori. Mittalaitteen herkkyyteen vaikuttaa osittaispurkauksen tyyppi ja 

etäisyys. Esimerkiksi koronan havaitseminen ohjelmistoradiolla on haastavaa, mutta 

ontelopurkauksen havaitseminen onnistuu helposti. Lisäksi tulosten perusteella voidaan 

todeta, että mittalaite kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle mitattavaa kohdetta. Osa 

osittaispurkauksista saatetaan havaita kolmen metrin etäisyydeltä, mutta kymmenen metrin 

päästä kohinasuhde on niin heikko, että purkauksen erottaminen taustasta on mahdotonta. 

Toisaalta tähän vaikuttaa osittaispurkauksen voimakkuus, mutta jatkuva-aikaisella 

mittauksella pyritään havaitsemaan syntyneet purkaukset mahdollisimman ajoissa, jolloin 

purkaus voidaan olettaa olevan vielä heikko. Mittaustulosten perusteella testattujen jatkuva-

aikaisesti mittaavien RFI-mittalaitteiden herkkyys riittää osittaispurkauksien 

havaitsemiseen, mutta tulosten perusteella tulee huomioida, että herkkyyteen vaikuttaa 

osittaispurkaustyyppi ja laitteen etäisyys mitattavasta kohteesta.   

 

Toinen tavoite diplomityössä oli tutkia, löytyykö osittaispurkauksien taajuusspektreistä 

piirteitä, joiden perusteella niitä voidaan tunnistaa. Tätä tietoa voisi mahdollisesti hyödyntää 

analytiikan kehittämisessä. Tutkimustulosten perusteella taajuusspektreissä mittalaitteiden 

välillä on eroavaisuuksia. Ontelopurkauksen taajuusspektristä löytyi selkeästi 
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ominaispiirteet, jotka kaikilla mittalaitteilla oli samanlaiset. Myös prespaanissa tapahtuvan 

osittaispurkauksen, toisen elektrodin ollessa teräväkärkinen, taajuusspektrit olivat kaikilla 

mittalaitteilla kohtalaisen samannäköisiä, joten sen voi todennäköisesti tunnistaa mitatusta 

taajuusspektristä. Tästä syystä mittalaitteita tulee ensisijaisesti käyttää viallisen laitteen 

tunnistamiseen. Jatkossa voidaan tutkia laajemmin osittaispurkauksen tyypin tunnistamista 

taajuusspektristä, mutta se vaatii suurta määrää mittausdataa eri koekappaleista sekä 

voimakkuudeltaan erilaisia osittaispurkauksia, jolloin ominaispiirteiden määrittäminen voi 

olla helpompaa ja luotettavampaa. 

 

Edellä mainittujen johtopäätösten mukaan voidaan todeta, että radiotaajuinen IoT-

osittaispurkausvalvontajärjestelmä soveltuu osaksi sähköaseman digitaalista 

kunnonvalvontaa. Jatkuva-aikaisen RFI-mittauksen voidaan olettaa tuovan hyötyjä 

taloudellisesti, kun kuntotiedon perusteella kunnossapitotyöt tehdään oikea-aikaisesti ja 

kohdistetaan tarveperusteisesti huoltoa vaativiin laitteisiin. Lisäksi turvallisuuden voidaan 

olettaa parantuvan, jos vakavat laiteräjähdykset saadaan estettyä. Valvontajärjestelmän 

käytössä tulee kuitenkin huomioida sen rajoitteet havaita tiettyjä osittaispurkaustyyppejä 

sekä asennusetäisyyksiin liittyvät yksityiskohdat.  

 

Jatkotutkimuksissa kannattaa tutkia mittalaitteiden toimintakykyä aidossa 

sähköasemaympäristössä, missä asennusolosuhteet ja etäisyydet vaihtelevat sekä 

ympäristössä esiintyy laajasti häiriösignaaleita. Jos laitteiden herkkyys paranee 

myöhemmissä laiteversioissa, niin lisäksi kannattaa tutkia yhden laitteen hyödyntämistä 

usean laitteen valvonnassa. Tässä tapauksessa voisi olla mahdollista muutamilla laitteilla 

valvoa koko kytkinlaitekenttä ja viallisen laitteen paikannus perustuisi signaalin 

voimakkuuteen.  
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